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Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’alliberament de les patents
de les vacunes contra la Covid-19
250-00009/13
PRESENTACIÓ: GP ECP
Reg. 1004 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del parlament

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta
la Proposta de resolució sobre l’alliberament de les patents de les vacunes Covid, per
tal que sigui substanciada davant el Ple, amb el text següent:
Exposició de motius

La pandèmia de la Covid-19, declarada fa poc més d’un any, ha causat prop de 3
milions de morts, segons la Organització Mundial de la Salut. Els efectes de la malaltia estan fent augmentar la pobresa i les desigualtats arreu del món.
Després d’una gesta científica sense precedents, suportada amb fons públics,
i d’una inversió milionària de les administracions públiques per a la recerca i el
desenvolupament de vacunes, per protegir la població del virus i immunitzar-la, disposem de diferents vacunes amb una alta eficàcia, que són la millor opció per superar aquesta pandèmia.
La producció i la distribució mundials de les vacunes s’està evidenciat limitada
i desigual. Les principals causes d’aquesta lentitud en el ritme de vacunació de la
població, són les patents i les condicions pactades als contractes amb les empreses
farmacèutiques. Els contractes entre la Comissió Europea i les farmacèutiques són
opacs: no se sap el preu que han pagat per les vacunes (tot i que es van filtrant informacions), no clarifiquen els terminis de presentació, ni quines són les condicions de
conservació que se’ls exigeix, entre altres aspectes.
Les empreses farmacèutiques tenen el monopoli de la producció, el subministrament i la distribució de les vacunes malgrat la gran inversió de diner públic que han
rebut per a desenvolupar-les, que s’estima en més de 25.000 milions d’euros, així
com dels compromisos per a la seva compra. Aquesta gran inversió pública contrasta amb el fet que la gestió de les patents està significant, per a la indústria farmacèutica, grans beneficis que es queden al sector privat que és qui té aquestes patents.
Cal destacar que la tecnologia RNA, clau per al desenvolupament d’algunes vacunes
de determinades empreses, també ha rebut finançament públic per part dels Estats.
La Organització Mundial del Comerç va dictaminar que les patents dels medicaments tenen el mateix valor que qualsevol altre patent. Aquesta equiparació de les
patents de medicaments suposa un atemptat als Drets Humans en tant que es fan prevaldre els interessos lucratius de la indústria, a la salut pública i al dret a la salut de
les persones.
Els governs, no obstant, poden intervenir mitjançant els mecanismes excepcionals, que preveu la legislació internacional, demanant les llicencies obligatòries per
desenvolupar medicaments genèrics. És inexplicable que davant d’una pandèmia
mundial i una crisi global sense precedents, no s’adoptin mesures a l’altura de les
circumstàncies, fent prevaldre la salut pública i la justícia global.
La situació actual de la pandèmia, el ritme lent del procés de vacunació, així com
els efectes en els drets de ciutadania i en l’economia, derivats de les mesures d’ex3.10.25. Propostes de resolució
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cepció per a contenir l’expansió del virus, com la gran inversió pública realitzada
per a desenvolupar i produir les vacunes; esdevenen les condicions d’excepcionalitat
que legitimen l’alliberament de les patents de les vacunes.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya declara que:
S’uneix a autoritats, professionals de la ciència i la salut i institucions que, a Catalunya, s’han expressat a favor de l’alliberament de les patents de les vacunes i es
declara favorable a l’alliberament d’aquestes patents.
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Traslladar al Govern de l’Estat i a la Comissió Europea la necessitat que activin els mecanismes previstos a la legislació internacional, per a que les indústries
farmacèutiques que disposen de vacunes de provada eficàcia, n’alliberin les patents
i permetin una transferència de coneixement i producció per accelerar al màxim la
capacitat global de producció de les vacunes, l’accessibilitat a aquestes a tots els països del món i, aquesta major provisió de vacunes, permeti immunitzar la població
mundial amb un ritme de major celeritat.
2. Traslladar al Govern de l’Estat i a la Comissió Europea que garanteixin la
transparència dels acords que adopten amb la indústria farmacèutica i les condicions
que contenen els contractes signats.
3. Mitjançant els mecanismes oportuns, incrementar les aportacions al Fons
COVAX i al conjunt de polítiques de cooperació, per tal d’enfortir els sistemes sanitaris als països en vies de desenvolupament i per a que les vacunes arribin a tots
els països del món, assegurant una cobertura global, amb l’objectiu de garantir la
justícia global i prevenir l’aparició i propagació de noves variants del coronavirus.
4. Incrementar el pressupost de salut per a enfortir el sistema públic de salut i la
recerca científica tot garantint que la inversió pública té un retorn econòmic i social
al sistema públic i reverteix en tota la ciutadania, mitjançant el foment de les patents
públiques.
Palau del Parlament, 19 d’abril de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Proposta de resolució sobre el Pla d’enfortiment i transformació
de l’atenció primària
250-00010/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1057 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i
Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el Pla d’Enfortiment
i Transformació de l’Atenció Primària, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

El Pla d’Enfortiment i Transformació de l’Atenció Primària es va aprovar a la
tardor de 2020. Preveia respondre al 25% d’increment de demanda sanitària previst
per al 2021 en l’atenció primària, fruit tant de l’augment de població com de l’augment de problemes crònics, a més de noves malalties com la Covid-19, que demanen
3.10.25. Propostes de resolució
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un canvi i l’adaptació del sistema d’atenció primària actual després de deu anys de
retallades del Govern de la Generalitat.
L’objectiu és reforçar i potenciar l’atenció primària per donar una resposta més
ràpida, adequada i efectiva davant aquestes necessitats de la població que efectivament s’han vist accentuades amb la Covid-19. Amb aquest Pla, que compta amb una
inversió de gairebé 300 milions d’euros fins al 2022, el Govern preveu una reorganització de funcions i nous processos de treball i té previst incrementar en un 17%
els professionals sanitaris, per garantir la millora de les centraletes, més equips de
telemedicina, millores als programaris d’aplicacions mòbils, etc.
La previsió és que el Pla estigui vigent fins l’any 2022, i consolidant cadascuna
de les tres fases en aquest termini: enfortiment (2020), transformació (2021) i consolidació (2022). Actualment, es troba en la fase de consolidació.
És necessari que el Govern augmenti els recursos econòmics per a reforçar
l’atenció primària i que doni la màxima transparència informant sobre el destí dels
recursos que destina i quines mesures s’estan portant a terme per solucionar la situació de col·lapse que viu actualment l’atenció primària.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Informar, mensualment, a la Comissió que tracti l’àmbit de la Salut al Parlament de Catalunya sobre l’estat de compliment i d’efectivitat de les mesures del Pla
d’Enfortiment i Transformació de l’Atenció Primària.
2. Obrir un debat amb els professionals de l’atenció primària, agents de la salut i
els grups parlamentaris sobre el futur de l’atenció primària a Catalunya.
Palau del Parlament, 12 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pla de xoc per
a reduir les llistes d’espera
250-00011/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1058 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i
Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la posada en marxa
d’un pla de xoc per reduir les llistes d’espera, per tal que sigui substanciada davant
la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

El proppassat 14 de març va fer un any des de la declaració de l’Estat d’Alarma
al conjunt de l’Estat com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la Covid-19. Un any en què el sistema sanitari ha patit una forta pressió i, a més, un any
on els i les professionals del sistema de salut de Catalunya han fet un esforç que mereix l’agraïment del conjunt de la societat.
La lluita contra la pandèmia, però, ha de transitar paral·lelament amb la lluita
contra la resta de malalties que afecten als ciutadans i ciutadanes. No ens podem

3.10.25. Propostes de resolució
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permetre deixar de banda intervencions quirúrgiques, proves diagnòstiques i consultes externes.
Segons dades del mes de febrer de 2021 facilitades pel Departament de Salut, el
temps d’espera mitjà per sotmetre’s a una neoplàsia maligna de cap i coll a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona va ser de 32 dies. Per una cirurgia coronària oberta a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va ser de 55 dies. En relació amb
la col·locació de pròtesis, el temps mitjà d’espera al l’Hospital General de l’Hospitalet de Llobregat i Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi va ser de 321 dies.
En relació amb les proves diagnòstiques, el temps d’espera mitjà per realitzar una
ecocardiografia és de 365 dies a l’Hospital Sant Pau i Santa Tecla, 237 dies per fer-se
una ecografia abdominal a l’Hospital de Figueres i 258 dies per fer-se una ecografia
ginecològica a l’Hospital Sant Joan de Déu.
En relació amb les consultes externes, el temps d’espera mitjà per assistir a una
primera visita a causa de l’al·lèrgia, segons dades del Govern publicades el mes de
febrer, va ser de 806 dies a l’Hospital Santa Caterina. Actualment, 358.414 ciutadans
i ciutadanes de Catalunya es trobaven el mes de febrer en llista d’espera per a consultes externes, dada que exhorta el Govern a actuar. La xifra, el mes de desembre
de 2020, era de 356.502 pacients.
És necessari que el Govern porti a termes mesures a curt, mig i llarg termini que
aconsegueixin reduir les llistes d’espera, les quals generen i agreugen més els problemes de salut de les persones, generen baixes no desitjades, problemes econòmics
i acaben generant més reconsultes de l’atenció primària i als serveis d’urgències.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Elaborar un pla de xoc, amb els recursos pressupostaris necessaris, que permeti una reducció dràstica del nombre de pacients que estan en llista d’espera dins
del sistema sanitari català.
2. Garantir una total transparència de les dades sanitàries del Departament de
Salut, facilitant la seva visualització a la ciutadania
3. Donar compliment als acords de la Resolució 226/XII del Parlament de Catalunya, sobre la reducció de les llistes d’espera del sistema sanitari públic que estableix l’aprovació d’un decret d’accessibilitat al sistema de salut.
4. Fer un estudi sobre l’impacte de les llistes d’espera en el sistema sanitari català, per determinar el nombre de reconsultes que es generen a l’atenció primària, així
com als serveis d’urgències.
Palau del Parlament, 12 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’atenció pediàtrica
250-00012/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1059 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i
Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’atenció pediàtrica,
per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:
3.10.25. Propostes de resolució
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Exposició de motius

En els darrers anys, sempre adduint problemes de manca de professionals, s’han
anat reduint els serveis de Pediatria dels Centres d’Atenció Primària d’arreu del territori, i s’ha anat concentrant el servei en els hospitals o en un sol centre de primària,
trencant els principis bàsics de l’atenció primària i comunitària.
Seguint amb la manca de transparència que ha caracteritzat la gestió de l’actual
Departament de Salut, sempre s’ha fet sense el necessari acord i consens dels ens
locals i menys de les entitats i associacions del territori i de defensa del pacient.
Tampoc en el Parlament s’ha explicitat si hi havia un pla estratègic sobre aquest
servei, o bé eren nomes concentracions de serveis puntuals, però els grups que donaven suport al Govern sempre van votar en contra de les moltes propostes de resolució i mocions que van ser aprovades i que reclamaven la restitució d’aquest servei
des de la primària en moltes poblacions de Catalunya.
La oferta de places MIR de l’especialitat de Pediatria no s’ha incrementat per
donar cobertura a les necessitats que es deriven.
En cap de les mesures que es prenen es té en compte el componen poblacional,
ni l’aïllament o realitat territorial. Tampoc mai hi ha hagut un pla clar sobre el compliment de la cartera de serveis en Pediatria des de l’Atenció Primària.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Elaborar un mapa de serveis de Pediatria, amb anàlisi poblacional i de realitat
territorial, per determinar necessitats i cobertures
2. Donar compliment a les resolucions aprovades en la XII Legislatura que exigien el restabliment de l’especialitat en molts centres d’atenció primària
3. Presentar davant la Comissió de Salut, en quant es constitueixi, el Pla sobre
l’atenció a la Infància, que inclogui serveis de pediatria, serveis d’atenció bucodental
i serveis de salut mental
Palau del Parlament, 12 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre els centres d’atenció primària
de la Granja i Bonavista, a Tarragona
250-00013/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1060 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i
Units per Avançar, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Rubén Viñuales Elías, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de
resolució sobre els CAPs d’Atenció Primària de La Granja i Bonavista, per tal que
sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

La pandèmia de la Covid 19 ha posat en situació de tensió el sistemes sanitaris
a tot el món. Catalunya no n’ha estat al marge. I tot i que és comprensible que davant de la greu crisi sanitària s’actuï per part dels responsables de salut de manera
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excepcional, cal que a mesura que es vagi reprenent la normalitat, amb la vacunació
majoritària de la població, també es vagi reprenent la normalitat en l’atenció, especialment en l’assistència primària als ciutadans i ciutadanes.
A Tarragona, durant molts mesos, els veïns i veïnes dels barris de Ponent s’han
manifestat cada setmana exigint una millor atenció sanitària, sobretot en l’assistència primària, que ha quedat molt afectada per la Covid. Però, a la vegada, s’han posat de manifest les greus mancances que els Centres d’Atenció Primària d’aquests
barris tenien, anteriors a la pandèmia.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Recuperar la presencialitat de l’atenció assistencial, així com dels serveis i
especialitats perduts durant la pandèmia, en els Centres d’Atenció Primària de La
Granja i Bonavista a Tarragona.
2. Reforçar els serveis, les línies telefòniques i la capacitat de resposta, amb més
personal, de l’atenció telefònica del Centres d’Atenció Primària de La Granja i Bonavista a Tarragona.
3. Recuperar el servei d’urgències 24 hores al Centre d’Atenció Primària de Bonavista a Tarragona
Palau del Parlament, 14 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, Assumpta Escarp Gibert, Rosa Maria Ibarra Ollé, Rubén
Viñuales Elías, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la dotació de patrulles de proximitat
i de seguretat ciutadana als barris de la Marina, la Marina del Prat
Vermell i la Marina del Port, de Barcelona
250-00014/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1061 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i
Units per Avançar, Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els barris de La
Marina, Marina del Prat Vermell i la Marina del Port, per tal que sigui substanciada
davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

Els barris de La Marina, Marina del Prat Vermell i la Marina del Port, del Districte de Sants-Montjuic de la ciutat de Barcelona, són barris amb una configuració
singular: al peu de la muntanya de Montjuic i com a part de la Zona Industrial de
Barcelona –del que resulta que fins fa ben poc estiguessin molt mal comunicats en
transport públic.
Són barris amb historia, molta part agrícola, però amb molt de futur: residencial,
pel projecte de construcció d’habitatges a l’àmbit de la Marina del Prat Vermell, que
pot arribar a acollir fins a 30.000 habitants més; econòmic, per la instal·lació de seus
corporatives de grans empreses i de la pròpia Generalitat de Catalunya; i de convivència, per l’extensió de la xarxa de metro i la millora de la connectivitat.
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Són barris amb equipaments i espai públic per 32.500 habitants i amb una densitat molt diferent depenent del barri què parlem, juntament amb un índex elevat de
persones grans. També amb un teixit comercial de proximitat que ha patit molt per
la crisi de la Covid-19, i que lluita contra l’estigma de barris molt lligats a la venda
de drogues –que es continua produint en zones molt concretes.
Una de les majors preocupacions expressades pels seus veïns i veïnes, és una elevada percepció d’inseguretat en part generada per la poca presència de patrulles de
proximitat/de seguretat ciutadana de Mossos d’Esquadra –percepció que respon a
un índex de victimització per sobre la mitja de Barcelona.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Incrementar la dotació de patrulles de proximitat i de seguretat ciutadana de
MMEE als barris de La Marina, Marina del Prat Vermell i la Marina del Port de
Barcelona, per garantir la seguretat i la convivència dels seus ciutadans i ciutadanes.
2. Promoure noves promocions de MMEE per aconseguir l’increment de patrulles de proximitat i de seguretat ciutadana
Palau del Parlament, 14 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Ferran Pedret i Santos, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la salut mental infantil
250-00015/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1062 i 1180 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i
Units per Avançar, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Rocio Garcia Pérez, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la salut
mental infantil, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent amb
el text següent:
Exposició de motius

Un dels efectes de la pandèmia de la Covid-19, el necessari confinament, ha suposat el trencament de rutines i l’increment de patologies de salut mental, així com
l’agreujament de les ja existents.
Un dels sectors de població afectat, de difícil gestió emocional i on és més important la prevenció i detecció, és la població infantil i sobre tot l’adolescent.
Els centres de secundària no tenen els mitjans (humans ni materials) per detectar els casos de trastorns alimentaris i mentals que han produït el confinament total
des de fa un any ni la situació que ha provocat la pandèmia en els canvis de vida de
joves i adolescents.
Massa famílies s’estan trobant el sorgiment de greus problemes mentals amb els
seus adolescents (la majoria noies, fins ara bones estudiants i sense problemes socials): anorèxia, bulímia, ansietat, intents de suïcidi.
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Recentment hem conegut alguns episodis lamentables de disfunció en l’atenció
per part dels serveis públics de salut sobre trastorns alimentaris o temptatives de
suïcidi en població adolescent cada cop més jove.
Això ha provocat que és fes palesa la necessitat de recuperar figures i serveis en
les escoles de secundària i en els serveis especialitzats de salut mental infanto juvenil.
L’angoixa de joves i adolescents segueix augmentant i no troben que l’atenció
primària pugui fer ni prevenció ni estigui atenent més enllà de l’app que van crear
fa tres mesos.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Dotar als centres de secundària de la figura d’infermeria del Programa de Salut i Escola, com a peça clau per a la prevenció, detecció i integració social als instituts. Figura que la Covid 19 ha fet desaparèixer dels centres, i que les direccions
dels centres no tenen capacitat per suplir aquests professionals.
2. Dotar de més recursos els equips del CSMIJ, actualment desbordats pel gran
volum de consultes, que han incrementat exponencialment des del mes d’octubre
que es van reiniciar les classes i van aparèixer les problemàtiques en els i les joves.
3. Abordar, amb un programa de xoc, les llistes d’espera excessives que s’estan
generant tant pels ingressos temporals com en la programació de visites, tant la primera com la successiva.
Palau del Parlament, 14 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Esther Niubó Cidoncha, Rocio Garcia Pérez, diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la situació dels serveis de salut
al Maresme
250-00016/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1063 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la situació dels serveis de salut
al Maresme, per tal que sigui substanciada davant la comissió, amb el text següent:
Exposició de motius

Les retallades que, des de 2010, ha patit el nostre sistema sanitari l’han anat afeblint, ja que ha sofert una aturada pel que fa a la renovació i actualització de recursos materials i instal·lacions, i sobretot en la dotació dels recursos humans. Això ha
provocat un dels índex de precarietat laboral més alts entre tots els sectors que es
van veure afectats per les retallades.
L’esforç de priorització en serveis de Salut que ha realitzat el Govern en els darrers anys s’ha revelat insuficient. Aquesta manca de recursos ha dificultat la capacitat de resposta del sistema sanitari en els darrers anys. Ha estat només amb l’esforç
i el compromís dels i les professionals de la Sanitat que el sistema ha pogut tirar
endavant, evitant el col·lapse. És en aquest context que l’arribada de la pandèmia de
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la Covid-19 està portant al límit el sistema públic davant d’una crisi de salut pública
sense precedents.
El 2020, amb un ingrés extra de 1.922 milions d’euros provinents del Fons Covid
lliurats pel Gobierno de España, el pressupost global executat de salut a Catalunya
va arribar als 13.097 milions d’euros, però si no tenim en compte aquesta aportació extraordinària el pressupost executat de l’àrea el 2020 hauria arribat a 11.175
milions d’euros, encara un 14% menys que el 2009; de fet, els darrers pressupostos
aprovats pel Govern de la Generalitat són, en termes absoluts, els més elevats de la
història de la Generalitat, però encara mantenen una partida clau com és Salut a un
nivell de despesa per persona inferior a la del 2010, l’últim exercici abans de la crisi.
Aquestes retallades arriben arreu del Catalunya i el Maresme no és aliè. Aquesta situació dels serveis de Salut afecta directament hospitals de referència, i tots els
serveis del Consorci Sanitari del Maresme amb la reducció de l’horari de determinats serveis, la pèrdua de determinats especialistes o el tancament de consultoris
arreu de la comarca que es justifica amb una atenció telefònica que hauria de ser un
complement a l’atenció presencial i no pas un element substitutiu com pretén el Govern, limitant a ciutadans i ciutadanes el contacte amb el seu metge i dificultant a
aquests el seguiment de les malalties cròniques i perjudicant els que necessiten més
seguiment, els més vulnerables, que acostuma a ser la gent gran.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Dotar d’un servei d’urgències i pediatria al CAP de Vilassar de Dalt actualment derivada a Cabrils concentrant l’atenció de la ciutadania dels dos municipis
amb menys recursos.
2. Dotar d’un servei d’atenció ordinària i de pediatria al municipi de Cabrera,
que actualment obliga a la ciutadania a desplaçar-se a Vilassar de Mar per rebre
aquest servei.
3. Reobrir el CAP del municipi de Caldes d’Estrac.
4. Reobrir el consultori de Canyamars i incrementar els dies de visita al consultori de Can Massuet així com retornar el servei de pediatria al municipi de Dosrius.
5. Retornar les especialitats d’oftalmologia, aparella digestiu, cardiologia, traumatologia i otorrinonaringologia al municipi de Premià de Mar
6. Fer efectiva l’ampliació del CAP de Malgrat de Mar i del servei d’urgències
24 hores.
7. Retornar els servei d’urgències 24 hores als municipis del Masnou, Alella, Teià
i Malgrat de Mar, on els seus ciutadans actualment es troben obligats a desplaçar-se
fora de la comarca per rebre l’atenció d’urgència al CUAP de Badalona.
Palau del Parlament, 15 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la reactivació del Consell de Governs
Locals
250-00017/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1064 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del
Parlament, presenten la Proposta de resolució d’activació de la constitució del Consell de Governs Locals de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

El 19 de maig del 2010 es va aprovar la llei 12/2010 del Consell de Governs Locals, òrgan de representació de municipis i vegueries en les institucions de la Generalitat, que gaudeix d’autonomia orgànica, funcional i pressupostària.
El Consell ha d’ésser escoltat en la tramitació parlamentària de les iniciatives legislatives que afecten de manera específica les administracions locals i en la tramitació de plans i normes reglamentàries de caràcter idèntic.
El Consell de Governs Locals ha d’ésser i participar en la tramitació parlamentària de les iniciatives legislatives i en la tramitació de plans, normes reglamentàries
i avantprojectes de llei que afecten de manera específica les administracions locals.
A l’igual que defensar l’autonomia local davant totes les institucions i els òrgans
l’activitat legislativa o reglamentària dels quals afecti els ens locals de Catalunya
garantir el respecte d’aquest principi constitucional i estatutari.
Tal com indica la llei, el Consell de Governs Locals s’ha de constituir en el període màxim de sis mesos després que hagin tingut lloc les properes eleccions municipals. Aquesta primera sessió constitutiva és convocada pel conseller o consellera
del departament competent en matèria d’administració local.
Des de l’any 2013 no es coneix cap activitat nova del Consell de Governs Locals,
el mandat dels membres de la primera elecció va finir amb l’acabament del seu mandat amb les eleccions municipals del 2015. I a partir del 2015 el Consell de Governs
Locals no s’ha tornat a constituir tal com estava previst a la seva norma reguladora,
ni, conseqüentment, s’ha tornat a reunir.
També caldria valorar la necessitat de reformular la composició i funcionament
del Consell de Governs Locals per tal que aquest esdevingués una eina eficient, àgil
i útil que doni resposta a les necessitats dels governs locals.
La crisi del coronavirus amb un panorama econòmic sense precedents i una crisi
social de grans dimensions fa que sigui del tot necessària l’activació de forma urgent
del Consell de Governs locals de Catalunya, ja que suposa una de les principals i més
interessants novetats que en clau local ens ofereix la regulació estatutària del 2006 en
uns moments en que els ens locals estan tocats i fins hi tot enfonsats econòmicament.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Reactivar de forma urgent el Consell de Governs Locals
2. Marcar les prioritats del Consell de Governs Locals conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona, diputacions, consells comarcals, ens locals i FCM i ACM.
Palau del Parlament, 7 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP PSC-Units
3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la reobertura del consultori mèdic
del barri del Poblenou, de Sabadell
250-00018/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i
Units per Avançar, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la reobertura del
Consultori Mèdic del barri de Poble Nou de Sabadell, per tal que sigui substanciada
davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

Arran de la pandèmia en la qual ens trobem, diversos Centres d’Assistència Primària a Sabadell s’han vist afectats en el seu funcionament o han patit tancaments.
És el cas del Consultori Mèdic del barri de Poblenou. Aquest consultori dóna servei
a una població aproximada de 2.000 persones amb unes casuístiques molt determinades com ara l’envelliment o la cronicitat.
Els veïns/es de Sabadell han vist com s’han tancat serveis a la ciutat com el d’oncologia pediàtrica al Parc Taulí, s’ha obviat la seva participació del món local, han
prescindit de milers de professionals i ha augmentat de manera inadmissible l’espera per a ser visitats pels seus professionals de referència. Això ha comportat la
massificació i el trencament de la continuïtat de l’atenció, característiques que està
demostrat de sobres que milloren la salut de les persones. A més, els professionals
dels equips d’atenció primària (metgesses, infermeres, administratives i treballadores socials) fa temps que treballen al límit de les seves possibilitats.
Amb l’inici de la pandèmia de SARS-CoV-2, durant el mes de Març de 2020,
van tancar el consultori mèdic del barri de Poble Nou, segons va informar l’ICS i el
Catsalut, en no poder establir les condicions bàsiques per evitar contagis.
El consultori al que es fa referència es troba dins d’una instal·lació municipal, el
Centre Cívic de Poblenou. Tal com va comunicar el Departament de Salut en una recent trobada amb l’AV de Poblenou, actualment no es pot retornar l’activitat a aquest
consultori precisament per la seva ubicació.
L’Ajuntament de Sabadell ha manifestat la seva oposició a aquest tancament, així
com la voluntat d’explorar totes les alternatives possibles per mantenir el consultori
obert al Poblenou. De moment, aquestes alternatives no han tingut resposta per part
de l’ICS i el Catsalut, i el tancament del consultori es manté de manera indefinida.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Exigir al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la reobertura, tots
els dies, del Consultori del Poblenou en un espai on es garanteixin els circuits adequats.
2. Demanar a la Generalitat de Catalunya que garanteixi l’accessibilitat al nou
espai en el mateix barri.
3. Exigir al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a que garanteixi el retorn de l’assistència sanitària prestada abans de la pandèmia al barri del
Poblenou.
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4. Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a ampliar la carta de serveis i especialitats sanitàries al barri.
Palau del Parlament, 7 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas,
diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la coerció contra individus
o organitzacions per mitjà de la simulació de linxaments
250-00019/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1066 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució contra
la coerció contra individus o organitzacions mitjançant la simulació de linxaments,
per tal que sigui substanciada davant la comissió que pertoqui, amb el text següent:
Exposició de motius

Durant l’any 2017, a Catalunya, van aparèixer ninots penjats de diversos ponts
sobre vies de circulació. Els ninots simulaven a grans trets una figura humana, i per
la seva posició també se’n simulava el penjament o linxament. Cadascun d’ells portava adherides o pintades les sigles de partits com Cs, el PSC o el PP.
Durant el mes d’abril de 2021 han aparegut, de nou, aquests simulacres de penjaments o linxaments, i ara els ninots van identificats amb les sigles o noms de partits
com ERC, Junts o la CUP. En almenys dos dels casos, en ponts sobre la C-17 i la
C-25, hi havia a més una pancarta al·lusiva als resultats electorals, a una exigència
dels autors de la simulació de penjament, i l’advertència amenaçadora «Primer avís».
La manifestació de crítiques i discrepàncies polítiques, i la mateixa diversitat
d’opinions sobre qualsevol assumpte, inherents als conflictes existents en qualsevol
societat plural i complexa, poden trobar moltes maneres d’expressió, evidentment
incloent-hi les més punyents. Tanmateix, la coerció o l’amenaça no poden ser-hi incloses de cap de les maneres.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Expressar el seu rebuig absolut a l’assenyalament, amenaça o coerció contra
persones, col·lectius i organitzacions i, específicament, a la simulació de linxaments
feta sota qualsevol forma o modalitat.
2. Col·laborar en tot allò que sigui menester per l’aclariment dels fets.
Palau del Parlament, 19 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, diputat, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre l’estudi de distribució de la mobilitat
al Maresme amb l’alliberament del peatge de l’autopista C-32
250-00020/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre
l’estudi de distribució de la mobilitat al Maresme amb l’alliberament del peatge de
la C-32, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text
següent:
Exposició de motius

El passat 2 d’octubre del 2020, el conseller de Territori i Sostenibilitat va presentar el Pacte per a la Mobilitat Sostenible del Maresme. Aquest Pacte recull una sèrie
d’actuacions que suposaven una inversió de 430 milions d’euros fins l’any 2025, a
executar, segons el Departament, per part de diverses administracions.
El conseller de Territori i Sostenibilitat aquell dia afirmava que «avui hem donat
el tret de sortida al Pacte per a la Mobilitat Sostenible al Maresme, en el qual hem
estat treballant des de fa temps».
Segons el que afirmava el Govern a la nota de premsa on es recollia la presentació d’aquest Pacte per a la Mobilitat Sostenible del Maresme, la comarca entraria en
la «mobilitat 3.0» l’agost d’aquest any 2021.
Un dels objectius que es fixava aquest Pacte era la millora de la funcionalitat
de la C-32 com a conseqüència de la finalització del peatge, previst pel 31 d’agost
aquest any 2021. Afirmava el Govern que ja s’estava elaborant un estudi de mobilitat en vehicle privat «tenint en compte els canvis que es produiran a partir del final
de la concessió». La licitació d’aquest estudi es va anunciar el 7 d’agost del 2020 per
part del Secretari d’Infraestructures i Mobilitat. En aquesta roda de premsa s’anunciava l’estudi, amb un cost de 250.000 euros i un termini de redacció de sis mesos.
Aquest estudi, que havia d’analitzar l’impacte sobre la mobilitat amb l’alliberament del peatge i definir propostes de millora de connectivitat i de reconfiguració
d’aquesta via, encara no ha estat publicat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Publicar, de forma immediata, l’estudi de distribució de la mobilitat al Maresme amb l’alliberament del peatge de la C-32.
2. Presentar dit estudi als Alcaldes i Alcaldesses de la comarca del Maresme així
com als representants dels Consell Comarcal del Maresme.
3. Acordar amb el territori del Maresme les actuacions pertinents per tal que, a
partir de l’alliberament del peatge, no es generin més problemes de mobilitat.
Palau del Parlament, 20 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, diputat, GP PSC-Units

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la signatura dels convenis per a posar
en marxa els ajuts directes als autònoms i les empreses afectats per
la Covid-19
250-00021/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1068 i 1117 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del
Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre la signatura dels convenis per
posar en marxa els ajuts directes a autònoms i empreses afectades per la Covid-19,
per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

El proppassat 20 d’abril, el Consell de Ministres va aprovar una modificació del
Reial Decret llei 5/2021, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19. Aquesta modificació permet a les
comunitats autònomes l’ampliació dels sectors i empreses que podran beneficiar-se
de la línia d’ajuts directes a autònoms i empreses dotada de 7.000 milions d’euros.
Aquesta línia canalitza ajuts directes a través de les comunitats autònomes a empreses i autònoms que hagin patit la reducció dels seus ingressos en un 30% o més
respecte a l’any 2019.
Aquests ajuts tenen caràcter finalista i es poden fer servir pel pagament de deutes de les empreses des de març del 2020, pagaments a proveïdors, subministres,
salaris, arrendaments o reducció de deute financer. El Ministeri d’Hisenda ja ha
fet arribar a les comunitats autònomes els convenis que regulen la col·laboració entre la Administració Central i les comunitats Autònomes per tal de posar en marxa
aquests ajuts directes.
Patronals com PIMEC han celebrat aquesta ampliació d’ajuts directes i demana al Govern l’acceleració dels procediments per fer arribar, al més aviat possible
aquests recursos, reclamant «la màxima urgència en la tramitació dels ajuts perquè
el teixit productiu necessita els recursos immediatament i perquè arribin a temps».
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern:
1. Signar, amb caràcter d’urgència, els convenis que ha fet arribar el Govern
d’Espanya, que regulen la col·laboració entre les administracions per posar en
marxa els ajuts directes per a autònoms i empreses afectades per la Covid-19.
2. Tramitar les convocatòries d’ajuts amb la màxima urgència, incorporant en els
requisits d’accés aquelles activitats que han estat més afectades per les restriccions
derivades de la Covid-19, així com les que formen part de la seva cadena de valor.
Palau del Parlament, 21 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la protecció de les víctimes del tràfic
de persones i d’explotació sexual
250-00022/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1069 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la protecció de les dones i de les
víctimes del tràfic de persones i d’explotació sexual, per tal que sigui substanciada
davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

Les dones i nenes que són víctimes d’explotació sexual i de tracta i tràfic de persones són un col·lectiu que pateix una de les formes més extremes de violència masclista. Milers d’elles arriben cada any a Catalunya provinents de països més pobres
per proveir un mercat del sexe que es nodreix de les dones més vulnerables. Actualment no hi ha recursos suficients per donar alternatives d’acollida i acompanyament
a aquestes dones i nenes. És urgent impulsar programes efectius dotats de recursos
per allotjar, donar acompanyament professional i opcions laborals a totes les dones
que es troben en una situació d’indefensió davant les xarxes criminals.
El Parlament de Catalunya va aprovar durant la passada legislatura diferents mocions i resolucions que instaven el Govern a crear serveis residencials per a aquestes
dones i nenes. També destinar recursos extraordinaris per assistir-les davant la situació sanitària provocada per la Covid-19 que ha deixat a moltes d’elles al carrer o
que les obliga a seguir prostituint-se tot i el risc que això implica.
Segons constaten les entitats que les atenen, els mandats aprovats pel Ple del
Parlament no es van complir. Cal desplegar recursos però també sensibilitzar a la
població sobre el que implica el consum de sexe i la situació en què es troben les
víctimes de tracta, tràfic de persones i explotació sexual.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Garantir els drets de les víctimes del tràfic de persones i l’explotació sexual,
i crear recursos específics d’acollida i acompanyament que els permetin accedir a
alternatives però també a assolir la recuperació, atesa la situació actual, en què els
recursos arriben només a unes desenes de dones i nenes.
2. Crear una partida específica en els pressupostos de la Generalitat per a impulsar un programa transversal de lluita contra el tràfic de persones i l’explotació sexual
que ofereixi suport jurídic, assistencial, professional i per a l’accés als serveis socials
a les dones i nenes afectades.
3. Activar l’article 7.3. de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania perquè les
víctimes del tràfic de persones i l’explotació sexual puguin accedir de manera prioritària a la prestació i facilitar els ajuts al lloguer i d’emergència que els permetin
tenir recursos habitacionals i de manutenció.
4. Presentar en un termini de tres mesos al Parlament un informe sobre el nombre de dones que han estat identificades com a víctimes d’explotació sexual a Catalunya en els darrers deu anys i sobre els ajuts i les mesures que els ofereix el Govern
per a la reinserció al món laboral i l’acompanyament psicològic i material que els
garanteixi la seguretat i el benestar.
3.10.25. Propostes de resolució
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5. Aplicar el Pla integral de lluita contra el tràfic d’éssers humans amb finalitats
d’explotació sexual, tot destinant els recursos necessaris a les unitats especialitzades
contra el crim organitzat i als serveis de recuperació, per a poder garantir a totes les
víctimes tots llurs drets.
Palau del Parlament, 13 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pacte català
contra la violència masclista
250-00023/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1070 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la creació del Pacte Català contra la violència masclista, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

A l’octubre de 2018, el Parlament de Catalunya va aprovar, a proposta del grup
Socialistes i Units per Avancar, la creació d’un Pacte català contra la violència masclista que havia de fer-se realitat sis mesos després de l’aprovació. Malgrat que el
Parlament va aprovar al llarg de l’anterior legislatura resolucions i mocions que instaven al Govern a fer-ho realitat, ni tan sols es va arribar a convocar als grups parlamentaris per començar a treballar en un pacte que hauria de reunir a totes les forces
polítiques per consensuar mesures de xoc, calendaritzades en el temps i acompanyades d’un pressupost adequat.
Mesures que comptin amb el suport d’una àmplia majoria de forces parlamentàries per garantir que estiguin blindades en els pressupostos, governi qui governi, en la línia del que han fet altres comunitats, com la Valenciana, i el que va fer
al Congrés dels Diputats amb el Pacte d’Estat contra la violència de gènere que
permet comptar cada any amb més de 200 milions d’euros per a la lluita contra la
violència masclista. De fet, gran part de les actuacions que s’estan tirant endavant
a Catalunya són gràcies als 12,8 milions d’euros que rep la Generalitat cada any
d’aquests fons.
Si fem un repàs a l’última edició de la Macroenquesta de violència contra la
Dona, podem constatar que Catalunya és líder, en el context d’Espanya, en violència
masclista. Està en primera posició en violència econòmica i psicològica de control
però també quan mesurem la violència total que pateixen les dones (física, sexual i
emocional) que han experimentat un 41,4% de les catalanes. Som la segona comunitat, després de la Comunitat Valenciana, on les dones han patit més assetjament
sexual i la tercera amb més violència sexual: l’han patit un 18% de les dones majors
de 16 anys.
Aquestes xifres, que haurien de mobilitzar recursos i esforços per acabar amb
un problema social de primer ordre com és la violència que pateixen les dones pel
fet de ser dones, no poden seguir absents de les prioritats de l’acció parlamentària
i de govern.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Convocar les forces parlamentàries en un termini d’un mes per posar en marxa el més aviat possible un Pacte català contra la violència masclista que contingui
mesures concretes i un pressupost calendaritzat en la línia del Pacte d’Estat contra
la Violència de Gènere i els pactes aprovats en altres comunitats autònomes.
2. Incorporar les modificacions corresponents en els pressupostos de 2020 per
destinar dues partides específiques per al desplegament de la Llei 17/2015 del 21 de
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i la Llei 5/2008 del 24 d’abril del dret de
les dones a eradicar la violència masclista.
Palau del Parlament, 13 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pacte català
contra la pobresa infantil
250-00024/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1071 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la creació de un pacte català
contra la pobresa infantil, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

Catalunya registra xifres de pobresa infantil que es troben entre les més altes
del context europeu. Abans de l’arribada de la covid-19 la taxa de pobresa infantil
se situava al voltant del 28,6% i Save the Children calcula que a finals de 2020 podria haver-se situat en un 34,6%. Estem parlant de mig milió d’infants que no tenen
cobertes les seves necessitats bàsiques. Aquestes xifres no reflecteixen, però, la pobresa infantil severa que s’ha disparat des de la crisi econòmica de 2008 i que, abans
de la pandèmia, ja afectava 235.000 famílies.
Malgrat aquestes xifres, Catalunya ha fet molt poc en l’última dècada per desplegar polítiques públiques que permetin combatre-la ni per a garantir que les famílies amb infants a càrrec tinguin accés a la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).
Tampoc s’han adoptat mesures ambicioses davant l’arribada de la Covid-19, i la crisi
social i econòmica derivada d’ella, per evitar que la situació d’aquests nens i nenes i
les seves famílies s’agreugi encara més del que es trobava fa un any.
Són moltes les mesures necessàries, però totes elles passen per assegurar la inversió en infància, incloent un major pes de les polítiques familiars i millorant la
capacitat redistributiva de tot el sistema de prestacions i impostos per tipus de llar.
No es tracta només d’invertir, sinó d’invertir amb eficàcia, amb mesures que redueixin realment la pobresa i la desigualtat.
Davant d’un problema d’aquesta dimensió es fa necessari arribar a un pacte entre
totes les forces polítiques, un pacte com el que van fer les diferents forces polítiques
al Congrés dels Diputats al voltant de la violència de gènere, en què es van consensuar una sèrie de mesures i un pressupost per fer-les realitat que totes les forces polítiques es van comprometre a blindar en els pressupostos generals durant cinc anys.
3.10.25. Propostes de resolució
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Convocar les forces polítiques per a tirar endavant de forma urgent un pacte
català contra la pobresa infantil que inclogui una sèrie de compromisos pressupostaris que siguin presents en els pressupostos de Catalunya independentment del govern de torn, tal com ha fet l’Estat espanyol amb el Pacte d’estat contra la violència
de gènere.
2. Presentar un pla de lluita contra la pobresa infantil que inclogui un calendari
a curt, mitjà i llarg termini i uns objectius perioditzats per a combatre la pobresa
infantil, que afecta el 31% dels infants i adolescents, amb apartats específics sobre
la pobresa infantil severa.
3. Presentar un informe sobre la situació de les famílies monoparentals femenines i una sèrie de mesures específiques per a reduir a la meitat, en el termini d’un
any, el percentatge d’aquestes famílies que està en situació de pobresa, que ara és el
53,6%, xifra que representa 156.222 llars monoparentals femenines. L’informe ha de
quantificar l’impacte que la Covid-19 ha tingut sobre aquestes famílies.
4. Fer urgentment les modificacions necessàries per a garantir que les famílies
amb menors a càrrec en situació de pobresa severa tinguin accés a la renda garantida de ciutadania i a les prestacions associades que els permetin cobrir les necessitats essencials, i assegurar una correcta coordinació amb els serveis socials per a
detectar i acompanyar totes les famílies que necessiten aquesta prestació i no saben
com accedir-hi.
5. Presentar un informe sobre l’impacte de les diferents formes de pobresa en la
infància i l’adolescència a Catalunya que detalli les necessitats que cobreixen les polítiques actuals, les que resten desateses i la manera com la Covid-10 ha fet créixer
les situacions de carència material.
Palau del Parlament, 16 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’impacte de la Covid-19 en la infància
250-00025/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1072 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’impacte de la covid-19 en
la infància, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el
text següent:
Exposició de motius

La crisi sanitària derivada de la Covid-19 està tenint un impacte econòmic i emocional molt important en la infància, sobretot en la més vulnerable. Save the Children assegura que el 60% de les famílies ateses va veure alterada la seva situació
econòmica en la primera setmana de confinament. Les necessitats van des de qüestions bàsiques, com l’accés a una alimentació adequada, fins a activitats educatives i
de lleure, indispensables per al correcte desenvolupament dels infants i adolescents.
3.10.25. Propostes de resolució
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Aquesta situació és especialment aguda en les llars monomarentals on les xifres de
pobresa anteriors a la crisi se situaven ja al 43% amb grans problemes d’accés a l’habitatge i a serveis bàsics com l’aigua, l’electricitat o els medicaments.
La impossibilitat de l’educació presencial ha privat a més als infants i adolescents de les famílies més desfavorides de l’única finestra que tenien cap a oportunitats d’oci, de socialització però també d’accés a beques i ajuts que compensaven les
mancances materials i socials de les seves famílies. És indispensable establir mecanismes compensatoris que permetin recuperar tot allò que s’ha perdut i impedir que
la bretxa social que ja existia es faci encara més profunda.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Convertir el benestar de la infància en un eix vertebrador de totes les polítiques
públiques destinades a fer front a les conseqüències de la Covid-19 i a la reconstrucció garantint que la resposta sigui integral i prengui en compte de manera coordinada aspectes com la salut, l’educació, l’habitatge i l’accés a les activitats de lleure.
2. Quantificar el nombre d’infants i adolescents en situació de malnutrició infantil tal com estableix el Protocol per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents i desplegar un pla que garanteixi que
les actuals dificultats d’accés a l’alimentació no es cronifiquin.
3. Posar en marxa un pla de recuperació amb casals i activitats d’estiu destinats
a aquells infants i adolescents de famílies més vulnerables posant l’accent en què
els dispositius que es despleguin serveixin per detectar totes aquelles situacions
que s’han produït durant la pandèmia i que necessiten ser abordades amb urgència.
4. Desplegar un pla específic per abordar els problemes de salut mental de nens
i adolescents dins dels plans de recuperació econòmica i construcció social per fer
front a la pandèmia.
Palau del Parlament, 16 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP Fontetes,
de Cerdanyola del Vallès
250-00026/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1073 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, David González Chanca, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i
Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la reobertura del Centre
d’Atenció Primària Fontetes a Cerdanyola del Vallès, per tal que sigui substanciada
davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

Amb l’inici de la pandèmia de la Covid-19, alguns dels Centres d’Atenció Primària de Cerdanyola del Vallès es van veure afectats per la reubicació de professionals
sanitaris derivats a diferents hospitals, fet que va comportar canvis i reduccions dels
serveis d’alguns centres de la ciutat.
3.10.25. Propostes de resolució
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En el cas del Centre d’Atenció Primària de les Fontetes, a Cerdanyola del Vallès,
els veïns i veïnes han vist com s’han tancat, de moment de manera indefinida, totes les atencions presencials que es realitzaven a l’esmentat centre. Des de l’ICS i el
Catsalut van informar de la necessitat de derivar personal a altres espais sanitaris, a
banda d’argumentar algunes condicions arquitectòniques del CAP que no permeten
establir les condicions bàsiques de salut per evitar contagis.
El CAP Fontetes es troba ubicat al barri de les Fontetes, un barri històric amb
una densitat molt important de població i amb una mitjana d’edat elevada, fet que
suposa en l’actual moment de pandèmia un alt índex de població de risc. Una Zona
que contempla un previsible augment de població amb la urbanització de més de
200 habitatges nous planificats pel 2022. Un barri que no pot permetre’s no tenir
cobertes les funcions d’un CAP ni traslladar-se al centre on s’han derivat totes les
atencions presencials, ubicat a més de 800 metres de la zona i amb una geografia
complicada per permetre els desplaçaments a peu.
Atès que el CAP de les Fontetes va ser el primer Centre d’aquestes característiques amb el qual va comptar el municipi i que després de tants anys de treball pràcticament no ha patit canvis arquitectònics, fa evident la necessitat d’un nou projecte
de reforma que pugui resoldre els principals problemes que presenta l’edifici, com
són les barreres físiques per la mobilitat personal o l’únic accés d’entrada i sortida
que existeix al centre.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Reobrir el Centre d’Atenció Primària de Fontetes de manera immediata.
2. Garantir el retorn de l’assistència sanitària prestada abans de la pandèmia al
barri de les Fontetes.
3. Planificar les reformes necessàries per garantir l’accessibilitat i el millor funcionament de l’assistència sanitària presencial atenent al previsible creixement de
població al barri.
4. Ampliar els serveis sanitaris del Centre d’Atenció Primària Fontetes i a reforçar l’equip de professionals que hi treballen.
Palau del Parlament, 16 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano Portaveu; Assumpta Escarp Gibert, David González Chanca, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la imparcialitat dels mitjans
de comunicació públics
250-00027/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1078 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la imparcialitat dels mitjans de
comunicació públics, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:

3.10.25. Propostes de resolució
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Exposició de motius

Catalunya ha de disposar d’uns mitjans de comunicació independents, lliures i
responsables en el marc d’una societat plural i democràtica. La política de comunicació dels governs, en relació amb els mitjans públics i privats, ha de ser aquella
que permeti recuperar els valors democràtics d’un periodisme crític i responsable.
Aquests valors s’han de fer respectar i promoure sigui quin sigui el canal, el suport
o la plataforma de comunicació.
La televisió, la ràdio i els mitjans digitals de la CCMA han d’esdevenir l’escola del periodisme ètic, de la bona pràctica professional, que reafirma el compromís
amb la societat catalana. Els relators de la diversitat i la pluralitat social, neutrals
respecte de les diferents opcions polítiques i equilibrats en la representativitat.
No obstant, a la pràctica, podem veure com nombrosos professionals de la televisió i ràdio públiques aboquen opinions polítiques a les xarxes socials en les quals
critiquen l’actuació i les declaracions de persones i formacions polítiques no partidàries del procés independentista. La imparcialitat dels nostres mitjans públics doncs,
està en dubte.
El llibre d’estil, a l’apartat relatiu a «expressions públiques dels professionals de
la CCMA», menciona que «en l’àmbit públic no poden adoptar posicions en relació
amb debats polítics i socials quan, per la feina que desenvolupen, pugui quedar compromesa la nostra imparcialitat, emetre missatges o comentaris ofensius o despectius, desacreditar la CCMA o les seves empreses i revelar informació confidencial
de l’empresa». I també precisa que «els nostres professionals compleixen aquestes
normes quan participen en blogs, xarxes socials i altres formes de divulgació de
continguts, tant sota el paraigua dels nostres dominis com en espais aliens o personals. També quan expressen la seva opinió en articles periodístics, tertúlies o entrevistes en altres mitjans».
Cal recordar que el compliment del Llibre d’estil vincula els directius, treballadors i col·laboradors fixos o eventuals de tots els mitjans de la CCMA, sigui quina
sigui la seva relació contractual amb les empreses del grup. I que, a més, el CAC té
dos Acords on s’explicita el paper d’aquests professionals i les seves manifestacions
públiques (Acord 50/2019 i a Acord 109/2018)
En la mesura que els professionals i col·laboradors habituals dels mitjans públics
en són la seva cara, i veu, visibles, han de respectar en les seves actuacions públiques els valors i principis fonamentals de respecte de la diversitat i de la pluralitat.
No obstant, aquestes queixes sobre la manca d’imparcialitat i neutralitat dels professionals dels mitjans públics no es denuncien només per qui la pateixen, sinó pels propis
Consells Professionals d’Informatius de TV3 i de Catalunya Ràdio com en el comunicat del passat més de setembre de 2020 on mencionaven que «si la ciutadania percep
els periodistes com a narradors esbiaixats, la percepció del biaix s’estén al mitjà».
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Vetllar per a que els mitjans de comunicació públics garanteixin les millors
condicions d’independència i de professionalitat dels periodistes i dels altres col·lectius que hi treballen, entre elles, l’estabilitat laboral i la promoció professional amb
criteris objectius i de transparència.
2. Exigir a la direcció de cada mitjà de la CCMA en el seu àmbit competencial
el compliment íntegre del Llibre d’Estil tal com s’esmenta a les seves disposicions
preliminars per no comprometre la imparcialitat dels nostres mitjans de comunicació públics.
3. Vetllar per uns mitjans públics imparcials i objectius i instar a la CCMA a revisar i modificar el Llibre d’Estil, si escau, en quant a reforçar la normativa vigent
3.10.25. Propostes de resolució
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en matèria d’imparcialitat, neutralitat i objectivitat en xarxes socials i en espais públics personals dels professionals que tinguin qualsevol relació contractual amb els
mitjans de comunicació públics amb l’objectiu de garantir-ne el compliment.
Palau del Parlament, 15 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; David Pérez Ibáñez, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la creació d’una comissió d’estudi sobre
el desplegament d’un sistema educatiu inclusiu
250-00028/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1080 i 1487 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la creació d’una comissió d’estudi sobre el desplegament d’un sistema educatiu inclusiu a Catalunya, per tal que
sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

Fa més de tres anys s’aprovava el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció
educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, i a dia d’avui el seu
desplegament ha estat pràcticament nul, tal i com també havia reconegut en la darrera legislatura el propi conseller d’Educació del Govern de la Generalitat.
Malgrat alguns avenços que sens dubte celebrem, no ha millorat la capacitat de
les escoles d’acollir tot l’alumnat del seu entorn, sigui quina sigui la seva condició,
i continuen mancant recursos per poder fer una atenció adequada a l’alumnat amb
NEE. Tant és així que el mes d’octubre de 2019 coneixíem les dades del personal
educatiu de suport a l’alumnat amb NEE arran d’una pregunta escrita presentada
pel Grup Socialistes-Units per Avançar al Govern, en què quedava clar que, en els
darrers 10 anys, mentre l’alumnat amb diagnòstic de NEE ha incrementat en 70.000
(s’ha més que doblat), la plantilla de professionals dels equips d’atenció psicopedagògica que donen servei a les escoles només ha incrementat en 20 persones, és a dir,
mentre la complexitat i l’heterogeneïtat a les aules ha crescut moltíssim en la darrera dècada, aquesta diversitat no ha anat acompanyada de recursos ni de personal
educatiu de suport suficient. I això s’ha traduït en una atenció insuficient a l’alumnat
per falta de personal de suport i en una enorme pressió dels professionals, que tenen
ràtios altíssimes de nens i nenes a atendre.
Paral·lelament, al novembre de 2020, la Plataforma d’Escola Inclusiva de Catalunya feia públic un «Decàleg d’Accions Urgents per redreçar el rumb cap a l’escola
inclusiva» que posava de manifest que «les dades no conviden a l’optimisme i amb
massa freqüència arriben casos individuals que més aviat fan pensar que no només
no avancem, sinó que fins i tot podem estar reculant». Igualment, aquesta Plataforma
plantejava un seguit de reivindicacions a fi de redreçar el rumb, recuperar el temps
perdut i tornar a observar progressos en aquest llarg camí cap a l’escola inclusiva.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de crear una comissió d’estudi sobre el desplegament del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció edu3.10.25. Propostes de resolució
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cativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, el funcionament dels
CEEPSIR i dels SIEI, i la situació dels centres d’educació especial.
El Parlament de Catalunya insta el Covem a:
2. Publicar un mapa de recursos de l’escola inclusiva en el territori.
3. Posar en marxa una campanya de divulgació adreçada a famílies i professionals, sobre el dret dels Infants a una escolarització inclusiva i sobre els beneficis que
la diversitat aporta al conjunt de l’alumnat.
4. Garantir el suport econòmic a tots els CEE, públics i concertats, que presentin
un pla per reconvertir-se en CEEPSIR.
5. Intensificar les accions inclusives a l’etapa postobligatòria, amb l’avaluació
i ampliació dels Itineraris de Formació Específica (a més territoris i a més disciplines), i l’adaptació del batxillerat i els cicles formatius de grau mitjà per alumnes
amb discapacitat, amb una durada de tres anys.
6. Fomentar i impulsar, abans de finals del primer trimestre del curs 2021-22,
una formació pel professorat, preferiblement en els diferents centres educatius, en
matèria d’organització, mètodes i estratègies per implementar una aula inclusiva.
Palau del Parlament, 16 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la renovació de l’acord amb els
municipis per a reduir les ràtios d’alumnes per grup als centres
educatius
250-00029/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1081 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre un nou acord amb els municipis
per a la reducció de ràtios, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

Des de fa uns anys, cada curs escolar, en un context de davallada de la natalitat,
el Govern de la Generalitat anuncia el tancament de grups escolars a diferents escoles de Catalunya.
Però aquest descens de la natalitat no justifica en bona part dels casos el tancament de línies, sinó que representa una oportunitat clara per millorar la qualitat del
sistema educatiu. Tant és així que mesures com la baixada de ràtios, mantenint el
personal docent, permetria dur a terme un ensenyament més individualitzat, amb
una millor atenció a la diversitat, abordant la creixent complexitat a les aules i, en
conseqüència, podria fins i tot generar una millora de l’èxit escolar o reducció de
l’abandonament o el fracàs escolar. A més, aquesta davallada de ràtios permetria
conservar la majoria de línies i projectes educatius existents, i conservar tots els
llocs de treball relacionats.
L’escola pública és un instrument de cohesió social i d’igualtat d’oportunitats
que, lluny de ser malmès amb noves retallades, hem de reforçar i dotar de recursos
si volem garantir una societat pròspera formada per persones empoderades, amb
sentit crític i preparades per afrontar un futur i un món cada vegada més complex.
3.10.25. Propostes de resolució
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Per tant, una educació pública de qualitat i inclusiva ha de ser el principal objectiu
dels poders públics i una prioritat de les administracions públiques per tal que els
ciutadans i ciutadanes progressin individualment i la nostra societat millori col·lectivament.
D’altra banda, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació en el seu article 42.2,
estableix que «El Govern de la Generalitat, [...] ha de regular i sostenir el Servei
d’Educació de Catalunya, que, conformat pels centres públics i pels centres privats
sostinguts amb fons públics, garanteix a totes les persones l’accés a una educació
de qualitat i en condicions d’igualtat en els ensenyaments obligatoris i en els declarats gratuïts» i també el Pacte contra la Segregació Escolar a Catalunya, signat el
març de 2019, fixa en la seva «Actuació 3. Orientacions en la programació escolar:
oferta, adscripcions, zonificació, i ampliacions i reduccions de ràtio, de grups i de
centres», entre altres mesures: «Utilitzar les reduccions de ràtio com a mecanisme
per promoure l’escolarització equilibrada d’alumnat, tal com estableix la disposició
addicional primera de l’actual Decret 75/2007, i, si convé, per evitar l’escolarització de matrícula fora de termini als centres amb una composició social desfavorida,
d’acord amb els centres de la zona».
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Renovar l’acord amb els municipis per reduir les ràtios per grup als centres
educatius d’infantil de segon cicle, de primària i de secundària sostinguts amb fons
públics, reservant les places corresponents per l’alumnat amb necessitats educatives
específiques i distribuir equitativament l’alumnat.
2. Afavorir que les incorporacions de matrícula viva que es produeixin durant el
curs escolar es distribueixin de manera equilibrada entre els diferents centres d’una
mateixa zona educativa.
3. Vetllar pel manteniment de les plantilles als centres escolars per garantir la
qualitat educativa i assegurar l’existència del personal docent i auxiliar de suport
educatiu, així com dels vetlladors/es necessaris per tal d’atendre adequadament les
diversitats existents a les aules.
Palau del Parlament, 14 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la valoració de situacions
socioeconòmiques sobrevingudes per a la concessió d’ajuts
de menjador escolar
250-00030/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1082 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la valoració de situacions socioeconòmiques sobrevingudes per a la concessió d’ajuts de menjador escolar com a
conseqüència dels efectes socioeconòmics de la covid-19, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:
3.10.25. Propostes de resolució
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Exposició de motius

Els ajuts al servei de menjador escolar es van crear amb l’objectiu de garantir
la igualtat d’oportunitats educatives de l’alumnat i les seves famílies. Mentre que el
Govern de la Generalitat estableix diversos criteris objectius per a l’assignació de
recursos en el territori, són els consells comarcals els que intenten ajustar aquestes
pautes a les seves necessitats, fixant els criteris per a la concessió d’ajuts de menjador escolar.
La crisi sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha incrementat la
precarietat socioeconòmica de moltes famílies i les desigualtats d’accés als recursos
i serveis educatius. I no només això: degut a la situació actual i a les restriccions que
es van aplicant per frenar els rebrots de la Covid-19, hi ha famílies que estan patint
canvis en la seva situació socioeconòmica d’un mes per l’altre i d’altres que, en pocs
mesos, des de l’inici del curs escolar, han patit davallades significatives i sobtades
dels seus ingressos.
Actualment no hi ha cap mecanisme previst per tornar a calcular els ajuts de
menjador escolar en cas que la situació socioeconòmica d’una família canviï durant
el curs. De fet, en algun cas, pot existir la previsió de situacions sobrevingudes, però
sense establir cap criteri i sense donar cap indicació en aquest sentit a les administracions gestores dels ajuts. Aquest fet genera un impediment per tal que els infants
puguin accedir en igualtat de condicions als serveis educatius, com per exemple el
servei de menjador escolar.
És per aquest motiu que el Govern de la Generalitat de Catalunya, conjuntament
amb els consells comarcals, ha d’establir els mecanismes que permetin revisar permanentment els criteris de renda per a atorgar els ajuts de menjador escolar, per garantir l’accés al servei a l’alumnat que ho necessiti.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Acordar amb els consells comarcals mecanismes de revisió permanent dels
criteris de renda per a la concessió d’ajuts de menjador escolar per a garantir aquests
ajuts en el cas que la situació socioeconòmica d’una família canviï durant el curs
escolar.
2. Elaborar i publicar amb caràcter d’urgència, mentre no s’arribi a l’acord esmentat en el punt anterior, nous mecanismes de valoració de les situacions sobrevingudes, amb criteris adaptats a la nova realitat sorgida arran de la pandèmia, i
diferents als establerts en les convocatòries per les situacions ordinàries, dotant, si
és necessari, d’una nova partida pressupostària, per concedir els ajuts de menjador a
l’alumnat de tota Catalunya que degut a una davallada d’ingressos familiars sobrevinguda a causa de l’actual crisi sanitària i social, reuneixi durant qualsevol moment
del curs escolar els nous criteris establerts per ser beneficiari dels ajuts de menjador.
Palau del Parlament, 15 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre la recuperació de la sisena hora
als centres educatius públics
250-00031/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1083 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la recuperació de la sisena hora
als centres educatius públics de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la
comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

Al curs escolar 2006-2007, el Govern d’Entesa va implantar la sisena hora als
centres escolars públics de Catalunya. El Pacte Nacional per l’Educació, signat l’any
2006, va adoptar aquesta mesura amb l’objectiu d’acabar amb les desigualtats entre
l’escola pública i l’escola concertada i privada, unificant així els horaris.
El curs 2011-2012, el Govern d’Artur Mas va impulsar retallades pressupostàries
en serveis socials i en concret, en l’educació, i va eliminar la sisena hora als centres
públics, alhora que introduïa la jornada compactada a l’etapa d’educació secundària
per disminuir la despesa en educació, augmentant així les desigualtats entre l’alumnat i perjudicant l’alumnat amb un entorn social i familiar més vulnerable.
A finals de l’any 2018, l’aleshores conseller d’Educació, Josep Bargalló, va obrir
la porta a tornar a implantar la sisena hora a les escoles públiques. En un entrevista als Matins de TV3, el conseller va assegurar que aquesta mesura suposava una
millora per l’escola pública, i va recordar que era un dels aspectes que es va veure
afectat per la crisi econòmica i la reducció de despesa en educació. A més, el conseller d’Educació de la darrera legislatura, en el marc de l’augment pressupostari
previst en educació en el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2020, es
va comprometre a recuperar aquest model. No obstant, la llei de pressupostos 2020
finalment no va recollir aquesta recuperació de la 6a hora.
I no només això, en un context de pandèmia, i després d’un curs especialment
difícil marcat pel tancament de centres educatius i l’agreujament conseqüent de les
desigualtats socials i educatives preexistents, el Departament d’Educació va permetre en les instruccions d’inici de curs als centres educatius d’alta complexitat que fins
aleshores havien mantingut la sisena hora, eliminar-la de cara al curs 2020-21. En
canvi, novament la majoria d’escoles concertades han pogut mantenir la sisena hora
gràcies a les quotes que paguen les famílies, i no han rebut en cap moment instruccions per tal d’eliminar aquesta hora, la qual cosa ha continuat aprofundint les diferències entre centres educatius i perjudicant clarament les centres educatius públics
amb una major complexitat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar un pla
per recuperar progressivament la sisena hora a tots els centres educatius públics de
Catalunya, tenint en compte el pacte contra la segregació escolar, i a destinar els recursos materials i humans a tal efecte en el proper exercici pressupostari.
Palau del Parlament, 19 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre el deute de la Generalitat amb Barcelona
250-00032/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1084 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el
deute de la Generalitat amb la ciutat de Barcelona, per tal que sigui substanciada
davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

La darrera dècada a Catalunya s’ha caracteritzat pel debilitament considerable
de molts serveis públics que depenen de la Generalitat, especialment a causa de les
retallades aplicades en matèria de salut, educació o inversions socials. Aquesta situació ha estat nefasta per les persones treballadores, per alguns col·lectius com la
joventut o la gent gran, i en general per tothom qui pateix qualsevol situació de vulnerabilitat. Després de les eleccions celebrades el passat 14 de febrer, al Parlament
de Catalunya sorgit d’aquests comicis, i al Govern que es formi un cop elegida una
nova presidència de la Generalitat, li correspon impulsar una nova etapa en la relació entre la Generalitat i la ciutat de Barcelona.
Aquesta etapa s’haurà d’afrontar a través d’un marc polític útil i constructiu a
tots els nivells, basat en el rigor, el diàleg i la cooperació institucional, a partir dels
objectius fonamentals de servir a la ciutadania, superar la crisi sanitària, atendre
l’emergència social i reactivar i transformar l’economia, per modernitzar-la i fer-la
més competitiva, sostenible i equitativa.
Per fer-ho possible és molt necessari posar al dia i solucionar totes aquelles qüestions pendents o incompliments que des del Govern de la Generalitat calgui resoldre
respecte a la nostra ciutat. Un exemple és l’anomenat «deute ciutadà», que mesura
la manca de finançament que la Generalitat ha anat acumulant respecte els ens de
l’Ajuntament de Barcelona i els Consorcis legals compartits entre ambdues administracions, reconeguts per la pròpia Carta Municipal. Durant la darrera dècada, el
«deute ciutadà» ascendia, en xifres actualitzades a l’estiu de 2020, fins als 276 milions d’euros.
Pel que fa a la gestió financera i econòmica, també hem vist com la Generalitat
ha incomplert compromisos de finançament amb la ciutat de Barcelona vinculats a
la gestió dels fons europeus FEDER, com els 40 milions d’euros retinguts en el marc
del conveni RIS3CAT. Això ens preocupa en tant que suposa un precedent negatiu
respecte als futurs Fons Europeus Next Generation EU, de recuperació i resiliència.
També, en matèria d’habitatge, que és una competència exclusiva de la Generalitat
reconeguda per l’Estatut d’Autonomia, hem vist com el Govern es desentenia de la
construcció de noves promocions públiques a Barcelona. Durant els darrers anys,
la Generalitat tan sols ha impulsat la construcció de dues promocions d’habitatge
a la ciutat, que suposen un total de 31 pisos, una xifra clarament insuficient per les
necessitats i la dimensió de Barcelona. Per altra part, encara hi ha pendent la reversió d’algunes retallades sanitàries en centres d’atenció primària a la ciutat, així com
la construcció de diversos equipaments compromesos per la Generalitat, com residències i centres de dia destinats a la gent gran.
De deu equipaments que s’havien de construir a Barcelona, que implicaven unes
1.200 places de residències i 320 places de centres de dia, la Generalitat tan sols ha
construït quatre residències, que impliquen 384 places de residència i 132 de centre
de dia, pràcticament una tercera part del previst. Aquesta dècada també hem vist
com desapareixien les inversions dels Plans de la Llei de Barris, una de les grans
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polítiques públiques amb les que la Generalitat va impulsar la dignificació i regeneració dels barris de Catalunya, amb la col·laboració dels municipis, durant la primera
dècada del segle xxi. És necessari tornar a dotar econòmicament la Llei de Barris
per tal que la Generalitat torni a invertir a barris com per exemple Sant Genís dels
Agudells, la Teixonera, les Roquetes, el Raval, el Gòtic, la Trinitat Vella, la Trinitat
Nova, el Bon Pastor, Baró de Viver, la Marina, Poble Sec, el Besòs i el Maresme,
la Verneda i la Pau, Ciutat Meridiana, Vallbona, Torre Baró, les Planes. La ciutat
de Barcelona és el gran motor de Catalunya i té un pes específic molt rellevant en
tota mena d’àmbits que no pot ser ignorat ni menystingut per qualsevol Govern de la
Generalitat. Suposa el 20% de la població del país i representa, aproximadament, el
35% de l’activitat econòmica de tota Catalunya, una dimensió que no ha estat suficientment atesa ni prou reconeguda pels últims Governs de la Generalitat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Retornar el deute ciutadà acumulat per la Generalitat amb la ciutat de Barcelona, que era de 276 milions d’euros, a data d’estiu 2020.
2. Revertir les retallades en sanitat pendents a la ciutat de Barcelona, i a destinar
més recursos per l’accessibilitat a l’atenció primària en menys de 48 hores, la reducció de les llistes d’espera per intervencions quirúrgiques sota els 3 mesos, l’atenció
psicològica i el desplegament de la Llei de Salut Bucodental, així com la reobertura
pendent de les urgències dels següents equipaments sanitaris: CAP Guineueta i CAP
Rio de Janeiro a Nou Barris, CAP La Pau a Sant Martí i CAP Numància a Sants.
3. Donar compliment als compromisos pendents per la construcció de diversos
equipaments destinats a la gent gran de Barcelona, que implicaven un total de 1.200
places de residències i 320 places de centres de dia.
4. Impulsar una política pública d’habitatge que sigui ajustada a les necessitats
de Barcelona, per a l’impuls a la construcció de noves promocions d’habitatge públic a la ciutat.
5. Tornar a dotar econòmicament la Llei de Barris, per tal de recuperar la inversió de la Generalitat en aquells barris de Barcelona amb més necessitat de regeneració social i urbana.
Palau del Parlament, 26 de març de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la destinació dels fons Pròxima
Generació UE a projectes que tinguin com a objectiu les dones
250-00033/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1085 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Gemma Lienas Massot, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la destinació dels fons Next Generation UE a projectes que tinguin com a objectiu les dones, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:
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Exposició de motius

Les dones han estat les qui han patit més intensament la crisis econòmica provocada per la Covid-19 i l’anterior crisi de la qual encara no s’havien restablert.
Certament hi ha col·lectius oprimits i discriminats per les seves especificitats: els
col·lectius de persones migrades, els de persones d’altres religions, els de persones
grans, els de persones joves, els LGTBI, les persones amb discapacitat..., però en
aquests col·lectius tant hi ha dones com homes.
Les dones no són un col·lectiu. Les dones constitueixen una mica més de la meitat de la població i han estat discriminades i oprimides en totes les àrees geogràfiques i en totes les èpoques de la humanitat. Les dones pateixen una discriminació i
una opressió estructural, que no és el mateix que pertànyer a un col·lectiu. Les dones
tenen uns índex de pobresa molt més alts que els homes.
Segon l’informe «Les dones a Catalunya 2020» elaborat per l’Observatori de la
Igualtat de Gènere, la taxa de risc de pobresa total a Catalunya és del 21,3%, per a
les dones és del 24,1%, quasi un sis per cent més que la dels homes (18,4%). La bretxa de la taxa de pobresa entre dones i homes ha augmentat 7,6 punts des de 2013. En
quant a la distribució per edats, la taxa de risc a la pobresa de les dones de menys de
18 anys és la més alta amb quasi un 34%. La dificultat per arribar a fi de mes és més
significativa en les dones i la facilitat d’arribar a fi de més en els homes.
Els fons Next Generation, que provenen d’Europa, són una gran oportunitat per
crear llocs de treball de més estabilitat i amb salaris dignes per a les dones. No obstant, dels projectes preseleccionats per la Generalitat per optar als fons Next Generation UE no n’hi ha cap que tingui com a objectiu les dones.
Segons diu el projecte de la Generalitat Next Generation Catalonia: «Les 11 missions identificades pel Govern de la Generalitat responen a grans reptes de país. Per
afrontar aquests reptes el Govern proposa que els projectes a executar s’alineïn amb
els 5 eixos estratègics definits pel Pla de reactivació econòmica i protecció social.
Uns eixos que, a la vegada, es despleguen en àmbits d’actuació de referència com la
formació al llarg de la vida, la mobilitat sostenible i del futur, o la digitalització del
teixit empresarial, entre d’altres.» Dins d’aquests àmbits d’actuació per analitzar la
validesa dels projectes n’hi ha un titulat: «Igualtat i cohesió social». Pel títol ja s’entén que va dirigit a col·lectius que pateixen alguna mena de discriminació i això es
confirma quan s’estudien els projectes seleccionats. Per tant, cal encara un objectiu
transversal a tots que contemplés aquesta meitat de la població que, si no, queda diluïda en uns col·lectius que, sovint, poden ser bàsicament d’homes.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Exigir que els projectes donin les dades segregades per sexes tant a la definició
de les accions com a l’avaluació d’aquestes
2. Considerar un requisit prioritari i transversal que els projectes per accedir a
aquests fons contemplin el desenvolupament de l’ocupació de les dones
Palau del Parlament, 16 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Gemma Lienas Massot, diputada, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre les dones en situació de vulnerabilitat
econòmica
250-00034/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1086 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Gemma Lienas Massot, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les dones en situació de vulnerabilitat econòmica, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent,
amb el text següent:
Exposició de motius

A Catalunya, la pandèmia de la Covid-19 ha ocasionat una crisi econòmica que
se suma a la que es va produir el 2008, després de la qual no s’han recuperat mai
els nivells anteriors.
Les dones han estat les que han patit més intensament aquestes dues crisis, especialment, les dones en situació més vulnerable: dones sense ingressos, treballadores
d’economia submergida, caps de famílies monomarentals, dones grans sense xarxa
familiar de suport, migrades, amb diversitat funcional...
A més, la pandèmia ha posat de manifest la precària situació laboral que viuen
moltes dones treballadores: infermeres, professionals de la cura de la gent gran i
persones dependents, professionals de serveis socials, personal de neteja en establiments i personal de venda de productes bàsics com ara d’alimentació. Elles han
estat el mur de contenció de la pandèmia en uns sectors tremendament feminitzats
i precaritzats.
Després d’un any de pandèmia, tots els indicadors corroboren aquesta afirmació.
Segons les dades de l’atur (impacte de gènere de la Covid-19 en dades. ICD) registrat a segon trimestre de 2020, l’atur en les dones ha augmentat un 19,29% respecte al segon trimestre de l’any passat, i un 20,2% el tercer trimestre.
Taxa atur (4t trimestre 2020, EPA): 13.87% (12.85% homes i 14.97% dones).
Atur registrat (març 2021, Departament Treball Afers Socials i Famílies): 505.900
persones (228.002 homes i 277.898 dones).
Taxa atur sector serveis (març 2021, Departament Treball Afers Socials i Famílies): 371.242 persones (147.730 homes i 223.512 dones).
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Destinar una partida pressupostària per tal que els Ajuntaments de Catalunya
puguin:
a. Pal·liar les necessitats peremptòries de les dones en situació de vulnerabilitat
als seus municipis.
b. Endegar plans d’ocupació per formar les dones en aquells àmbits que el mercat està demandant, trencant la segregació horitzontal amb una major diversificació
professional de les dones en els sectors econòmics tradicionalment masculinitzats,
més estratègics i de major projecció professional.
Palau del Parlament, 16 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Gemma Lienas Massot, diputada, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre les malalties de la fusta de la vinya
250-00035/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1087 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Joaquim Paladella Curto, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les
malalties de la fusta de la vinya, per tal que sigui substanciada davant la comissió
corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

Els darrers anys s’ha produït una afectació molt important en plantacions de
vinya en tot el que fa referència a les malalties de la fusta, molt més important en
plantacions joves i que, segons diferents informacions, podria ser degut a material
varietal que ve en mal estat dels vivers.
És ben evident que en diferents comarques del sud de Catalunya aquesta afectació ha estat més important i és un veritable problema. Les conseqüències han estat
dramàtiques, en molts casos amb afectacions que han fet necessària l’arrencada de
les parcel·les als pocs anys de la seva plantació.
Un problema que ha produït una important pèrdua de renda a molts professionals
agraris i que, a més, ha fet necessària una nova despesa a l’haver d’arrencar i plantar
de nou, amb tot el cost que això suposa, afegint la incertesa que porta implícita una
nova plantació que no sap si tornarà o no a estar infectada.
Les garanties per al pagès de que el material vegetal que s’aporta per una plantació de vinya estigui lliure d’aquests fongs que produeixen les diferents malalties de
la fusta són absolutament nul·les. A més, les certificacions que aporten els vivers no
garanteixen en cap cas que estiguin lliures d’aquestes infeccions.
És conegut pel sector vinícola que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries han fet un
seguiment d’aquest problema, però no amb el detall suficient, i que els estudis que
s’han fet han determinat clarament la presència de la malaltia en aquestes plantes joves, però no han determinat la procedència de la infecció, fet que deixa del tot indefens al viticultor.
Aquest problema deixa molt clar i evident que és necessari augmentar els controls
als vivers, així com també i especialment a les plantes que arriben d’altres zones de
l’Estat o d’altres països, al temps que seria desitjable que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries donessin el suport necessari als pagesos a l’hora de garantir amb certificacions
públiques que les plantes per les noves plantacions estiguin lliures d’aquestes malalties.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Elaborar un informe de les zones i hectàrees d’afectació, determinant on s’han
hagut d’arrencar i replantar plantacions pel problema de les malalties de la fusta de
la vinya.
2. Elaborar un informe detallat de la situació sanitària de cada un dels vivers
catalans referent al grau de control i de prevenció d’aquestes malalties de la fusta.
3. Estudiar la possibilitat de demanar més controls a les plantes de vinya que
arribin de vivers de fora de Catalunya amb l’objectiu de garantir, en la mesura del
possible, que estan lliures d’aquestes malalties, i, si escau, implementar les mesures
adients per aquest controls.
3.10.25. Propostes de resolució
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4. Estudiar la viabilitat de fer obligatòria la Termoteràpia amb aigua calenta (TAC)
al material vegetal de propagació.
5. Donar suport als pagesos afectats els darrers 5 anys que hagin hagut d’arrencar parcel·les joves com a conseqüència d’aquesta afectació per malalties de la fusta,
implementant un ajut per hectàrea afectada i arrencada.
Palau del Parlament, 7 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Joaquim Paladella Curto, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la determinació del cost de producció
dels productes dels diferents sectors i zones agràries
250-00036/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1088 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Joaquim Paladella Curto, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la
determinació detallada dels preus de cost de producció dels productes dels diferents
sectors i zones agràries de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

El Decret 152/2009, de 6 d’octubre, de creació de l’Observatori Agroalimentari
de Preus dins del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, va crear i
assignar a aquest Observatori, entre d’altres, aquestes funcions:
– Realitzar un seguiment sistemàtic dels preus més importants al llarg de la formació i de la seva cadena de valors.
– Establir un banc de dades, obert i accessible de manera universal, sobre els
preus del sector agrari.
– Analitzar l’estructura i els factors relacionats amb la formació de preus i marges dels productes alimentaris en les diferents posicions comercials o esglaons de la
cadena i en els diferents períodes temporals.
– Realitzar els estudis oportuns per a la comprensió de les dinàmiques dels factors que contribueixen a la formació dels preus dels aliments.
– Afavorir el diàleg i la comunicació entre els sectors productor, transformador,
distribuïdor i consumidor, i amb les administracions públiques.
– Increment de la comunicació entre el sector alimentari i el conjunt de la societat en els termes relacionats amb els preus agraris.
Els darrers anys hem pogut veure com la inestabilitat de preus ha afectat als productes de la pràctica totalitat dels diferents sector agraris, essent molt perjudicat el
sector productiu.
Aquesta incertesa i volatilitat dels preus ha generat molt malestar i descontent al
camp, fet que va fer necessari que les administracions implicades prenguessin algunes mesures per tal de protegir aquest sector primari. Fruit d’aquest debat apareix
la necessitat de poder determinar «el preu de cost de producció» així com la conveniència d’establir normes que facin possible que no es realitzin operacions de compra de productes per sota de preu de cost de producció.
És en aquest context que l’Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya
hauria d’ampliar les seves funcions, per tal d’adequar els seus estudis a les necessitats dels sectors agraris. També per fer possible una determinació més clara i trans3.10.25. Propostes de resolució
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parent d’aquest preu de cost de producció per cada un dels sectors i, de forma detallada, per les diferents zones agràries de Catalunya.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a ampliar i definir, dins les funcions
de l’Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya, una funció específica i concreta que faci possible la determinació detallada dels preus de cost de producció dels
productes dels diferents sectors i zones agràries del camp català.
Palau del Parlament, 7 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Joaquim Paladella Curto, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el servei d’atenció primària d’Òdena
250-00037/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1089 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, Jordi Riba Colom, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el consultori local d’Òdena, per tal
que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

Com a conseqüència de l’inici de la pandèmia de la Covid-19, els dos equipaments d’atenció primària dels quals disposa el municipi d’Òdena, el del nucli i el del
Pla d’Òdena, van ser tancats a mitjans de març de 2020, per la reordenació d’Atenció Primària a causa del coronavirus.
A l’abril de 2020 es va portar a terme la reobertura parcial del consultori local
del barri de Sant Pere. Pel que fa al Consultori local d’Òdena com a conseqüència
de les restriccions per prevenció del coronavirus es va reobrir el setembre de 2020
traslladant la seva activitat a les dependències de l’equipament de la gent gran del
municipi ja que el vell consultori no reuneix les condicions.
Aquest servei només resta obert un dia a la setmana per atendre a la gent gran i
a persones amb mobilitat reduïda però que la resta de dies les persones que necessiten atenció han de desplaçar-se al municipi de la Pobla de Claramunt, la qual cosa
suposa un greuge pels veïns i veïnes que no poden ser tractats en el seu centre de
referència ni pel seu metge de capçalera.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a adoptar les mesures adients per reprendre l’atenció diària del servei d’atenció primària al nucli
d’Òdena, resolent les mancances que l’equipament de l’antic consultori presenta mitjançant la priorització de la construcció d’un nou dispensari.
Palau del Parlament, 19 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Jordi Riba Colom,
diputats, GP PSC-Units
3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’anàlisi d’alternatives per a la prestació
del servei ferroviari a l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-00038/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre
l’anàlisi d’alternatives per la prestació del nou servei ferroviari a l’aeroport de Josep
Tarradellas Barcelona - el Prat, per tal que sigui substanciada davant la comissió
corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat, en el seu article 169,
la competència exclusiva sobre els transports terrestres de ferrocarril que transcorren íntegrament dins el territori de Catalunya, amb independència de la titularitat de
la infraestructura. Aquesta previsió inclou, en el seu apartat primer, «la regulació, la
planificació, la gestió, la coordinació i la inspecció dels serveis i les activitats» vinculades a aquests transports.
L’exercici d’aquesta competència, com el conjunt de l’actuació dels poders públics, ha d’ajustar-se als principis d’eficiència i eficàcia en la gestió i l’ús del recursos
públics, valorant les alternatives en el transport ferroviari de viatgers més viables
des del punt de vista tècnic, més adaptades a les necessitats dels viatgers i que suposin un menor cost per al conjunt dels ciutadans i ciutadanes.
Les decisions adoptades pel Departament de Territori i Sostenibilitat en relació
al nou servei ferroviari a l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona - el Prat i els anuncis de contractació per l’adquisició de nou material rodant publicats per Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya no s’ajusten a aquests criteris, ni pel que fa al funcionament global de la xarxa de rodalies, ni pel que fa al cost d’aquestes operacions ni
en relació al servei que rebran als usuaris. A això cal afegir la manca de transparència, informació i debat públic sobre les diferents alternatives que han caracteritzat
l’actuació de la Generalitat en aquesta qüestió.
Des de l’any 2017 s’han succeït les manifestacions dels responsables del Departament de Territori donant per feta l’adjudicació del servei ferroviari a l’aeroport a
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), sense aportar cap justificació ni
anàlisi respecte al seu impacte sobre el conjunt de la xarxa de Rodalies, la inversió
necessària i com repercutirà en el preu del bitllet que hauran de pagar els usuaris, ni
sobre les diferents alternatives per a la prestació del servei.
D’aquesta forma, el 23 de desembre del 2019, el Govern va adoptar oficialment la
decisió d’atorgar a FGC la prestació del servei ferroviari a l’aeroport a través d’una
llançadora des de Sant Andreu a l’aeroport, excloent així d’aquesta possibilitat als
ciutadans del Vallés.
Més recentment, el passat 18 de gener, l’empresa va publicar un anunci de licitació per a la compra de 10 unitats elèctriques, amb longitud màxima de 100 metres
i capacitat per a 600 persones, a més del manteniment integral, per un període 15
anys, per un import total de 187 milions d’euros sense IVA.
A més de l’elevat cost que suposarà aquesta operació, l’opció d’establir una llançadora entre Barcelona i l’aeroport Josep Tarradellas, en opinió de la majoria de
tècnics, experts i entitats del sector, com l’associació per a la Defensa del Transport
Públic (PTP), incrementarà la congestió de la xarxa de Rodalies afectant a la resta
de línies i serveis. Aquestes mateixes fonts assenyalen que la millor alternativa per
oferir el nou servei ferroviari a l’aeroport, tant en termes d’eficiència com de ges3.10.25. Propostes de resolució
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tió de la infraestructura, seria utilitzant les línies de Rodalies que actualment opera
Renfe, com ara la R2 Nord i R4, el que també permetria donar servei al prop del
milió de persones de les comarques del Bages, el Vallès Occidental i Oriental.
Aquesta opció presenta més avantatges en termes de funcionament de la xarxa,
de connexions per als viatgers i a més no requeriria cap inversió addicional, ja que
no seria necessari adquirir nous trens ni noves instal·lacions per realitzar el manteniment.
Alhora, l’estalvi de recursos que suposaria per a FGC podria destinar-se a altres
actuacions prioritàries en el material rodant i les estacions de les actuals línies on
opera, que s’han anat posposant com a conseqüència de les dificultats econòmiques
i les restriccions pressupostàries en els darrers anys.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Fer públics, en el termini màxim de dos mesos, els informes tècnics en els que
s’ha basat la decisió d’atorgar la prestació del nou servei ferroviari a l’aeroport de
Josep Tarradellas Barcelona - el Prat a FGC, on figuri l’anàlisi de l’impacte que suposarà la nova llançadora en el conjunt de la xarxa de Rodalies.
2. Fer públics, en el termini màxim de dos mesos, els informes on s’hagin valorat
altres alternatives per a operar el nou servei ferroviari a l’aeroport Josep Tarradellas
Barcelona - el Prat a través de l’ampliació dels actuals serveis de Rodalies.
3. Fer públics, en el termini màxim de dos mesos, els informes econòmics sobre la inversió global que haurà de realitzar FGC per a la prestació del nou servei
a l’aeroport, el cost d’explotació i de l’amortització del nou material i instal·lacions,
les tarifes que s’aplicaran a aquest servei, així com l’increment del dèficit que això
pugui produir.
4. Paralitzar tots els processos de licitació en curs per part de FGC fins que s’hagi completat aquest procés d’anàlisi i rendició de comptes on s’acrediti que l’opció
de la nova llançadora a l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona - el Prat és la millor
alternativa per a la prestació del servei pel que fa al funcionament de la xarxa de
Rodalies en relació al cost, les oportunitats de connexió per als viatgers i les tarifes
que s’aplicaran.
Palau del Parlament, 14 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’una línia d’ajuts per a la
rehabilitació i el manteniment dels habitatges del barri de Torre Baró,
de Barcelona
250-00039/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1091 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Mario García Gómez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten
la Proposta de resolució sobre l’aprovació d’una línia d’ajuts per a la rehabilitació i
el manteniment dels habitatges dels veïns i veïnes del barri de Torre Baró, de Bar-
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celona, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text
següent:
Exposició de motius

El barri de Torre Baró està ubicat a l’extrem nord de la ciutat de Barcelona, entre
el riu Besòs i les pendents de Collserola. La situació present del barri és considerablement complicada tant en l’àmbit social, com en l’àmbit urbanístic i econòmic. El
barri de Torre Baró és un barri que té el seu origen en l’Espanya prodemocràtica i
això determina, i molt, la seva situació actual. És un barri amb fortes pendents presents i una qualitat en les seves edificacions que dista molt de la qualitat urbanística
que presenta Barcelona tant com a capital de Catalunya com a ciutat referent a nivell
europeu.
Ha estat subjecte històricament a successius plans urbanístics i d’intervenció per
part de les administracions públiques. El Projecte d’Intervenció Integral Barris de
Torre Baró i Ciutat Meridiana Barcelona 2006-2010 definia a la perfecció els tres
fets que han configurat al llarg del temps el barri. En primer lloc, el seu caràcter aïllat, accentuat amb la discontinuïtat urbana amb el seu entorn més immediat.
En segon lloc, l’aïllament que les infraestructures viàries provinents de l’Avinguda
Meridiana han accentuat i, per últim, el desordre dels traçats urbans, amb una xarxa viària realitzada sobre línies d’accés de grans pendents amb traçats tortuosos i
irregulars.
A més, cal afegir que és un barri que té escassos serveis, amb dificultats d’accessibilitat i amb una població que s’ha anat envellint amb el pas del temps. L’orografia
del barri determina el seu tarannà quotidià i fa també més difícil l’accés als serveis
públics que es troben allunyats d’aquest.
Els habitatges, com s’ha esmentat, presenten problemes de qualitat i en un estat
de manteniment deficient, donat que els escassos recursos econòmics dels veïns i
veïnes del barri i la sensació de provisionalitat, arrel del fet de restar pendents del
desenvolupament urbanístic del barri, ha dificultat molt el manteniment dels mateixos. Sovint les edificacions es situen entre solars buits, la qual cosa dificulta la continuïtat de la trama urbana, i combinen edificacions amb bon estat amb d’altres de
pèssima qualitat arquitectònica.
Aquesta situació en què es troben els habitatges del barri de Torre Baró exhorta
el Govern de la Generalitat a actuar amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida
dels veïns i veïnes del barri.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar una línia d’ajuts específica
per a la rehabilitació i el manteniment dels habitatges dels veïns i veïnes del barri de
Torre Baró de la ciutat de Barcelona.
Palau del Parlament, 15 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, Mario García Gómez,
diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre l’estat de les instal·lacions de l’Escola
Albert Vives, de la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
250-00040/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1092 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i
Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’estat de les instal·lacions de l’Escola Albert Vives de La Seu d’Urgell, per tal que sigui substanciada
davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

L’educació pública i de qualitat és un dels pilars fonamentals per garantir l’estat
del benestar i la igualtat d’oportunitats entre els ciutadans i ciutadanes de qualsevol
societat moderna.
L’escola pública Mossèn Albert Vives de la Seu d’Urgell necessita una reforma
integral de les seves instal·lacions, equipaments i espais per a modernitzar-les, millorar la seva funcionalitat educativa i garantir l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda. L’equip directiu del centre i l’ajuntament de la Seu d’Urgell fa anys que
reclamen aquesta reforma, però encara no s’ha rebut cap consignació pressupostària
per part del Govern de la Generalitat que faci possible aquestes obres.
L’any 2008 el Departament d’Educació va presentar una proposta de Pla de Viabilitat per a la reforma integral de l’escola, amb diferents fases d’actuació, però actualment encara no s’ha executat cap fase d’aquest pla.
L’any 2010 es va haver de fer una actuació urgent a la teulada de l’edifici de l’escola per evitar goteres i el seu deteriorament. És necessari que la reforma i modernització de les instal·lacions de l’escola Mossèn Albert Vives es faci amb urgència i
no s’ajorni més la seva execució. S’ha de garantir als alumnes una educació de qualitat i en les condicions òptimes i s’ha de garantir un espai accessible per a tothom.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Recuperar amb urgència el projecte de reforma integral de les instal·lacions de
l’escola Mossèn Albert Vives de La Seu d’Urgell, destinant els recursos necessaris
per iniciar, abans de l’inici del curs vinent, les obres de reforma integral del centre
escolar.
2. Reservar, en els pressupostos de la Generalitat per al 2021, la partida pressupostària necessària per poder realitzar les obres abans mencionades.
3. Garantir la instal·lació d’un ascensor a l’edifici principal de l’escola per a assegurar l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda a les instal·lacions del
centre.
Palau del Parlament, 9 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Òscar Ordeig i Molist,
diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la rehabilitació d’habitatges
250-00041/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1093 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la
rehabilitació d’habitatges, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

Davant la greu situació econòmica de moltes famílies, que tenen dificultats per
accedir a un habitatge i també per mantenir-lo, és més important que mai, avançar
cap a un parc públic d’habitatge suficient per garantir el dret a l’habitatge.
Les xifres demostren que a Catalunya el parc públic d’habitatge no arriba al 2%,
davant de realitats d’altres zones d’Europa, on són del 15%.
Per tant, tenim un parc públic d’habitatge insuficient i, de vegades, no prou cuidat, de manera que no compleix amb la funció que li és pròpia, oferir un habitatge
digne a les famílies que ho necessiten.
Un clar exemple és el que succeeix als habitatges propietat de l’ACHA a Tarragona, en concret a la zona del Barri de Camp Clar. Alguns d’ells ocupats per portar-hi a terme actuacions il·lícites, que van comportar, fins i tot, que un edifici patís
un incendi en les instal·lacions comunitàries de subministraments i que hagués de
ser desallotjat.
Cal que l’ACHA tingui el control de tots els seus habitatges, els adeqüi i els posi
a disposició de les famílies vulnerables que necessiten un habitatge.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Iniciar amb urgència el control exhaustiu de tots els habitatges propietat de
l’ACHA, per determinar-ne el seu estat en quant a si estan buits o ocupats i si necessiten actuacions de rehabilitació o manteniment.
2. Procedir, si és el cas, a recuperar-ne la possessió, a fer les obres de rehabilitació i manteniment necessàries i a posar-los a disposició de les famílies que ho necessitin de manera immediata.
Palau del Parlament, 15 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la creació d’un registre de persones
en situació de soledat no desitjada
250-00042/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt del
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen
3.10.25. Propostes de resolució
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els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la creació d’un registre de persones en situació de soledat no desitjada,
per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

El passat mes de març, la Fundació Mémora en col·laboració amb la Fundació La
Caixa, van fer públic l’Informe del «Observatorio Ciudades que Cuidan 2020» que
analitza l’impacte de la soledat no desitjada als mitjans de comunicació per descriure l’impacte que té en l’envelliment.
La soledat no desitjada és aquella que es produeix de forma continuada en el
temps i no provocada per la persona, no triada per ella. Es tracta d’un fenomen complex que ja ha esdevingut un problema social i que s’incrementarà, atès el creixent
individualisme social, en els pròxims anys. La invisibilitat de les situacions de soledat no volguda només es trenca per notícies relacionades amb successos dramàtics.
Entre d’altres aspectes, l’informe conclou que hi ha poques dades oficials que
ofereixin una radiografia de les persones grans que viuen en situació de soledat no
desitjada, així com tampoc de les que moren en aquesta situació. És més, recomana incrementar la presència als mitjans de comunicació d’aquesta problemàtica per
acabar amb la invisibilitat i per esperonar els poder públics a atendre aquestes situacions perquè, entre d’altres accions, elaborin un registre unificat i oficial de ciutadans i ciutadanes en soledat no volguda.
Les dades més recents a Catalunya, ens indiquen que al voltant de 175.000 persones es troben en situació de soledat no desitjada. Segons els CTESC (Consell de
Treball Econòmic i Social de Catalunya), una de cada tres persones de més de 80
anys viu sola a Catalunya. La principal causa és que el 27,3% de les persones més
grans de 65 anys són vídues, el 39,3% en el cas de les dones i l’11,8% dels homes.
També viuen soles el 23,4% de les persones més grans de 65 anys i una de cada deu
persones del conjunt de la societat. Sense cap dubte, les persones grans han estat un
dels col·lectius més vulnerables durant la crisi sanitària per la covid-19 perquè tenen
un risc més gran de patir complicacions greus, sobretot les que tenen més de 80 anys
i han patit de forma especial les restriccions recomanades per les autoritats sanitàries, incrementant inevitablement en les situacions de soledat no volguda.
A Catalunya, el nostre teixit social ha treballat i treballa en diversos projectes per
atendre aquest fenomen. Diversos Ajuntaments compten amb plans específics que
combinen diversos serveis domiciliaris i d’acompanyament a les persones que viuen
soles. Però tal com es planteja en l’Informe del «Observatorio Ciudades que Cuidan
2020», cal tenir dades més acurades que permetin implementar polítiques transversals per reduir els efectes que la soledat no volguda produeix en les persones grans.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Crear, de forma imminent, un registre unificat i oficial del número de persones
que viuen situacions de vulnerabilitat originades per situacions d’aïllament i soledat
no volguda.
2. Incorporar, dins els registres de seguretat dels Mossos d’Esquadra de Catalunya i de Bombers de Catalunya, les intervencions realitzades en domicilis i/o dels
cadàvers trobats, el detall de si les persones ocupants es troben en situació de soledat
no volguda, sempre que sigui possible determinar-ho, incorporant aquesta informació en el registre oficial.
3. Estendre als registres d’èxitus generals la detecció d’aquesta situació de la persona, en el cas que sigui possible determinar-ho.
4. Incloure, dins del Contracte Programa de Serveis Socials, una fitxa específica per a la creació de programes de lluita contra la soledat no volguda, que permeti
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l’increment del finançaments als ens locals que disposen de projectes en relació amb
aquest fenomen.
5. Incorporar, dins dels Serveis d’Atenció Domiciliària, mesures i serveis específics que millorin l’atenció a persones grans en situació de soledat no volguda.
Palau del Parlament, 13 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, GP
PSC-Units

Proposta de resolució sobre el pagament dels deutes pendents
als centres residencials i la reducció de les llistes d’espera
250-00043/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1095 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el pagament dels deutes pendents als
centres residencials de Catalunya i la reducció de les llistes d’espera, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

L’octubre de l’any 2020, la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat va publicar el llistat de centres amb reserva de places lliures d’ocupació
en el marc del desplegament de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç
de l’àmbit residencial contemplades al Pla de contingència per a residències. Per tal
d’assegurar la sostenibilitat d’aquestes places lliures d’ocupació, el Govern va anunciar que les entitats proveïdores percebrien el 85% del preu mitjà per plaça ponderat
de la cartera de serveis socials de caràcter residencial de gent gran.
Inicialment, d’acord amb el Decret Llei 29/2020, de 28 de juliol, els centres residencials acreditats de gent gran estaven obligats a disposar d’aquestes places lliures
i a rebre, per tant, la prestació de sostenibilitat citada. Un decret que no feia referència als centres residencials no acreditats i, per tant, de caràcter privat.
La realitat, però, ha estat una altra. Els centres no acreditats, tot i no estar afectats
per les disposicions publicades, tenien l’obligació de disposar d’un Pla de contingència pel possible rebrot de la Covid-19, atenent les exigències que el Departament de
Salut va fer a través de les seves delegacions en el territori. Per tal que el Pla pogués
ser aprovat, els centres no acreditats havien de fixar unes places de reserva. De no
fer-ho, no se’ls donava la consideració d’establiment «verd» que els permetia realitzar nous ingressos al centre. Per tant, a la pràctica, l’exigència de reservar places va
ser la mateixa per a centres acreditats i per a no acreditats, tot i que aquests darrers
no han disposat de la compensació econòmica del 85% de finançament del preu mitjà per plaça.
Els establiments no acreditats són establiments inscrits en el Registre d’Entitats
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que estan donant cobertura
social a Catalunya i atenent a persones exactament igual que els establiments acreditats però, en la pràctica, són establiments que no es troben aixoplugats per l’administració pública, atès que no es dona cobertura a la contingència derivada de la
Covid-19, ja que no es reconeix el seu dret a percebre una compensació econòmica
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per les places reservades que no podran ser ocupades fins que acabi la greu pandèmia que estem patint.
Aquesta diferència de tracte entre uns i altres establiments en el punt relatiu a la
comprensió administrativa vers el perjudici econòmic que provoca no poder ocupar
un determinat nombre de places en un establiment, provoca un patiment del compte d’explotació de cada una d’aquestes residències que, com les acreditades, també
han de pagar els impostos, han de cobrir les baixes laborals quan els treballadors
es troben afectats per la Covid-19 i, en definitiva, han de continuar fent funcionar
l’establiment però amb una minva dels seus ingressos. Minva que, a més, no saben
quan podrà ser reconduïda atesa la incertesa del desenvolupament de la pandèmia.
D’igual manera, pel que fa al servei de Centre de Dia, el document de mesures i
recomanacions en fase de represa per la Covid‐19 dels serveis de centre de dia per a
gent gran, de 14 de setembre, obliga a aquests a reduir el seu aforament a un màxim
de 2,5 metres quadrats per usuari, veient-se així reduït l’aforament de molts centres
de dia. Malgrat no haver-hi cap Decret ni altre publicació que ho acrediti, des dels
contactes mantinguts entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el
sector patronal, es va acordar que si aquesta reducció d’aforament afecta a places
amb finançament públic (concertades o col·laboradores) el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies les compensaria segons estableix la Instrucció 27/2020, de
22 d’octubre. Al mateix temps, en cas de brot, si un centre de dia ha de cessar l’activitat temporalment, les places amb finançament públic rebran la mateixa compensació. Aquestes compensacions no són d’aplicació, segons les seves indicacions per
a places privades o PEV de centres acreditats ni per les places privades de centres
de dia no acreditats.
En altre ordre de coses, el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret llei
39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer
front a les conseqüències de la Covid-19, amb diverses modificacions posteriors, que
atorgava a totes les residències de Catalunya amb places públiques, concertades i col·
laborades, l’anomenat «plus Covid » per tal d’ajudar a pal·liar part de l’increment del
cost que aquests equipaments residencials han tingut durant la pandèmia.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Fer efectiu, de forma immediata, els pagaments pendents des del mes de gener
de 2021 al centres residencials de Catalunya, tant pel que fa a l’anomenat «Plus Covid» com d’altres relacionats amb el finançament de les places residencials.
2. Fer efectiu, de forma immediata, tots els pagaments pendents de cobrament
per part dels centres residencials de Catalunya de l’any 2020.
3. Acordar amb el sector representatiu de les residències no acreditades de Catalunya les compensacions econòmiques necessàries derivades de la reserva de places
buides per la Covid-19.
4. Acordar amb el sector representatiu dels centres de dia de Catalunya les compensacions econòmiques necessàries derivades de la reducció de places per motius
de la Covid-19.
5. Incrementar en un 20%, en els pròxims dos mesos, les prestacions vinculades
a residències, així com les places concertades i col·laborades per reduir la llista d’espera d’entrada a una plaça residencial a Catalunya.
Palau del Parlament, 19 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt GP
PSC-Units; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència i centre
de dia al barri de Sant Pere Nord, de Terrassa
250-00044/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1079 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Eva Candela Lopez, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la construcció de la residència i centre de dia al barri de Sant Pere Nord, de Terrassa, per
tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

La ciutat de Terrassa, segons dades de l’Idescat té una població de 223.627 habitants. Més de 31.000 persones tenen entre 65 i 84 anys i més de 5.000 tenen més
de 85 anys.
Segons alguns estudis, per a l’any 2025 es preveu que en el tram dels 65 als 80
anys, les persones dependents seran un 7% i en el tram de més de 80 anys ho seran
un 80%.
Actualment, Terrassa només disposa d’una residència per a persones grans de
caràcter públic (Mossèn Homs), amb plantes en desús. La resta de residències són
privades, algunes d’elles concertades, col·laboradores amb alguna plaça pública.
Tot i no disposar de les xifres oficials de la Generalitat sobre les places públiques, segons l’Idescat, Terrassa disposa de 1.286 places residencials, de les quals
només un 16% son públiques.
Moltes persones dependents no tenen possibilitats de poder accedir a una residència de caràcter privat i la llista d’espera per a una plaça pública és de més de 2 anys.
L’oferta de places residencials públiques és clarament insuficient per a una ciutat
com Terrassa.
L’any 2006 es va signar un conveni entre la Generalitat i l’Ajuntament de Terrassa per a la construcció d’una residència de 120 places i un centre de dia de 30 places
al barri de Sant Pere Nord, en uns terrenys cedits per l’Ajuntament de Terrassa. El
projecte constructiu per aquesta residència està finalitzat des de l’any 2009.
Davant d’aquesta situació, diverses associacions veïnals, la Comissió per a les
Residencies Públiques a Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa han reivindicat diverses
vegades a la Generalitat l’execució del projecte de la residència de Sant Pere Nord,
sense resultats.
Així mateix, en data 14 de desembre de 2016, la Comissió d’Afers Socials i Famílies del Parlament de Catalunya, va aprovar la Resolució 393/XI del Parlament
de Catalunya, sobre la construcció d’una residència i centre de dia per a gent gran al
barri de Sant Pere Nord, a Terrassa, en la que s’instava el Govern a: «Construir una
residència i centre de dia per a gent gran al barri Sant Pere Nord, a Terrassa, i, amb
aquest objectiu, incloure en els pressupostos per al 2017 la partida corresponent per
a licitar i construir aquest equipament.»
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure la construcció de la residència i centre de dia al barri de Sant Pere Nord de Terrassa en el proper pressupost
de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 16 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, Eva Candela Lopez, diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la construcció de dues residències
i un centre de dia al barri de la Marina, de Barcelona
250-00045/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

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

L’any 2008 l’Ajuntament de Barcelona va cedir al Govern de la Generalitat un
solar, ubicat a l’illa delimitada pels carrers Alts Forns, Mare de Déu del Port, Foc i
Passeig de la Zona Franca, a l’entorn de Can Ferrero.
Més endavant, l’Ajuntament va cedir al Govern de la Generalitat un solar, ubicat a l’illa delimitada pel carrer de l’Energia, del Bronze, de l’Alumini i la carretera
del Prat, entre el camp de futbol Energia i el Poliesportiu municipal de La Marina.
Aquests solars es van cedir a fi i efecte que la Generalitat hi construís equipaments necessaris per donar servei al barri. En concret, es tracta d’unes molt demandades residències geriàtriques, i d’un centre de dia, també molt necessari i demandat.
D’aleshores ençà, el Govern de la Generalitat ni tan sols n’ha aprovat els corresponents projectes. La ciutadania dels barris on s’havien d’ubicar aquests equipaments, i les entitats i associacions que treballen al barri, insisteixen amb raó en la
demanda d’aquests equipaments.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Aprovar el projecte corresponent a la construcció d’una residència geriàtrica
al solar, cedit al seu dia per l’Ajuntament de Barcelona, situat a l’illa delimitada pel
carrer de l’Energia, del Bronze, de l’Alumini i la carretera del Prat, entre el camp de
futbol Energia i el Poliesportiu municipal de La Marina.
2. Aprovar el projecte corresponent a la construcció d’una residència geriàtrica i
un centre de dia al solar, cedit al seu dia per l’Ajuntament de Barcelona, situat a l’illa
delimitada pels carrers Alts Forns, Mare de Déu del Port, Foc i Passeig de la Zona
Franca, a l’entorn de Can Ferrero.
Palau del Parlament, 16 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Ferran
Pedret i Santos, diputat, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la lectura i l’edició
250-00047/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1207 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Rocio Garcia Pérez, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la
lectura i l’edició, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent,
amb el text següent:
Exposició de motius

La cultura afronta avui un profund canvi de model que afecta també la gestió de
les polítiques culturals i obliga els poders públics a repensar els models tradicionals
d’accessibilitat i promoció cultural.
A una dècada de retallades pressupostàries, de problemes estructurals sense resoldre i de polítiques erràtiques dels successius governs nacionalistes i independentistes a Catalunya, que han emprat sovint la cultura com a objectiu polític en favor
d’una ideologia, s’hi sumen les greus conseqüències de la crisi derivada de la Covid-19 en els sectors culturals i el teixit associatiu i les insuficients mesures adoptades pel Govern català.
Cal tornar a situar la cultura al centre de l’agenda política i fer-ho comptant amb
la complicitat dels i les representants dels sectors culturals, modulant, adaptant i
adequant les diferents propostes i polítiques a les noves realitats, i fent valer el talent
cultural i totes les possibilitats que dona la cultura com a eina per millorar la convivència social i la sostenibilitat econòmica de Catalunya.
La cultura és un servei públic, un dret de la persona, un element fonamental de
l’Estat del benestar; segurament la millor eina d’integració, cohesió social i igualtat
d’oportunitats. Una eina de convivència que, durant aquesta pandèmia, ha ressorgit
més que mai com a necessària i clau en l’Estat del benestar.
I és també un recurs econòmic d’enorme potencial; una indústria, un motor econòmic, un element generador de riquesa i de talent, de creació d’ocupació qualificada i de vertebració territorial, que representa el 3,4% del PIB i el 4,9% de l’ocupació.
Cal preservar, consolidar i impulsar el sector cultural com a una oportunitat
essencial de desenvolupament, recuperació, creació de valor afegit i d’ocupació, així
com de modernització del teixit productiu i de l’economia.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Recolzar, de forma urgent, el sector editorial català i castellà creant línies de
crèdit per ajudar a recuperar la força pèrdua i el talent creatiu i literari del país.
2. Adoptar mesures urgents de caràcter fiscal i financer per garantir el sosteniment i el creixement de la indústria editorial –en català i en castellà– produïda a
Catalunya, afectada per la pandèmia.
3. Impulsar el Pla de lectura pública de Catalunya, millorant la coordinació i la
col·laboració de la Generalitat amb les diputacions i els ajuntaments.
4. Obrir una línia de suport als ajuntaments per actualitzar els fons bibliogràfic i
documental de les biblioteques municipals, disposant així de més recursos per a la
compra de llibres destinats a les biblioteques públiques i recuperar públic lector en
un any de tancament d’aquests equipaments.
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5. Dotar els centres educatius d’un programa de suport a les biblioteques escolars, amb recursos per digitalitzar-les i dotar-les amb personal bibliotecari, comptant
amb la participació de les comunitats educatives de les escoles i instituts.
Palau del Parlament, 22 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Rocio Garcia Pérez, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre les indústries culturals, la creació
artística i els ensenyaments artístics
250-00048/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1208 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Rocio Garcia Pérez, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les
indústries culturals, la creació artística i els ensenyaments artístics, per tal que sigui
substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

La cultura afronta avui un profund canvi de model que afecta també la gestió de
les polítiques culturals i obliga els poders públics a repensar els models tradicionals
d’accessibilitat i promoció cultural.
A una dècada de retallades pressupostàries, de problemes estructurals sense resoldre i de polítiques erràtiques dels successius governs nacionalistes i independentistes a Catalunya, que han emprat sovint la cultura com a objectiu polític en favor
d’una ideologia, s’hi sumen les greus conseqüències de la crisi derivada de la Covid-19 en els sectors culturals i el teixit associatiu i les insuficients mesures adoptades pel Govern català.
Cal afrontar la situació en què es troba la cultura a Catalunya per mitjà del diàleg i el consens entre totes les parts implicades. La cultura, en tant que servei públic
i eix vertebrador de la nostra societat ha de ser accessible per tothom i ha de poder
continuar desenvolupant la seva important tasca tot i haver patit molt durament les
conseqüències de la pandèmia.
En aquest sentit, és cabdal mobilitzar recursos i aprofitar la força que suposaran els fons europeus per continuar garantint i millorar les activitats culturals, fent
la cultura més atractiva per mitjà de noves iniciatives que puguin servir per captar
nous públics.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Crear, immediatament, una Taula Mixta de coordinació per abordar un Pla de
xoc per a la Cultura a Catalunya, comptant amb artistes, els sectors culturals i les
entitats municipalistes i amb la participació del Ministeri de Cultura i Esport.
2. Promoure un Pacte de totes les administracions per abordar mesures per pal·
liar els efectes de la crisi i de les restriccions sanitàries.
3. Garantir l’accés a la Cultura i incentivar el consum cultural, després de més
d’un any de tancaments i restriccions en els aforaments.
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4. Establir el Bo Cultural català i descomptes en entrades a col·lectius, fent una
especial incidència per recuperar el públic a les sales de cinema, teatres i d’altres
equipaments per reactivar nous públics, com ara gent gran, joves i famílies.
5. Treballar en una aliança entre les polítiques culturals i les de foment de la promoció turística per començar a dissenyar una estratègia cultural per la recuperació
econòmica de Catalunya.
6. Promoure la mobilització dels recursos dels fons europeus per donar accés
immediat al finançament i el crèdit per al sector creatiu, artístic i cultural i així com
impulsar nous projectes i coproduccions amb recolzament de fons públics del Departament de Cultura.
7. Posar en marxa nous convenis amb els ajuntaments i els centres d’iniciativa
privada, amb escoles d’arts i ensenyaments artístics que durant aquesta darrera dècada han hagut de tancar els seus equipaments culturals per manca d’ajudes públiques o han hagut de sufragar en solitari les despeses de sosteniment i de funcionament dels mateixos.
8. Fer efectius els convenis amb els ajuntaments per les escoles municipals de
música, amb una dotació de 650 euros plaça/alumne.
Palau del Parlament, 22 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Rocio Garcia Pérez, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la marginació i invisibilització
de la cultura catalana en llengua castellana
250-00049/13
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 1373 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlamento

Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciutadans, Anna
Grau Arias, diputada del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución contra la marginación e invisibilización de la cultura catalana
en lengua castellana y a favor del reconocimiento a los autores y escritores catalanes
en lengua castellana, para que sea sustanciada en comisión, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La sociedad catalana es bilingüe y goza de una envidiable diversidad y pluralidad que durante mucho tiempo han sido la clave de su dinamismo y de su liderazgo en muchas manifestaciones de la cultura, singularmente en la editorial. Ese
dinamismo se ve ahora no sólo comprometido, sino bajo la amenaza de convertirse
en decadencia, después de que durante años, los sucesivos gobiernos nacionalistas
y separatistas de la Generalitat hayan utilizado y utilicen sus competencias para
marginar, excluir e invisibilizar la lengua castellana en el ámbito de la literatura y
la cultura catalana. Esta política es un instrumento de discriminación deliberada y
directa de todos aquellos catalanes que se niegan a renunciar a su plena condición
de españoles y europeos.
Asistimos a una escalada sistemática discriminación de los artistas, autores y
escritores catalanes en lengua castellana. Sin ir más lejos, el Plan Nacional (sic) del
Libro y la Lectura impulsado por el Govern sólo destina esfuerzos y recursos a promover las obras en lengua catalana y occitana, dejando fuera del radar y del presupuesto el fomento del hábito lector y de la competencia lectora en lengua castellana
o el más elemental apoyo a la industria editorial en esta lengua, parte fundamental
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e irrenunciable de la cultura catalana y de su universal prestigio. A ello hay que sumar las preocupantes y crecientes campañas de señalamiento de escritores en lengua castellana promovidas desde determinados círculos políticos como la que recientemente ha sufrido el autor Javier Cercas, a quien se intenta escarnecer por sus
opiniones favorables a nuestro Estado Democrático y de Derecho.
Esta política cultural supremacista, inconstitucional e indigna de un país democrático, es espantosamente replicada por otras instituciones públicas en Cataluña.
Recientes estudios apuntan que el 70% de los premios literarios organizados por los
Ayuntamientos de Cataluña excluyen toda posibilidad de presentación de obras realizadas en lengua castellana.
Es una auténtica aberración que un Govern autonómico que se debe a los valores
de la Carta Magna de 1978 y al marco de libertades de la Unión Europea, lejos de
promover y garantizar el reconocimiento y el respeto de los derechos de los ciudadanos, se dedique a discriminar a estos últimos y a destruir el pluralismo, valor y
principio sobre el que se asientan las democracias liberales más plenas, y que se encuentra reconocido en los artículos 1, 6 y 20 de la Constitución Española.
Es esencial poner fin a esta situación y conseguir que los poderes públicos autonómicos y locales dejen de destinar cuantiosos recursos a la discriminación lingüística y/o identitaria para emplearlos en cambio en cumplir su obligación: promover
y garantizar el respeto de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad y salvaguardar la pluralidad lingüística y cultural de la sociedad catalana, auténtico pilar
de una convivencia pacífica y democrática.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Promover y garantizar el respeto en condiciones de igualdad de la literatura y
la cultura catalana, con independencia de la lengua o lenguas en las que se exterioricen sus manifestaciones.
2. Incluir el prestigio, el fomento, su presencia y la visibilidad de la lengua castellana en todos los ejes y ámbitos de trabajo Plan Nacional (sic) del Libro y la Lectura
de Cataluña, así como el de los autores catalanes en lengua castellana y el apoyo a
la industria editorial en lengua castellana.
3. Incluir el fomento del hábito lector, la competencia lectora y el libro en lengua
castellana en el ámbito docente.
4. Reconocer y respetar como cultura catalana la literatura y, en general, la cultura catalana expresada en lengua castellana.
5. Condenar las campañas de señalamiento y desprestigio contra autores catalanes que se expresan en lengua castellana.
6. Garantizar que fiestas culturales como la Diada de Sant Jordi y Dia Internacional del Libro sean un fiel reflejo de la diversidad y la pluralidad de la literatura y
la cultura catalana, incluidas las exteriorizadas en lengua castellana.
Palacio del Parlamento, 21 de abril de 2021
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.10.

Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de l’Estatut dels Diputats
412-00001/13
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-NCG
Reg. 1380 / Coneixement: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 48 del
Reglament del Parlament, comunica que la diputada Eulàlia Reguant i Cura ha estat
designada portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un
Nou Cicle per Guanyar a la Comissió de l’Estatut dels Diputats.
Palau del Parlament, 23 d’abril de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/13
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-NCG
Reg. 1377 / Coneixement: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 48 del
Reglament del Parlament, comunica que el diputat Carles Riera Albert ha estat designat portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou
Cicle per Guanyar a la Comissió del Síndic de Greuges.
Palau del Parlament, 23 d’abril de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/13
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-NCG
Reg. 1378 / Coneixement: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 48 del
Reglament del Parlament, comunica que la diputada Montserrat Vinyets Pagès ha
estat designada portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular Un Nou Cicle per Guanyar a la Comissió de la Sindicatura de Comptes.
Palau del Parlament, 23 d’abril de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
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Composició de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals
412-00006/13
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-NCG
Reg. 1379 / Coneixement: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la Mesa del Parlament

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 48 del
Reglament del Parlament, comunica que el diputat Xavier Pellicer Pareja ha estat designat portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou
Cicle per Guanyar a la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals.
Palau del Parlament, 23 d’abril de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del
Govern i d’altres òrgans
4.70.

4.70.10.

Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya titulat
«Presència de publicitat d’aliments i begudes que continguin greixos,
àcids grassos trans, sal i/o sucres en el contingut dels vídeos
generats per influencers»
337-00003/13
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
Reg. 999 / Coneixement: Mesa del Parlament, 27.04.2021

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,
Em plau fer-vos a mans Informe Presència de publicitat d’aliments i begudes que
continguin greixos, àcids grassos trans, sal i/o sucres en el contingut dels vídeos generats per influencers i l’Acord pel qual s’aprova, perquè en tingueu coneixement i
als efectes oportuns.
Cordialment,
Barcelona, 19 d’abril de 2021
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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