
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de rebaixa de l’impost sobre la renda de les persones físiques
202-00001/13
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 15

Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i  els  treballadors del sector 
públic
202-00002/13
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 15

Proposició de llei d’eliminació dels privilegis de caràcter retributiu dels expresidents 
de la Generalitat i del Parlament
202-00003/13
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 15

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de compromís de lluita contra la corrupció i per la regene-
ració democràtica
250-00001/13
Tramesa a la Comissió 15

Proposta de resolució sobre la creació d’una planta de bateries elèctriques
250-00002/13
Tramesa a la Comissió 16

Proposta de resolució sobre el compliment de les sentències del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya en matèria lingüística
250-00003/13
Tramesa a la Comissió 16

Proposta de resolució sobre la neutralitat institucional de les universitats públiques 
catalanes
250-00004/13
Tramesa a la Comissió 16

Proposta de resolució sobre l’ajornament de la posada en marxa de l’impost propi 
d’emissions de diòxid de carboni
250-00005/13
Tramesa a la Comissió 16

Proposta de resolució sobre la vacunació dels efectius de la Policia Nacional i la 
Guàrdia Civil destinats a Catalunya
250-00006/13
Tramesa a la Comissió 16

Proposta de resolució sobre seguretat ciutadana
250-00007/13
Tramesa a la Comissió 17

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XIV* legislatura · primer període · número 57 · dilluns 14 de juny de 2021

Dos fascicles, fascicle primer * Denominació que adopta la legislatura actual a partir del 4 de juny de 2021, en compliment de la Resolució 9/XIII 
del Parlament de Catalunya, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021).



BOPC 57
14 de juny de 2021

Taula de contingut 2

Proposta de resolució sobre l’alliberament de les patents de  les  vacunes contra 
la Covid-19
250-00009/13
Tramesa a la Comissió 17

Proposta de resolució sobre el Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària
250-00010/13
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pla de xoc per  a reduir les 
llistes d’espera
250-00011/13
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’atenció pediàtrica
250-00012/13
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre els centres d’atenció primària de  la Granja i Bonavis-
ta, a Tarragona
250-00013/13
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

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
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la salut mental infantil
250-00015/13
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la situació dels serveis de salut al Maresme
250-00016/13
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la reactivació del Consell de Governs Locals
250-00017/13
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la reobertura del consultori mèdic del barri del Poble-
nou, de Sabadell
250-00018/13
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la coerció contra individus o organitzacions per mitjà 
de la simulació de linxaments
250-00019/13
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

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
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

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
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20
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Proposta de resolució sobre la protecció de les víctimes del tràfic de  persones 
i d’explotació sexual
250-00022/13
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pacte català contra la vio-
lència masclista
250-00023/13
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pacte català contra la po-
bresa infantil
250-00024/13
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’impacte de la Covid-19 en la infància
250-00025/13
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP Fontetes, de Cerdanyola del Vallès
250-00026/13
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la imparcialitat dels mitjans de comunicació públics
250-00027/13
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la creació d’una comissió d’estudi sobre el desplega-
ment d’un sistema educatiu inclusiu
250-00028/13
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

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
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la valoració de situacions socioeconòmiques sobrevin-
gudes per a la concessió d’ajuts de menjador escolar
250-00030/13
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la recuperació de la sisena hora als centres educatius 
públics
250-00031/13
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre el deute de la Generalitat amb Barcelona
250-00032/13
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la destinació dels fons Pròxima Generació UE a pro-
jectes que tinguin com a objectiu les dones
250-00033/13
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre les dones en situació de vulnerabilitat econòmica
250-00034/13
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24
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Proposta de resolució sobre les malalties de la fusta de la vinya
250-00035/13
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la determinació del cost de producció dels productes 
dels diferents sectors i zones agràries
250-00036/13
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre el servei d’atenció primària d’Òdena
250-00037/13
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’anàlisi d’alternatives per a la prestació del servei fer-
roviari a l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-00038/13
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

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
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

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
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la rehabilitació d’habitatges
250-00041/13
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la creació d’un registre de persones en  situació de 
soledat no desitjada
250-00042/13
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre el pagament dels deutes pendents als centres residen-
cials i la reducció de les llistes d’espera
250-00043/13
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència i centre de dia al barri 
de Sant Pere Nord, de Terrassa
250-00044/13
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la construcció de dues residències i un centre de dia 
al barri de la Marina, de Barcelona
250-00045/13
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la lectura i l’edició
250-00047/13
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre les indústries culturals, la creació artística i els ense-
nyaments artístics
250-00048/13
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28
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Proposta de resolució sobre la marginació i invisibilització de la cultura catalana en 
llengua castellana
250-00049/13
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la injustícia patida per les perso-
nes transsexuals
250-00050/13
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la campanya de la fruita
250-00051/13
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre el Grup de Desplegament de la Llei d’Eutanàsia
250-00052/13
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la presència de dones com a expertes i com a actors 
del món sanitari als mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-00053/13
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre l’exigència del desdoblament de  la  carretera C-55 al 
tram entre Manresa i Castellbell i el Vilar
250-00054/13
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la reclamació del desdoblament de  la carretera C-16, 
E-9, al Berguedà
250-00055/13
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la reclamació de la construcció d’equipaments edu-
catius al Bages
250-00056/13
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la situació dels professionals del Centre Sanitari del 
Solsonès
250-00057/13
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre el servei de transport escolar a Piera
250-00058/13
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la construcció d’un gimnàs i una sala d’usos múltiples 
a l’Escola Splai, de Barcelona
250-00059/13
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre el reinici del tràmit per a la recol·lecció del llentiscle
250-00060/13
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la revisió del Pla director urbanístic de revisió de sòls 
no sostenibles del litoral gironí
250-00061/13
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31
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Proposta de resolució sobre les noves convocatòries per a finançar l’adequació de 
les urbanitzacions perquè siguin recepcionades
250-00062/13
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pacte contra la crisi de preus del sector 
agroalimentari
250-00063/13
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre l’encaix del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 
en el marc del futur sistema museístic català
250-00064/13
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la línia de tren entre Lleida i La Pobla de Segur
250-00065/13
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la defensa judicial dels agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra
250-00066/13
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del servei telefònic 061
250-00067/13
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre l’avaluació i l’abordatge de la malnutrició infantil
250-00069/13
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre l’obertura d’un servei de suport intensiu per a l’esco-
larització inclusiva a l’Institut Vall d’Arús, de Vallirana
250-00070/13
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre els pressupostos de carboni
250-00071/13
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre l’atenció a la infància més vulnerable davant la crisi 
de la Covid-19
250-00072/13
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la supressió de la societat FGC Mobilitat, SA
250-00073/13
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre la supressió del Servei Meteorològic de Catalunya
250-00074/13
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre el reforç de la sanitat pediàtrica a Sant Feliu de Llobregat
250-00075/13
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35
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Proposta de resolució sobre la feminització de la pobresa
250-00076/13
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre el finançament de l’escolarització d’un a tres anys
250-00077/13
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre el garantiment de la vacunació contra la Covid-19 als 
centres privats
250-00078/13
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre la situació de l’atenció primària a Castelldefels
250-00079/13
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre el personal de neteja dels centres sanitaris i sociosa-
nitaris
250-00080/13
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució de defensa de la Constitució Espanyola com a font de legiti-
mitat del Parlament de Catalunya i de rebuig de la mitologia pseudohistòrica
250-00081/13
Tramesa a la Comissió 37
Termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre el restabliment dels serveis del consultori al barri del 
Poblenou de Sabadell
250-00082/13
Tramesa a la Comissió 37
Termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre l’avançament al primer trimestre del curs escolar de la 
resolució i la percepció de les beques i els ajuts del Ministeri d’Educació i Forma-
ció Professional per als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu
250-00083/13
Tramesa a la Comissió 37
Termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre la presència efectiva de les dones en  la  indústria au-
diovisual catalana
250-00084/13
Tramesa a la Comissió 38
Termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre el servei de salut mental materna mare-bebè
250-00085/13
Tramesa a la Comissió 38
Termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre la declaració del primer dimecres de maig com a dia 
mundial de la salut mental materna
250-00086/13
Tramesa a la Comissió 38
Termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre el dret a l’avortament a les regions sanitàries de Lleida 
i Alt Pirineu - Aran
250-00087/13
Tramesa a la Comissió 38
Termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre la cobertura del servei públic de salut en l’àmbit rural
250-00088/13
Tramesa a la Comissió 39
Termini de presentació d’esmenes 39
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Proposta de resolució sobre la xarxa d’acollida d’urgència
250-00089/13
Tramesa a la Comissió 39
Termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre el toc de queda i les restriccions a la mobilitat
250-00091/13
Tramesa a la Comissió 39
Termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre la derogació de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics
250-00092/13
Tramesa a la Comissió 40
Termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre les mesures per al rellançament del  sector del lleure 
nocturn
250-00093/13
Tramesa a la Comissió 40
Termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre la formació artística i les escoles de música
250-00094/13
Tramesa a la Comissió 40
Termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre la sisena hora als centres educatius públics d’alta 
complexitat
250-00095/13
Tramesa a la Comissió 40
Termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre la situació dels treballadors de Bic Graphic
250-00096/13
Tramesa a la Comissió 41
Termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre el Conservatori Isaac Albéniz, de Girona
250-00098/13
Tramesa a la Comissió 41
Termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre l’Escola Oficial d’Idiomes del Garraf
250-00099/13
Tramesa a la Comissió 41
Termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució de declaració de Catalunya com a zona de llibertat per a les 
persones LGBTIQ
250-00100/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre la situació dels serveis sanitaris a Sant Joan Despí
250-00101/13
Tramesa a la Comissió 42
Termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre la fibra òptica a la Sénia
250-00102/13
Tramesa a la Comissió 42
Termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera C-31 a Sant Pere de 
Ribes, Vilanova i la Geltrú i Cubelles
250-00103/13
Tramesa a la Comissió 42
Termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre el pla de millora i manteniment dels torrents que tra-
vessen els nuclis urbans de l’Alt Penedès i el Garraf
250-00104/13
Tramesa a la Comissió 43
Termini de presentació d’esmenes 43
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Proposta de resolució sobre la construcció de l’hospital comarcal de Vilanova i la Geltrú
250-00105/13
Tramesa a la Comissió 43
Termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre la millora de la carretera BV-2115 entre les carreteres 
C-32 i C-31
250-00106/13
Tramesa a la Comissió 43
Termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre el consultori local de Sant Cugat Sesgarrigues
250-00107/13
Tramesa a la Comissió 43
Termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre el personal de neteja dels centres assistencials
250-00108/13
Tramesa a la Comissió 44
Termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre el diagnòstic de la limfangioleiomiomatosi
250-00109/13
Tramesa a la Comissió 44
Termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre el garantiment de la interrupció voluntària de l’embaràs 
en el sistema sanitari públic
250-00110/13
Tramesa a la Comissió 44
Termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre el centre logístic del Baix Penedès
250-00111/13
Tramesa a la Comissió 45
Termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera C-15 entre Capellades 
i Vilanova del Camí
250-00112/13
Tramesa a la Comissió 45
Termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera B-224 entre Martorell, 
Sant Esteve de Sesrovires i Masquefa
250-00113/13
Tramesa a la Comissió 45
Termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre el tren tramvia del Pla de Bages
250-00114/13
Tramesa a la Comissió 45
Termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre l’oposició al tancament d’una línia de P3 de l’Escola 
Nadal, de Sant Feliu de Llobregat
250-00115/13
Tramesa a la Comissió 46
Termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre el Centre Integral Sanitari Cotxeres de Barcelona
250-00116/13
Tramesa a la Comissió 46
Termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre la regió d’emergències del Pirineu Occidental
250-00117/13
Tramesa a la Comissió 46
Termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre el turisme
250-00118/13
Tramesa a la Comissió 47
Termini de presentació d’esmenes 47
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Proposta de resolució sobre el comerç
250-00119/13
Tramesa a la Comissió 47
Termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre les restriccions de l’aforament en  els  esdeveniments 
esportius a l’aire lliure
250-00120/13
Tramesa a la Comissió 47
Termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre el tancament de les línies de P3 a Sant Feliu de Llo-
bregat i Martorell
250-00121/13
Tramesa a la Comissió 47
Termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre els horaris de la línia 3 de rodalia a Centelles
250-00122/13
Tramesa a la Comissió 48
Termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre l’externalització del servei d’esterilització del material 
quirúrgic
250-00123/13
Tramesa a la Comissió 48
Termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre les cotitzacions dels treballadors autònoms
250-00124/13
Tramesa a la Comissió 48
Termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre la cobertura sanitària del CAP Bruc
250-00125/13
Tramesa a la Comissió 49
Termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre les edificacions abandonades o a mig construir en mu-
nicipis turístics
250-00126/13
Tramesa a la Comissió 49
Termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre l’Àrea de Brigada Mòbil
250-00127/13
Tramesa a la Comissió 49
Termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre la seu de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya
250-00128/13
Tramesa a la Comissió 49
Termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre el compliment íntegre de les penes del líders del procés
250-00129/13
Presentació: GP VOX 50

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció pediàtrica
250-00130/13
Presentació: GP VOX 52

Proposta de resolució sobre l’abonament del bo tèrmic
250-00131/13
Presentació: GP VOX 54

Proposta de resolució sobre les necessitats de la infermeria
250-00132/13
Presentació: GP VOX 55

Proposta de resolució sobre l’abordament amb garanties de  la  temporada de la 
fruita a Lleida
250-00133/13
Presentació: GP VOX 56
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Proposta de resolució sobre la supressió de la figura del Síndic de Greuges
250-00134/13
Presentació: GP VOX 58

Proposta de resolució sobre el millorament de les instal·lacions de  l’Escola de Po-
licia de Catalunya
250-00135/13
Presentació: GP VOX 59

Proposta de resolució sobre l’atenció primària a Dosrius
250-00136/13
Presentació: GP ECP 61

Proposta de resolució sobre l’Escola Pompeu Fabra, de Vilanova del Camí
250-00137/13
Presentació: GP PSC-Units 62

Proposta de resolució sobre el CAP de Gelida
250-00138/13
Presentació: GP PSC-Units 63

Proposta de resolució sobre el CAP de Sitges
250-00139/13
Presentació: GP PSC-Units 64

Proposta de resolució de rebuig i reprovació de l’actuació de la presidenta del Par-
lament de Catalunya amb relació a la commemoració del Dia de les Forces Armades
250-00140/13
Presentació: GP Cs 66

Proposta de resolució sobre la constitució d’una taula de diàleg entre partits catalans
250-00141/13
Presentació: GP PSC-Units 67

Proposta de resolució sobre la reparació dels habitatges de l’Agència Catalana 
de l’Habitatge a Tarragona
250-00142/13
Presentació: GP PSC-Units 67

Proposta de resolució sobre la reactivació de les convocatòries de la Llei 2/2004, 
de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
250-00143/13
Presentació: GP ECP 68

Proposta de resolució sobre l’educació afectiva i sexual dels menors
250-00144/13
Presentació: GP PSC-Units 71

Proposta de resolució sobre la salut de les dones que pateixen violència masclista
250-00145/13
Presentació: GP PSC-Units 72

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una campanya de sensibilització sobre 
les formes de violència masclista
250-00146/13
Presentació: GP PSC-Units 73

Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d’urgències de vint-i-quatre 
hores i del servei de farmàcia de guàrdia nocturna a Sant Feliu de Llobregat
250-00147/13
Presentació: GP PSC-Units 74

Proposta de resolució sobre els serveis tècnics de punt de trobada
250-00148/13
Presentació: GP PSC-Units 75

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les proves d’accés a la universitat per als alumnes de 
batxillerat
300-00009/13
Presentació: GP Cs 76

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques energètiques
300-00010/13
Presentació: GP CUP-NCG 76
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Interpel·lació al Govern sobre el model i les prioritats en matèria d’infraestructures
300-00011/13
Presentació: Marc Parés Franzi, del GP ECP 77

Interpel·lació al Govern sobre la necessitat de reduir la despesa política supèrflua
300-00012/13
Presentació: GP VOX 77

Interpel·lació al Govern sobre la societat del coneixement
300-00013/13
Presentació: GP JxCat 77

Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior
300-00014/13
Presentació: GP JxCat 78

Interpel·lació al Govern sobre el diàleg per Catalunya
300-00015/13
Presentació: GP PSC-Units 78

Interpel·lació al Govern sobre la situació dels sectors econòmics
300-00016/13
Presentació: GP PSC-Units 78

Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes per a fer front a l’increment dels 
delictes d’odi
300-00017/13
Presentació: GP ERC 79

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant corresponent al 2020
360-00035/12
Tramitació en Comissió 79

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o 
memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2021, sobre la Fundació Institut de 
Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), corresponent a l’exer-
cici 2018
258-00001/13
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 79
 Termini per a demanar la presentació de l’informe 80

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya de condemna de 
la repressió a Colòmbia
401-00003/13
Correcció d’errades de publicació (BOPC 33) 81

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
399-00001/13
Nomenament i substitució de representants 81

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Distribució de les presidències de les comissions entre els grups parlamentaris
408-00003/13
Acord 82

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que correspongui amb la consellera 
de Salut sobre l’estratègia del pla de vacunació
354-00001/13
Tramesa a la Comissió 82
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Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que correspongui amb el conseller 
de Territori i Sostenibilitat sobre l’informe de la Secretaria de Medi Ambient i Sos-
tenibilitat relatiu a l’empresa IQOXE
354-00003/13
Tramesa a la Comissió 82

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

Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió que 
correspongui perquè informi sobre l’estratègia del pla de vacunació
356-00001/13
Tramesa a la Comissió 83

Sol·licitud de compareixença de la sub-directora general de Promoció de la Salut 
davant la Comissió que correspongui perquè informi sobre l’estratègia del pla de 
vacunació
356-00002/13
Tramesa a la Comissió 83

Sol·licitud de compareixença de la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat da-
vant la comissió que correspongui perquè expliqui l’informe de la Secretaria de Medi 
Ambient i Sostenibilitat relatiu a l’empresa IQOXE
356-00003/13
Tramesa a la Comissió 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma en Defensa de 
l’Ebre davant la comissió que correspongui perquè informi sobre la situació d’emer-
gència del delta de l’Ebre
356-00004/13
Tramesa a la Comissió 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió sobre el Tren de la 
Costa Brava de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic davant la comis-
sió que correspongui perquè expliqui el projecte ferroviari Tren de la Costa Brava
356-00008/13
Tramesa a la Comissió 84

Sol·licitud de compareixença d’una representació dels treballadors del Centre Sa-
nitari del Solsonès davant la comissió que correspongui perquè informi sobre el 
conflicte amb la direcció del centre amb relació al pagament dels complements 
salarials pendents
356-00009/13
Tramesa a la Comissió 84

Sol·licitud de compareixença d’una representació de diverses entitats del Maresme 
que lluiten per la sanitat pública davant la comissió que correspongui perquè in-
formin sobre llurs plantejaments i  els problemes que afecten la sanitat pública en 
aquesta comarca
356-00010/13
Tramesa a la Comissió 84

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la presidència de Port de Bar-
celona davant la comissió que correspongui perquè informi sobre les mesures pre-
vistes per a reduir les emissions associades al port de Barcelona
356-00013/13
Tramesa a la Comissió 84

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 8
Convocada per al 16 de juny de 2021 85

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 1719/2021, interposat per més de cinquanta diputats 
del Grup Parlamentari Popular al Congrés dels Diputats, contra diversos articles de 
la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de 
les dones a erradicar la violència masclista
381-00002/13
Coneixement i acord de compareixença del Parlament 86
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Recurs d’inconstitucionalitat 2721/2021, interposat pel president del  Govern de 
l’Estat, contra diversos articles de la llei 8/2020, del 30 de  juliol, de protecció i or-
denació del litoral
381-00003/13
Coneixement i acord de compareixença del Parlament 86
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de rebaixa de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques
202-00001/13

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 15.06.2021 al 29.06.2021).
Finiment del termini: 30.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposició de llei d’estabilització de les treballadores 
i els treballadors del sector públic
202-00002/13

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 dies hàbils (del 15.06.2021 al 
21.06.2021).
Finiment del termini: 22.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposició de llei d’eliminació dels privilegis de caràcter retributiu 
dels expresidents de la Generalitat i del Parlament
202-00003/13

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 15.06.2021 al 29.06.2021).
Finiment del termini: 30.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de compromís de lluita contra la corrupció 
i per la regeneració democràtica
250-00001/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.
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Proposta de resolució sobre la creació d’una planta de bateries 
elèctriques
250-00002/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre el compliment de les sentències del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en matèria lingüística
250-00003/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la neutralitat institucional 
de les universitats públiques catalanes
250-00004/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Recerca i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre l’ajornament de la posada en marxa 
de l’impost propi d’emissions de diòxid de carboni
250-00005/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la vacunació dels efectius de la Policia 
Nacional i la Guàrdia Civil destinats a Catalunya
250-00006/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.
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Proposta de resolució sobre seguretat ciutadana
250-00007/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre l’alliberament de les patents 
de les vacunes contra la Covid-19
250-00009/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre el Pla d’enfortiment i transformació 
de l’atenció primària
250-00010/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pla de xoc 
per a reduir les llistes d’espera
250-00011/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.
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Proposta de resolució sobre l’atenció pediàtrica
250-00012/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre els centres d’atenció primària 
de la Granja i Bonavista, a Tarragona
250-00013/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la salut mental infantil
250-00015/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la situació dels serveis de salut 
al Maresme
250-00016/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la reactivació del Consell de Governs 
Locals
250-00017/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la reobertura del consultori mèdic 
del barri del Poblenou, de Sabadell
250-00018/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.
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Proposta de resolució sobre la coerció contra individus 
o organitzacions per mitjà de la simulació de linxaments
250-00019/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la protecció de les víctimes del tràfic 
de persones i d’explotació sexual
250-00022/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pacte català 
contra la violència masclista
250-00023/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pacte català 
contra la pobresa infantil
250-00024/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre l’impacte de la Covid-19 en la infància
250-00025/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.
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Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP Fontetes, 
de Cerdanyola del Vallès
250-00026/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la imparcialitat dels mitjans 
de comunicació públics
250-00027/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la creació d’una comissió d’estudi sobre 
el desplegament d’un sistema educatiu inclusiu
250-00028/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la valoració de situacions 
socioeconòmiques sobrevingudes per a la concessió d’ajuts 
de menjador escolar
250-00030/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la recuperació de la sisena hora 
als centres educatius públics
250-00031/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre el deute de la Generalitat amb Barcelona
250-00032/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.
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Proposta de resolució sobre la destinació dels fons Pròxima 
Generació UE a projectes que tinguin com a objectiu les dones
250-00033/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre les dones en situació de vulnerabilitat 
econòmica
250-00034/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre les malalties de la fusta de la vinya
250-00035/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món 
Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la determinació del cost de producció 
dels productes dels diferents sectors i zones agràries
250-00036/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món 
Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre el servei d’atenció primària d’Òdena
250-00037/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.
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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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la rehabilitació d’habitatges
250-00041/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la creació d’un registre de persones 
en situació de soledat no desitjada
250-00042/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre el pagament dels deutes pendents 
als centres residencials i la reducció de les llistes d’espera
250-00043/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència i centre 
de dia al barri de Sant Pere Nord, de Terrassa
250-00044/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la construcció de dues residències 
i un centre de dia al barri de la Marina, de Barcelona
250-00045/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la lectura i l’edició
250-00047/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.
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Proposta de resolució sobre les indústries culturals, la creació 
artística i els ensenyaments artístics
250-00048/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la marginació i invisibilització 
de la cultura catalana en llengua castellana
250-00049/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la injustícia patida 
per les persones transsexuals
250-00050/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la campanya de la fruita
250-00051/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món 
Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre el Grup de Desplegament 
de la Llei d’Eutanàsia
250-00052/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la presència de dones com a expertes 
i com a actors del món sanitari als mitjans de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
250-00053/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre l’exigència del desdoblament 
de la carretera C-55 al tram entre Manresa i Castellbell i el Vilar
250-00054/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.
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Proposta de resolució sobre la reclamació del desdoblament 
de la carretera C-16, E-9, al Berguedà
250-00055/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la reclamació de la construcció 
d’equipaments educatius al Bages
250-00056/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la situació dels professionals del Centre 
Sanitari del Solsonès
250-00057/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre el servei de transport escolar a Piera
250-00058/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un gimnàs i una sala 
d’usos múltiples a l’Escola Splai, de Barcelona
250-00059/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre el reinici del tràmit per a la recol·lecció 
del llentiscle
250-00060/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món 
Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la revisió del Pla director urbanístic 
de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí
250-00061/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.
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Proposta de resolució sobre les noves convocatòries per a finançar 
l’adequació de les urbanitzacions perquè siguin recepcionades
250-00062/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pacte contra la crisi 
de preus del sector agroalimentari
250-00063/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món 
Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre l’encaix del Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona en el marc del futur sistema museístic català
250-00064/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la línia de tren entre Lleida i La Pobla 
de Segur
250-00065/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la defensa judicial dels agents del Cos 
de Mossos d’Esquadra
250-00066/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del servei telefònic 061
250-00067/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre l’avaluació i l’abordatge de la malnutrició 
infantil
250-00069/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.
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Proposta de resolució sobre l’obertura d’un servei de suport intensiu 
per a l’escolarització inclusiva a l’Institut Vall d’Arús, de Vallirana
250-00070/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre els pressupostos de carboni
250-00071/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre l’atenció a la infància més vulnerable 
davant la crisi de la Covid-19
250-00072/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la supressió de la societat FGC 
Mobilitat, SA
250-00073/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la supressió del Servei Meteorològic 
de Catalunya
250-00074/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre el reforç de la sanitat pediàtrica a Sant 
Feliu de Llobregat
250-00075/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la feminització de la pobresa
250-00076/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.
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Proposta de resolució sobre el finançament de l’escolarització 
d’un a tres anys
250-00077/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la vacunació contra 
la Covid-19 als centres privats
250-00078/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la situació de l’atenció primària 
a Castelldefels
250-00079/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre el personal de neteja dels centres 
sanitaris i sociosanitaris
250-00080/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució de defensa de la Constitució Espanyola 
com a font de legitimitat del Parlament de Catalunya i de rebuig 
de la mitologia pseudohistòrica
250-00081/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre el restabliment dels serveis 
del consultori al barri del Poblenou de Sabadell
250-00082/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre l’avançament al primer trimestre 
del curs escolar de la resolució i la percepció de les beques 
i els ajuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional 
per als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu
250-00083/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.
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Proposta de resolució sobre la presència efectiva de les dones 
en la indústria audiovisual catalana
250-00084/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre el servei de salut mental materna 
mare-bebè
250-00085/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la declaració del primer dimecres 
de maig com a dia mundial de la salut mental materna
250-00086/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre el dret a l’avortament a les regions 
sanitàries de Lleida i Alt Pirineu - Aran
250-00087/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la cobertura del servei públic de salut 
en l’àmbit rural
250-00088/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la xarxa d’acollida d’urgència
250-00089/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre el toc de queda i les restriccions 
a la mobilitat
250-00091/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.
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Proposta de resolució sobre la derogació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics
250-00092/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre les mesures per al rellançament 
del sector del lleure nocturn
250-00093/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la formació artística i les escoles 
de música
250-00094/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la sisena hora als centres educatius 
públics d’alta complexitat
250-00095/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la situació dels treballadors 
de Bic Graphic
250-00096/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre el Conservatori Isaac Albéniz, de Girona
250-00098/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre l’Escola Oficial d’Idiomes del Garraf
250-00099/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.
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Proposta de resolució de declaració de Catalunya com a zona 
de llibertat per a les persones LGBTIQ
250-00100/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CUP-NCG (reg. 4473).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.06.2021 al 15.06.2021).
Finiment del termini: 16.06.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la situació dels serveis sanitaris a Sant 
Joan Despí
250-00101/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la fibra òptica a la Sénia
250-00102/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera C-31 
a Sant Pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú i Cubelles
250-00103/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.
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Proposta de resolució sobre el pla de millora i manteniment dels 
torrents que travessen els nuclis urbans de l’Alt Penedès i el Garraf
250-00104/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’hospital comarcal 
de Vilanova i la Geltrú
250-00105/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la millora de la carretera BV-2115 entre 
les carreteres C-32 i C-31
250-00106/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre el consultori local de Sant Cugat 
Sesgarrigues
250-00107/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre el personal de neteja dels centres 
assistencials
250-00108/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre el diagnòstic de la limfangioleiomiomatosi
250-00109/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la interrupció 
voluntària de l’embaràs en el sistema sanitari públic
250-00110/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.
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Proposta de resolució sobre el centre logístic del Baix Penedès
250-00111/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera C-15 
entre Capellades i Vilanova del Camí
250-00112/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera B-224 
entre Martorell, Sant Esteve de Sesrovires i Masquefa
250-00113/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre el tren tramvia del Pla de Bages
250-00114/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

Fascicle segon
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre l’oposició al tancament d’una línia de P3 
de l’Escola Nadal, de Sant Feliu de Llobregat
250-00115/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre el Centre Integral Sanitari Cotxeres 
de Barcelona
250-00116/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la regió d’emergències del Pirineu 
Occidental
250-00117/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.
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Proposta de resolució sobre el turisme
250-00118/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre el comerç
250-00119/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre les restriccions de l’aforament 
en els esdeveniments esportius a l’aire lliure
250-00120/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre el tancament de les línies de P3 
a Sant Feliu de Llobregat i Martorell
250-00121/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre els horaris de la línia 3 de rodalia 
a Centelles
250-00122/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre l’externalització del servei 
d’esterilització del material quirúrgic
250-00123/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre les cotitzacions dels treballadors 
autònoms
250-00124/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.
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Proposta de resolució sobre la cobertura sanitària del CAP Bruc
250-00125/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre les edificacions abandonades 
o a mig construir en municipis turístics
250-00126/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre l’Àrea de Brigada Mòbil
250-00127/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre la seu de la Prefectura Superior 
de Policia de Catalunya
250-00128/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2021 al 23.06.2021).
Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Proposta de resolució sobre el compliment íntegre de les penes 
del líders del procés
250-00129/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 3638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto 

del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de reso-
lución por el cumplimiento íntegro de las penas de los líderes del procés, para que 
sea sustanciada ante el Pleno del Parlamento, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El pasado 14 de octubre de 2019, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en 

sentencia 459/2019, condenó al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras 
a las penas de 13 años de prisión y 13 años de inhabilitación absoluta por los delitos 
de sedición en concurso medial con malversación de caudales públicos, agravado 
por razón de su cuantía.

Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, fueron condenados a las penas de 12 
años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta, también por los delitos de se-
dición en concurso medial con el delito de malversación agravada, por la deslealtad 
que representa haber puesto la estructura de sus respectivos departamentos al servi-
cio de una estrategia incontrolada de gasto público al servicio del referéndum ilegal.

Carme Forcadell fue condenada a las penas de 11 años y 6 meses de prisión y 11 
años y 6 meses de inhabilitación absoluta por el delito de sedición. Joaquim Forn y 
Josep Rull, fueron condenados a las penas de 10 años y 6 meses de prisión y 10 años 
y 6 meses de inhabilitación absoluta por el delito de sedición. Finalmente, a Jordi 
Sànchez y Jordi Cuixart, el Tribunal Supremo les condenó a las penas de 9 años de 
prisión y 9 años de inhabilitación absoluta por el delito de sedición.

Los hechos ocurridos en Cataluña en septiembre y octubre de 2017, fueron per-
petrados, por los denominados líderes del procés, de manera consciente y delibera-
da, con el ilícito ánimo de proclamar la independencia de Cataluña, vulnerando la 
Constitución, cuyo fundamento es la indisolubilidad de la Nación Española.

Los máximos representantes del Estado en Cataluña, quebrantaron los principios 
democráticos de todo Estado de Derecho, rompiendo la armonía y la convivencia en 
la propia sociedad catalana, llegando –desgraciadamente– a dividirla y enfrentarla, 
con el fin de quebrar la unidad de España. La sentencia de la Sala Penal del Tribunal 
Supremo no fue un acto de venganza, sino de justicia.

Destacados miembros del Gobierno de España, de manera manifiesta, están 
abriendo la puerta a la concesión de indultos a los golpistas condenados, sin que es-
tos lo hayan pedido personalmente –después de que incluso se hayan negado a con-
testar al Supremo sobre si aceptan la medida de gracia.

A mayor abundamiento, los golpistas condenados no dan muestras de arrepen-
timiento expreso, sino todo lo contrario, no han asumido su responsabilidad por el 
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delito cometido, ni han manifestado el propósito de no reincidir como muestra de 
acatamiento a la legalidad conculcada.

El arrepentimiento no es una cuestión menor a la hora de valorar la concesión 
de esta medida de gracia, recogida en Ley de 18 de junio de 1870, cuyo artículo 25 
que regula el procedimiento para solicitar y conceder la gracia del indulto, dispo-
ne, que «el Tribunal sentenciador hará constar en su informe, siendo posible, [...] 
las pruebas o indicios de su arrepentimiento que se hubiesen observado, si hay o 
no parte ofendida, y si el indulto perjudica derecho de tercero, y cualesquiera otros 
datos que puedan servir para el mejor esclarecimiento de los hechos, concluyendo 
por consignar su dictamen sobre la justicia o conveniencia y forma de la concesión 
de la gracia».

Además, tal y como recordó la Fiscalía del Tribunal Supremo en diciembre de 
2020, el perdón no debe operar como moneda de cambio política en el campo del 
acopio de apoyos parlamentarios. Asimismo, recordaba que no hay razones de justi-
cia, equidad o utilidad pública que justifiquen la concesión de esta medida de gracia 
y rechazaba que «las motivaciones de índole política o derivadas de acuerdos polí-
ticos» puedan «servir para adecuar las penas previstas con carácter general por el 
legislador al caso concreto».

También defendía que «eximir de responsabilidad, por esta vía del indulto, a 
quienes valiéndose de las funciones públicas de gobierno han quebrantado grave-
mente las leyes (...), además de vaciar de contenido la función jurisdiccional y el 
cumplimiento de las sentencias, supone una quiebra inadmisible del principio de 
igualdad ante la ley al privilegiar injustificada y arbitrariamente al gobernante des-
leal y corrupto».

Las penas tienen por fin la reeducación y de reinserción social del delincuente 
(prevención especial) y la disuasión a la colectividad de la comisión de hechos de-
lictivos (prevención general). La concesión del indulto impediría la reeducación de 
los golpistas en el respeto y cumplimiento de la legalidad vigente en aras a la convi-
vencia. En otras palabras, el indulto que plantea el Gobierno de España contribuiría 
a sembrar la semilla de futuros ataques a nuestro Estado de Derecho y nuestra so-
beranía nacional, en detrimento de los derechos de los demás, y de los valores que 
rigen en una sociedad democrática.

El pasado 26 de mayo de 2021, el Tribunal Supremo que juzgó la causa del pro-
cés informó negativamente a la concesión de cualquier forma de indulto –total o 
parcial– a los 12 condenados por delitos de sedición, malversación de caudales pú-
blicos y de desobediencia al no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pú-
blica que justificarían la concesión de la medida de gracia.

Los magistrados consideraron que no se ha vulnerado el principio de propor-
cionalidad de las penas a las que fueron condenados, que no hay prueba o indicio 
de arrepentimiento por parte de ellos y que los argumentos en los que se basan las 
diversas peticiones de indultos realizadas por terceros desenfocan el sentido del in-
dulto porque dibujan una responsabilidad penal colectiva y, además, pretenden que 
el gobierno corrija la sentencia dictada por el Tribunal Supremo.

La Sala afirma que las razones invocadas para respaldar la extinción total o par-
cial de la pena impuesta pierden cualquier justificación «cuando se presentan como 
presos políticos quienes han sido autores de una movilización encaminada a subver-
tir unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento ordinario de 
las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a las convicciones 
del resto de sus conciudadanos».

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
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1. El Parlamento de Cataluña manifiesta su compromiso con el Estado de Dere-
cho y el respeto a las sentencias e informes judiciales como garantía de separación 
de poderes y nuestros derechos y libertades.

2. El Parlamento de Cataluña se opone a la concesión de indultos a los presos 
golpistas condenados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en sentencia 
459/2019.

Palacio del Parlamento, 31 de mayo de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto 

GP VOX

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció pediàtrica
250-00130/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 3718 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en Ca-
taluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para mejorar la atención pediátrica 
en Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comisión de Salud del Parlamento, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Sistema Catalán de Salud debe garantizar la sanidad pública de los ciudada-

nos que residen en Cataluña. Con el fin de que los servicios sanitarios de las diferen-
tes líneas sanitarias lleguen a todos de forma eficaz y con calidad, Cataluña cuenta 
con una sectorización territorial que a su vez se divide en las Áreas Básicas de Sa-
lud. Estas áreas son las que constituyen el sistema sanitario integral de uso público 
de Cataluña entre las que se encuentran los Centros de Atención Primaria o CAP.

El CAP es el nivel básico e inicial de atención sanitaria, que garantiza la globa-
lidad y continuidad de la atención a lo largo de toda la vida del paciente, actuando 
como gestor y coordinador de casos y regulador de flujos. Comprende actividades de 
promoción de la salud, educación sanitaria, prevención de la enfermedad, asistencia 
sanitaria, mantenimiento y recuperación de la salud, así como la rehabilitación física 
y el trabajo social.

Los Centros de Atención Primaria deben ofrecer servicios según necesidad, y so-
lucionar en su nivel la mayoría de los problemas. Su máximo valor reside en ser po-
livalentes y resolutivos, competentes para dar respuesta a pacientes complejos y para 
considerar la salud en conjunto, y que por ello coopere con otros servicios, socio-sa-
nitarios y extra-sanitarios.

Siguiendo criterios de sectorización territorial, a cada ciudadano se le asigna un CAP 
formado por un equipo de profesionales sanitarios, el equipo de atención primaria o 
EAP: médicos de familia, médicos de distintas especialidades entre las que se encuen-
tra Pediatría, enfermería, rehabilitadores, soporte administrativo o trabajadores sociales.

Para determinar, tanto el número de especialistas en Medicina Familiar y Co-
munitaria que deben prestar atención sanitaria en cada CAP, como cuales deben 
estar dotados o no de otros especialistas como pediatras, se tiene en cuenta un cri-
terio demográfico, una ratio poblacional. Los artículos especializados en medicina 
de Atención Primaria apuntan a una ratio de 1500 pacientes por médico de familia 
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y la Asociación Española de Pediatría en Atención Primaria (AEPap) habla de 900 
menores de 15 años por pediatra +/– una desviación de 20%.

Lamentablemente, no todos los CAP cumplen con este criterio, especialmente 
cuando se trata de dotar a estos centros de médicos especialistas en Pediatría. Esto 
atiende a la falta de recursos ofrecidos por el Departamento de Salud.

La falta de pediatras en Atención Primaria en Cataluña es un problema que se 
viene denunciando desde hace 20 años por parte de profesionales catalanes y socie-
dades científicas como la Sociedad Catalana de Pediatría (SCP) y de la Asociación 
Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) siendo especialmente insis-
tente los últimos años. Sin embargo, pese a estas quejas, no se ha conseguido una 
solución por parte de la administración pública catalana.

En una publicación del 2018 en la revista de Pediatría en Atención Primaria, 
editada por la AEPap, en el artículo «Situación de la Pediatría en Atención Prima-
ria en España en 2018» que analiza detalladamente la situación de cada comunidad 
autó noma, se hace una especial mención a la fragilidad de la situación de la Pedia-
tría en Atención Primaria en Cataluña, donde el déficit de pediatras en esta área, 
está motivado por el deterioro de las condiciones de trabajo. Los pediatras catalanes 
destacan la sobrecarga asistencial, las dificultades para conciliar la vida familiar por 
continuos cambios de horarios y retribuciones y contratos de trabajo precarios. Esto 
hace poco atractiva la especialidad y ha provocado que un porcentaje elevado de las 
consultas pediátricas en los centros de salud de Cataluña sean atendidas por médi-
cos de familia o de medicina general sin formación pediátrica especifica.

En febrero de 2019 la Sociedad Catalana de Pediatría cifraba en 300 los pedia-
tras que faltaban en todo el territorio, situación que a día hoy continua vigente y 
aunque defendía que cada menor de 15 años debía tener un pediatra asignado, de-
nunciaba que el 30% de las plazas de pediatría estaban cubiertas por profesionales 
no especialistas en pediatría, como médicos de familia o enfermeras no pediátricas.

Toda esta situación arrastrada durante años, distorsiona la calidad de asistencia 
médica y compromete la salud del menor, puesto que no garantiza ni que el niño 
disponga de un especialista en sus problemas ni que, en caso de haber especialista, 
éste disponga del tiempo necesario para analizar cada caso como merece.

Por otra parte, la sobrecarga asistencial de forma continuada, puede conducir al 
médico pediatra a una situación de burn-out de la que cada vez son víctimas mayor 
número de médicos según ha acusado la Fundación Galatea, dedicada a la salud de 
los propios profesionales de la salud.

La situación vivida el último año, marcada por la pandemia que ha provocado el 
Covid-19, ha sido aprovechada por el Sistema Catalán de Salud para redistribuir o 
contratar personal de salud de forma precaria. Hecho, que ha agudizado aún más los 
graves problemas ya existentes y que han acabado por abocar a los pediatras, entre 
otros especialistas de Atención Primaria, a una situación límite que culminó con la 
huelga del pasado 13 de octubre de 2020.

Esta situación rompe con la necesidad de la sociedad, especialmente en edad pe-
diátrica, de que el especialista no tenga sólo un compromiso curativo, sino también 
preventivo y social, que apunte a la promoción de estilos de vida saludables y la 
educación para la salud, dejando en entredicho el enfoque integral comunitario ba-
sado en los principios de equidad y solidaridad, orientado a resolver las necesidades 
básicas de salud del grupo de población pediátrica.

Para ello, deben promoverse procesos de accesibilidad, cobertura efectiva de los 
programas y participación, tanto profesional como comunitaria, trabajo que precisa 
de un tiempo y unos recursos del que el pediatra no dispone en la situación de so-
brecarga que se da en los Centros de Atención Primaria.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero.  Garantizar la salud de los pacientes en edad pediátrica favoreciendo la 

calidad asistencial en los Centros de Atención Primaria (CAP) contratando a más 
médicos especialistas en Pediatría.

Segundo. Hacer las gestiones oportunas para que en todos los centros de Aten-
ción Primaria de Cataluña se alcance el objetivo de que, al menos, haya un pediatra 
cada 900 menores de 15 años, tal y como recomiendan los textos consensuados en 
las distintas sociedades médicas de Pediatría.

Tercero. Velar por la salud de los profesionales que ejercen en los Centros de 
Asistencia Primaria (CAP) favoreciendo la descarga asistencial y promoviendo la 
conciliación familiar.

Palacio del Parlamento, 31 de mayo de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta, GP VOX

Proposta de resolució sobre l’abonament del bo tèrmic
250-00131/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 3719 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto 

del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de reso-
lución sobre el abono del bono térmico en Cataluña, para que sea sustanciada ante 
el Pleno del Parlamento, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Bono social térmico es una ayuda para la calefacción y agua caliente y cale-

facción que se concede a todos los perceptores del bono social eléctrico con inde-
pendencia de tipo de energía que se utilice y la compañía con la que se tenga con-
tratado el servicio.

El bono social térmico, que se aprobó en el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de 
octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los 
consumidores, es una ayuda directa (se abona una sola vez) con cargo a los Presu-
puestos Generales del Estado.

El bono social térmico es una ayuda que se abona en una sola vez mediante 
transferencia bancaria a los consumidores con derecho al bono social térmico. La 
cuantía del bono térmico depende de la zona climática donde se encuentra la vivien-
da y del grado de vulnerabilidad del hogar.

Todas las familias numerosas pueden tener opción de recibir el bono social tér-
mico, siempre que hayan solicitado el bono social de la luz, ya que este colectivo 
tiene derecho al bono social de la luz sin ningún requisito de renta.

Según el artículo 10.1 del citado Real Decreto-Ley 15/2018, las Comunidades 
Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía realizarán el pago de la ayuda a 
los beneficiarios durante el primer trimestre del año, en la forma que estimen más 
procedente de acuerdo a sus procedimientos, organización y el colectivo de benefi-
ciarios, garantizando en todo caso la posibilidad de renuncia a la ayuda por parte de 
los beneficiarios que así lo soliciten.
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Así pues, la gestión y el pago del bono social térmico corresponde las comunida-
des autónomas y las ciudades con Estatuto de Autonomía, aunque, de forma excep-
cional, el primer año lo abonó Ministerio para la Transición Ecológica para poder 
agilizar el pago. El bono social térmico correspondiente a 2020 lo deberían haber 
abonado las comunidades autónomas a lo largo del primer trimestre del presente 
año, acción que no ha impulsado Cataluña.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Instar al Departament de Treball, Afers Socials i Familia a abonar el 

bono social térmico correspondiente al año 2020 de acuerdo con lo establecido en 
el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición 
energética y la protección de los consumidores.

Palacio del Parlamento, 31 de mayo de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto 

GP VOX

Proposta de resolució sobre les necessitats de la infermeria
250-00132/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 3720 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en Ca-
taluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento 
del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre las necesidades de en-
fermería en Cataluña, para que sea sustanciada ante el Pleno del Parlamento, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
Cataluña, desde hace años, arrastra un déficit crónico de profesionales de enfer-

mería, circunstancia que se ha visualizado con más crudeza a raíz de la pandemia 
del Covid-19.

En el territorio catalán hay una ratio de 6,2 enfermeros por cada mil habitantes, 
según un estudio realizado en el 2018, mientras que la media de los países de la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos se sitúa en torno al 8,8. 
Estos datos, que no han variado sustancialmente en estos tres últimos años, impli-
can que, a día de hoy, en Cataluña se necesitarían 10.600 profesionales más, según 
datos del Colegio de Enfermería de Barcelona (COIB).

Una de las causas de este importante déficit se encuentra en la precariedad de los 
contratos que se ofrecen. Contratos de sustituciones, o por meses, semanas o inclu-
so contratos por días u horas. La inestabilidad laboral de este colectivo en Cataluña, 
fuerza a los profesionales a emigrar a otros países o regiones de España donde las 
condiciones de trabajo y la retribución económica les permite tener una mejor calidad 
de vida.

A ojos de los profesionales de este colectivo, la falta de formación continuada en 
Cataluña es otro aspecto a mejorar, ya que la especialización va ligada al crecimien-
to profesional. No es casualidad que una media de 191 profesionales se haya dado 
de baja del Colegio de Enfermería de Barcelona en la última década. Esto supone 
una costosa descapitalización de nuestra sociedad por cuanto todos los recursos in-
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vertidos en la formación previa de nuestros profesionales de enfermería se acaban 
deslocalizando.

El déficit de enfermeros se acaba traduciendo en sobrecargas de trabajo para los 
que finalmente deciden establecerse en Cataluña, tanto en nuestros hospitales como en 
la atención primaria. A menor ratio de profesionales por número de paciente, el tiempo 
empleado con cada enfermo es menor, resultando perjudicados los usuarios del Siste-
ma Catalán de Salud. Además, no podemos olvidar que la sobrecarga de trabajo está 
directamente relacionada con el estrés laboral, que termina deteriorando al profesio-
nal a nivel personal, hasta el punto de haberse constatado, en Cataluña, un importan-
te aumento de bajas laborales consecuencia de esta presión durante los últimos años.

En un estudio reciente publicado en una revista médica de referencia, The Lan-
cet, titulado «A country level analysis measuring the impact of government actions, 
country preparedness and socioeconomic factors on Covid-19 mortality and related 
health outcomes» y realizado por diversos departamentos de Anestesiología y Rea-
nimación dedicados al paciente crítico, y en concreto, este último año, al tratamien-
to de los pacientes críticos de Covid-19, se evidencia que las muertes por coronavi-
rus es cuatro veces menor en aquellos sistemas sanitarios cuya ratio de enfermeros 
es mayor por millón de habitantes respecto aquellos que tienen un ratio inferior.

Este estudio que es extrapolable a cualquiera de los puestos de trabajo de enfer-
mería y a cualquier patología, concluye que la ratio de enfermeros por habitante está 
directamente relacionada con la calidad asistencial y la disminución de la mortali-
dad por un deterioro de los cuidados.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Favorecer y potenciar el crecimiento de las contrataciones del colectivo 

de enfermería con el objeto de alcanzar una ratio que permita disminuir la presión 
asistencial en nuestros centros sanitarios.

Segundo. Mejorar la estabilidad laboral y la formación continuada de los pro-
fesionales de la enfermería con el fin de mejorar su entorno laboral y favorecer su 
desarrollo profesional.

Palacio del Parlamento, 31 de mayo de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta GP VOX

Proposta de resolució sobre l’abordament amb garanties 
de la temporada de la fruita a Lleida
250-00133/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 3721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Antonio Ramón López Gómez, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para abordar con garantías la tem-
porada de la fruta en Lérida, para que sea sustanciada ante el Pleno del Parlamento, 
con el siguiente texto: 
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Exposición de motivos
Todos los años durante la campaña de la fruta en la provincia de Lérida, existe un 

grave problema de temporeros que acuden a trabajar en el campo en situación irregular.
El año pasado Lérida fue una de las provincias más castigadas por la crisis del 

Covid-19, cuestión que se vio severamente agravada por los rebrotes que se fueron 
produciendo entre los temporeros en situación irregular, a los que no se los sometió 
a prácticamente ningún control sanitario.

Se espera que este año lleguen a Lérida unos 30.000 temporeros para trabajar en 
la campaña de la fruta, de los cuales un alto porcentaje lo serán en situación irre gular, 
sin documentación, sin recursos, en condiciones de hacinamiento, y sin los medios 
necesarios para dar cumplimiento y respetar las medidas sanitarias en materia de 
prevención del Covid-19, lo cual evidentemente desembocará en un aumento de los 
contagios.

Los pabellones feriales que se están preparando en Lérida, ciudad con camas 
para acoger hasta un máximo de 230 temporeros, resultan manifiestamente insufi-
cientes, habida cuenta de la avalancha de temporeros que como cada año se espera.

La precaria situación de los temporeros ocasiona que finalmente acaben dedi-
cados a la venta de drogas, hurtos, robos y otra serie de actividades ilícitas, lo que 
genera graves problemas de seguridad.

Las ayudas económicas que recibe Lérida para hacer frente a la campaña de la 
fruta y acoger temporeros son ínfimas e insuficientes, por lo que resulta necesario 
realizar una inversión económica que garantice tratar con humanidad a estos tempo-
reros y mejorar las condiciones higiénicas y sanitarias en materia de prevención del 
Covid-19, así como la seguridad en muchos municipios de la provincia.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Incluir a los trabajadores del sector primario entre los grupos priorita-

rios de la Estrategia de Vacunación.
Segundo. Llevar a cabo una campaña masiva de testeo masivo y recurrente dirigi-

da a todos los ciudadanos no vacunados de aquellas poblaciones que vean aumentada 
de forma importante su número de habitantes a causa de la llegada de temporeros.

Tercero. Proveer de material de protección sanitario (mascarillas y geles hidroalco-
hólicos) a las empresas y así poder proteger a sus trabajadores y garantizar el cumpli-
miento de las medidas sanitarias en materia de prevención de contagios del Covid-19.

Cuarto. Habilitar espacios suficientes con camas y aseos, a las afueras de las po-
blaciones que mayor número de temporeros congreguen, al objeto de evitar que se 
repitan condiciones de hacinamiento entre los temporeros.

Quinto. Aumentar la presencia y dotación policial durante la campaña de recogi-
da de la fruta al objeto evitar un aumento de la delincuencia, garantizar la seguridad 
y detectar si hay temporeros en situación irregular para ponerlos a disposición de la 
autoridad competente para su efectiva expulsión del territorio nacional.

Sexto. Facilitar los medios económicos necesarios para poder llevar a cabo todos y 
cada uno de los puntos anteriores, así como apoyo en materia fiscal a los agricultores.

Palacio del Parlamento, 31 de mayo de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Antonio Ramón López Gómez, diputado GP VOX
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Proposta de resolució sobre la supressió de la figura del Síndic 
de Greuges
250-00134/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 3722 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la Propuesta de resolución de supresión de la figura del Síndic de Greu-
ges, para que sea sustanciada ante el Pleno del Parlamento, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La característica principal del Estado de Derecho no es tanto la sumisión formal 

de la Administración a la Ley como el reconocimiento en favor de los ciudadanos de 
un conjunto de derechos frente a los poderes públicos y de un ámbito de libertad en 
el que aquellos no pueden interferir.

El advenimiento del constitucionalismo en Europa supuso la proclamación so-
lemne en las constituciones de una lista de derechos y libertades considerados como 
esenciales.

Todo este conjunto de derechos y libertades carecería de virtualidad si no se ar-
bitrase al mismo tiempo un conjunto de garantías destinado a su protección, garan-
tías que pueden ser normativas, institucionales o jurisdiccionales.

Entre las garantías institucionales se erige la figura del Defensor del Pueblo, que 
el artículo 54 de la Constitución española define como un alto comisionado de las 
Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos y libertades 
fundamentales reconocidos por la propia Constitución y a cuyo efecto podrá super-
visar la actividad de la Administración dando cuenta a las Cortes Generales.

El Defensor del Pueblo proyecta su función constitucional de garantía de dere-
chos y libertades de todos los españoles y en todo el territorio nacional, frente a la 
actuación de cualquier Administración, ya sea estatal, autonómica o local, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/81, de 6 de abril, 
del Defensor del Pueblo.

Y el Tribunal Constitucional, en su sentencia 31/10, de 28 de junio, señala al 
respecto que «La función supervisora atribuida al Defensor del Pueblo por el art. 
54 CE tiene por objeto la defensa de los derechos comprendidos en el título I de la 
Constitución y se configura como una de las «garantías de las libertades y derechos 
fundamentales» previstas en el capítulo cuarto de ese mismo título (arts. 53 y 54 
CE). El hecho de que ejerza esa función como comisionado de las Cortes Generales 
no supone que la actividad administrativa sobre la que puede proyectarse sea única-
mente la propia del Estado central, con exclusión de la Administración autonómica. 
Tratándose de los derechos fundamentales, las garantías establecidas en los arts. 53 
y 54 CE han de serlo frente a todos los poderes públicos, pues a todos ellos, sin ex-
cepción, vinculan y someten. Así como la garantía jurisdiccional no admite distingo 
en su proyección sobre el poder público autonómico, tanto legislativo como admi-
nistrativo, así tampoco la garantía extrajurisdiccional propia del Defensor del Pue-
blo puede limitarse en su alcance a la supervisión de la Administración central del 
Estado, sino que ha de comprender a cualesquiera Administraciones públicas en aras 
de la perfecta cobertura de las garantías constitucionales de los derechos respecto 
de todas las variables del poder público. La «Administración» del art. 54 CE, como 
la «Administración» de los arts. 103 y 106 CE, no es, por tanto, la concreta especie 
«Administración central», sino el género en el que se comprende todo poder público 
distinto de la legislación y la jurisdicción».
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Por otra parte, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en su artículo 78.1 re-
gula la institución del Síndic de Greuges, respecto del que dispone: «El Síndic de 
Greuges té la funció de protegir i defensar els drets i les llibertats que reconeixen la 
Constitució i aquest Estatut. Amb aquesta finalitat supervisa l’activitat de l’Admi-
nistració de la Generalitat, la dels organismes públics o privats vinculats o que en 
depenen, la de les empreses privades que gestionen serveis públics o acompleixen 
activitats d’interès general o universal o activitats equivalents de manera concertada 
o indirecta i la de les altres persones amb un vincle contractual amb l’Administració 
de la Generalitat i amb les entitats públiques que en depenen. També supervisa l’ac-
tivitat de l’Administració local de Catalunya i la dels organismes públics o privats 
vinculats o que en depenen».

La institución del Síndic de Greuges constituye una duplicidad innecesaria, pres-
cindible para el interés nacional y para el contribuyente, puesto que la defensa de los 
derechos y libertades constitucionales y estatutarios de los catalanes y la supervisión 
de la actuación de la Administración en su conjunto están garantizadas por el Defen-
sor del Pueblo. Además, la oficina del Síndic de Greuges tiene más de setenta perso-
nas en nómina y un presupuesto anual este año 2021 de 6.817.143,83 euros, que supo-
nen un gasto político de todo punto superfluo y que bien podrían destinarse a paliar 
la emergencia sanitaria, económica y social provocada por la pandemia del Covid-19.

A mayor abundamiento, el Síndic de Greuges, cuyo titular se ha perpetuado en 
el cargo los últimos 17 años, ha hecho gala durante este periodo de una falta de ob-
jetividad, imparcialidad e independencia rayana en el sectarismo, convirtiéndose 
en un valedor de los sucesivos gobiernos de la Generalitat y defensor de las tesis 
separatistas.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat de Cataluña a dar 

los pasos necesarios para impulsar la eliminación de la institución del Síndic de Greu-
ges en los términos previstos en el artículo 222 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de 
julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 31 de mayo de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado GP VOX

Proposta de resolució sobre el millorament de les instal·lacions 
de l’Escola de Policia de Catalunya
250-00135/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 3723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la Propuesta de resolución para mejorar las instalaciones de la Escuela 
de Policía de Cataluña, para que sea sustanciada ante el Pleno del Parlamento, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) es una entidad autónoma 

con personalidad jurídica propia adscrita al Departamento de Interior de la Gene-
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ralitat de Catalunya. Creado el 2007, aglutina en un único centro la formación in-
tegral, el apoyo a la selección y el desarrollo profesional de los diversos colectivos 
del sistema catalán de seguridad. En la reestructuración del Instituto en el 2012 se 
recuperan la Escuela de Policía de Cataluña y la Escuela de Bomberos y Protección 
Civil de Cataluña como partes esenciales del Instituto. En el 2014, además, el Insti-
tuto se convierte en centro universitario adscrito a la Universidad de Barcelona, año 
en que se implantan los estudios oficiales del grado en Seguridad.

Por tanto, el ISPC es un centro de capital importancia para la formación del fun-
cionariado público y otros colectivos profesionales de la seguridad catalana: Mossos 
d’Esquadra, Guardia Urbana, policías locales, Bomberos, personal de Protección 
Civil, agentes rurales o policía portuaria. En ella también se forman los vigilantes 
municipales y auxiliares de policía local, así como otros profesionales con funciones 
de seguridad pública al servicio de las instituciones propias de Cataluña y también 
asesora a otros centros formativos de seguridad privada.

Según marca la Ley 10/2007, de 30 de julio, del Instituto de Seguridad Pública 
de Cataluña, la finalidad principal del Instituto es la formación de los miembros de 
los servicios de seguridad públicos y privados, de prevención y extinción de incen-
dios y de salvamentos, de emergencias, de protección civil y de vigilancia, control 
y protección ambientales, así como la promoción de la investigación en el ámbito 
de la seguridad.

Por la Escuela de Policía de Cataluña, ubicada en Mollet del Vallès (Barcelona), 
pasan cada año numerosos alumnos que van a tener encomendada la trascendental 
tarea de velar por la seguridad de todos los catalanes. Son muchas las promociones 
de alumnos que ya han pasado por sus aulas. Sólo el curso de formación básica po-
licial (aspirantes a Mossos y policías locales) oferta este curso 2020/21 un total de 
1.450 plazas. En dicha escuela, además, reciben formación de continuidad o perfec-
cionamiento los 27.000 efectivos que integran las policías de Cataluña.

Las instalaciones de la Escuela de Policía de Cataluña se encuentran en un esta-
do de conservación lamentable, que impide el normal desarrollo de sus actividades. 
Ya en 2018 el sindicato de Mossos d’Esquadra USPAC denunció que el ISPC se en-
contraba en condiciones «infrahumanas» por el estado de las instalaciones.

El estado de abandono, falta de mantenimiento y deterioro en que se encuentra 
el recinto es palmario, incumpliendo así con la más básica normativa de salud y 
riesgos laborales.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Llevar a cabo una auditoría en profundidad sobre el estado de conser-

vación y mantenimiento de la Escuela de Policía de Cataluña.
Segundo. Hacer las gestiones oportunas para subsanar las deficiencias observa-

das, mejorar las instalaciones y mantener a futuro el equipamiento en condiciones 
de salubridad e higiene adecuadas.

Tercero. Revisar en profundidad, junto a los principales sindicatos policiales, el 
protocolo de prevención de riesgos y salud laboral, y se dé cuenta de las conclusio-
nes observadas al Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña con el fin 
de realizar las mejoras oportunas, con un plan de ejecución calendarizado.

Palacio del Parlamento, 31 de mayo de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado GP VOX
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Proposta de resolució sobre l’atenció primària a Dosrius
250-00136/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 3725 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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’atenció primària a Dosrius, per tal que sigui subs-
tanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
La crisi sanitària provocada per la Covid ha fet evident totes les tensions acumu-

lades al sistema de salut després d’anys de retallades, especialment focalitzades a 
l’Atenció Primària, com han denunciat de manera reiterada tant usuaris com sindi-
cats de treballadors i treballadores.

Aquestes retallades arriben arreu del Catalunya i el Maresme no és aliè. La si-
tuació dels serveis de Salut afecta directament els hospitals de referència: l’Hospital 
de Mataró i l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, pendent encara de la seva 
ampliació; així com a tots els serveis del Consorci Sanitari del Maresme, els quals 
han patit la reducció de l’horari de determinats serveis, la pèrdua de determinats es-
pecialistes o el tancament de consultoris arreu de la comarca. Aquests tancaments o 
reduccions els justifiquen amb una atenció telefònica que hauria de ser un comple-
ment a l’atenció presencial i no pas un element substitutiu, com pretén el Govern, li-
mitant a ciutadans i ciutadanes el contacte amb el seu metge o metgessa i infermera 
i dificultant-los el seguiment i atenció de les malalties cròniques.

Tots aquests fets acaben perjudicant als qui necessiten més seguiment, els més 
vulnerables, que acostuma a ser la gent gran. Però, també, a l’atenció pediàtrica 
i la salut mental i als programes d’atenció precoç de colon, mama, entre d’altres, 
així com a la incorporació de la supervisió a l’atenció sanitària de les residencies 
afectades per la Covid. Serveis que volem assenyalar perquè son elements concrets 
que afecten els municipis de la comarca, especialment, a les persones que hi viuen 
i que estan provocant mobilitzacions arreu de la comarca, sense obtenir cap resposta 
per part del Consorci Sanitari del Maresme ni del Departament de Salut.

Al municipi de Dosrius, el tancament del consultori de Canyamars i la reducció 
de dies de visites al consultori de Can Massuet està generant una important mobilit-
zació ciutadana encapçalada per la Plataforma Dosrius Dice Basta Ya!

Alhora, cal sumar-hi la pèrdua del servei de pediatria que obliga la ciutadania a 
desplaçar-se al CAP d’Argentona, que és un espai congestionat al mantenir el Con-
sultori del barri del Cros a Argentona tancat, fet que limita la prestació dels serveis 
de metge, infermeria i pediatria.

Concretament, el Consultori de Can Massuet només obre un dia a la setmana 
i només disposa de personal administratiu o d’infermeria, però, no de metgessa o 
metge. També, ha suposat el tancament durant la resta de la setmana del servei de 
venta de medicaments que està ubicat just al costat del consultori. El Consultori 
de Canyamars directament ha deixat els veïns i veïnes sense cap dia de consulta i, 
per tant, s’han de desplaçar a Dosrius, amb una mobilitat que es veu pràcticament 
abocada a l’ús del vehicle privat.

El nucli de Can Massuet es troba a més de 4 km del Centre d’Atenció Primària 
Dosrius i el nucli de Canyamars a més de 6km, que tot i comptar amb transport 
públic, és molt esporàdic i és pràcticament impossible desplaçar-s’hi a peu fins a 
Dosrius.

Aquesta situació té un important impacte en l’accés a la salut dels 2800 veïns i 
veïnes de Can Massuet i els 1300 de Canyamars que, amb aquestes mesures, veuen 
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limitat el seu accés a l’atenció primària, quan fins a l’arribada de la Covid disposa-
ven d’aquest servei.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Reclamar la reobertura dels Consultoris de Can Massuet i de Canyamars en 

les mateixes condicions que abans de l’arribada de la Covid.
2. Reclamar la recuperació del servei de pediatria al Centre d’Atenció Primària 

de Dosrius.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Proposta de resolució sobre l’Escola Pompeu Fabra, de Vilanova 
del Camí
250-00137/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 3749 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, 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 CEIP Pompeu Fabra de Vilanova del Camí, per tal 
que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Escola Pompeu Fabra inicià la seva activitat el curs 1981-82 i l’any 1989 va ser 

traslladada a l’actual edifici, concebut com una escola d’una línia que s’ha anat am-
pliant al llarg dels anys.

El 2010 es va presentar al Claustre i l’AMPA del centre el projecte d’ampliació 
de l’edifici del CEIP Pompeu Fabra. Es tenia en compte que era un edifici per a una 
línia i començava a projectar-se un futur continuat de dues línies. Aquest projecte 
contemplava fer canvis interiors en l’edifici principal actual i ampliar l’edificació, 
així com un espai annex. L’edifici central mantenia, segons el projecte, els grups de 
1r, 2n i 3r a la planta baixa i 4t, 5è i 6è, a la primera planta. El gimnàs i menjador 
es feia de nou a continuació de l’actual edifici, i l’espai de nova construcció disposa-
va les aules de P3, P4 i P5, tots els despatxos i tutoria. La zona ocupada actualment 
per l’entrada es convertia en secundària amb la intenció de convertir el Centre en un 
Institut-Escola. Finalment el projecte incloïa l’aparcament com a pati i s’afegia allà 
una nova pista esportiva.

Aquest projecte no ha estat mai executat i, a partir del 2008, s’inicià la instal·la-
ció de mòduls prefabricats al centre. El primer mòdul, actual P3, per contenir als 
dos grups de P3, 25 alumnes per classe. Posteriorment, l’any 2010, s’instal·la el segon 
mòdul, en aquest cas per a P5 amb dues aules, però les condicions són molt precà-
ries. Aquest segon mòdul no ha respost mai adequadament a les necessitats del cen-
tre, està mal distribuït, una classe amb molta temperatura amb sol tot el dia, lavabos 
inutilitzats, poc espai, una aula amb pica i l’altra no.

Finalment, l’any 2013 s’instal·la el mòdul de 6è, adaptat a aquest alumnat, amb 
dues aules per 25 alumnes, dos lavabos i un petit despatx, però amb aules petites per 
a 25 alumnes d’aquesta edat.



BOPC 57
14 de juny de 2021

3.10.25. Propostes de resolució 63 

Al llarg d’aquests 13 anys, s’han anat perdent espais al pati per la instal·lació dels 
mòduls i altres com les aules de laboratori, de llengua anglesa, de música, de plàstica 
i reconvertint espais de passadís per a aules d’educació especial, aula reforç o posant 
separadors en una aula per fer laboratori amb TIC, quedant l’espai molt reduït. A més, 
compta amb un menjador amb un aforament molt menor al que realment es fa servir ja 
que s’ha augmentat de 25-30 alumnes usuaris del servei a 60 diaris i l’espai de gimnàs 
és reduït per a un grup de 25 alumnes, que han de fer sempre les sessions a l’exterior. 
En resum, es disposa d’un edifici d’una línia i 3 mòduls per a una escola de 18 grups.

La comunitat educativa del CEIP Pompeu Fabra ha proposat als Serveis Territo-
rials la possibilitat de ser Institut-Escola. A Vilanova del Camí hi ha un gran nombre 
d’alumnat en edat d’escolarització de secundària i es compta amb un sol centre de 
secundària. El format d’Institut Escola és la solució a aquesta necessitat d’ampliació 
de l’edifici i també a una descongestió d’alumnat de l’actual Institut Pla de les Mo-
reres del municipi.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Planificar i executar les obres necessàries per resoldre la situació de provisio-

nalitat i manca d’espai que existeix al CEIP Pompeu Fabra de Vilanova del Camí 
després de més de tretze anys de solucions provisionals i precàries, mitjançant la 
utilització de mòduls prefabricats i iniciant les actuacions durant el proper curs 
2021-2022.

2. Desenvolupar el projecte d’acord amb la transformació del centre en Institut 
Escola per tal de donar cabuda a la demanda i necessitat de places de secundària a 
Vilanova del Camí descongestionant l’Institut Pla de les Moreres i donant una solu-
ció global a les necessitats educatives del municipi.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Jordi Riba Colom, 

diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el CAP de Gelida
250-00138/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 3750 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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, Juan Luis Ruiz López, diputat del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el CAP de Gelida, 
per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
En el ple de l’Ajuntament de Gelida del 22 de setembre del 2020, es va aprovar 

per unanimitat una moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar la 
reobertura total del CAP de Gelida. Aquesta moció exigia al Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya la reobertura immediata del CAP de Gelida amb els 
mateixos serveis, dies i horaris que abans de l’inici de la crisi sanitària provocada 
per la Covid-19, com a peça clau en l’atenció sanitària per a la gent del municipi. 
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Així mateix, s’exigia també, de manera explícita, que es tornés a prestar el servei de 
pediatria, incrementant el nombre d’hores.

Si bé en aquells moments, degut a la situació d’emergència sanitària, es podia 
entendre la decisió del Departament de Salut de la Generalitat de concentrar els ser-
veis d’atenció primària per tal de garantir les condicions de seguretat en la prestació 
de l’assistència sanitària i la disponibilitat de professionals i, en conseqüència, el 
tancament parcial del CAP de Gelida, res justifica que, a hores d’ara, aquest tanca-
ment parcial continuï vigent i que, per altra banda, s’hagi deixat de prestar el servei 
de pediatria.

El 25 de maig d’aquest any, veient que la situació no tan sols no s’ha resolt sinó 
que s’ha agreujat, el grup municipal socialista de l’ajuntament de Gelida, va tornar 
a presentar una moció en el Ple, aprovada per tots els grups municipals, sol·licitant 
que el CAP torni a funcionar amb els mateixos serveis, dies i horaris que abans de 
l’inici de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, que es torni a prestar el servei 
de pediatria i que hi hagués una reunió dels responsables del Departament de Salut 
amb tots els grups municipals de l’ajuntament.

El CAP és el primer lloc on els residents han d’anar per resoldre qualsevol proble-
ma relacionat amb la seva salut, tant si és per rebre activitats de caire preventiu, com 
de tractament i d’atenció a les malalties. En el cas del CAP de Gelida, lluny de tornar 
a la normalitat, recuperar els serveis i fins i tot potenciar-los, els veïns i veïnes de Ge-
lida pateixen, dia rere dia, les conseqüències de la reducció d’horaris i de serveis del 
CAP ja que no disposen de transport públic per desplaçar-se al CAP de Masquefa.

En la web del Departament de Salut hi consta explícitament que el CAP de Ge-
lida funciona de les 08h fins les 15h i que qui vulgui ser atès fora d’aquest horari 
haurà de traslladar-se al CAP de Masquefa, al de Sant Andreu de la Barca o al de 
Martorell.

Fins a data d’avui no coneixem cap Pla de reobertura on es respongui a quan i 
com es recuperarà el CAP de Gelida amb els serveis i horaris habituals abans de la 
crisis sanitària, fet que genera incertesa, inseguretat i preocupació a la ciutadania.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Reobrir de manera immediata el CAP de Gelida amb els mateixos serveis, 

dies i horaris que abans de l’inici de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, 
com a peça clau en l’atenció sanitària per als veïns i veïnes de Gelida.

2. Retornar el servei de pediatria al CAP de Gelida per tal d’atendre les necessi-
tats sanitàries dels infants del municipi.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Juan Luis Ruiz 

López, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el CAP de Sitges
250-00139/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 3751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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 
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Units per Avançar, Juan Luis Ruiz López, diputat del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el CAP de Sitges, per 
tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
El municipi de Sitges a la comarca del Garraf té, a data 1 de gener de 2020, 

29.553 habitants segons dades del propi Idescat. Al ser una referència turística, el 
municipi rep al cap de l’any una gran quantitat de persones d’altres llocs, tant nacio-
nals com internacionals, 

A l’any 2019, van visitar el municipi un total de 3.214.685 entre els mesos de juny 
i setembre persones, 2.435.135 pernoctacions i 779.550 excursionistes i l’any 2020 
en el mateix període, i en plena pandèmia varen ser un total de 1.248.877, 801.929 
pernoctacions i 446.948 excursionistes.

Per tant, cal dimensionar els serveis del municipi tenint molt presents aquestes 
dades. L’Ajuntament això ho fa, pel que fa als serveis de la seva competència, com 
ara la neteja, recollida d’escombraries, la policia, però hi ha d’altres serveis que no 
depenen de l’Ajuntament, com seria el sanitari.

Per altra banda, la previsió de població quan s’esgoti el desenvolupament urba-
nístic és d’uns 40.000 habitants.

El CAP de Sitges es va tancar el 2011 i també van tancar les farmàcies a la nit, 
per tant si una persona té una necessitat no greu, ha d’anar a l’Hospital Residència 
de Sant Camil a Sant Pere de Ribes, i després buscar una farmàcia fora del seu po-
ble, tenint present que hi ha moltes persones sense cotxe i/o habilitats amb les TIC.

Al 2016 es constitueix la Plataforma CAP Sitges per lluitar pels drets de les per-
sones usuàries i treballadores i per aconseguir la obertura 24h de CAP i farmàcies. 
Actualment estan recollint moltes signatures, així que la demanda té força recolza-
ment social.

Per altra banda, l’Hospital Residència de Sant Camil atén població del municipi 
de Cunit també, més les urgències de tots els CAPS tancats, així que la mitja d’es-
pera per a ser atès és d’unes 3 hores d’espera a urgències.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Establir un calendari per a la reobertura del CAP de Sitges les 24 hores pel 

que fa al servei d’urgències, per tal de poder donar resposta a les necessitats de la 
població.

2. Elaborar en el termini màxim de sis mesos, un estudi sobre la situació del ser-
vei d’urgències a la comarca del Garraf, per tal de poder adaptar aquest servei a les 
necessitats reals de cadascuna de les seves poblacions.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Juan Luis Ruiz 

López, diputat, GP PSC-Units
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Proposta de resolució de rebuig i reprovació de l’actuació 
de la presidenta del Parlament de Catalunya amb relació 
a la commemoració del Dia de les Forces Armades
250-00140/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 3759 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la Propuesta de resolución de rechazo y reprobación de la actuación de la 
presidenta del Parlamento de Cataluña ante nuestras Fuerzas Armadas, para que sea 
sustanciada ante el Pleno del Parlamento, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La actual presidenta del Parlamento de Cataluña ha declinado la participación de 

la Cámara en la conmemoración del Día Nacional de las Fuerzas Armadas.
Esta circunstancia constituye de por sí una anomalía democrática pues en el Es-

tado Social y Democrático de Derecho que es España son esenciales los principios 
de lealtad institucional y cooperación (art. 103 de la Constitución Española). No obs-
tante, más injustificable aún es el pretexto empleado por la actual presidenta para 
privar a todos los catalanes representados por la Cámara que preside de su partici-
pación en la conmemoración de una institución tan relevante para nuestra democra-
cia como son las Fuerzas Armadas, las cuales tienen como misión proteger el libre 
ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

Y es que, lejos de justificarse por la dejación de sus funciones de representación 
del Parlament con objetividad y en interés de todos los catalanes, la actual presiden-
ta de la Cámara se ha limitado a poner como excusa el providencial discurso pro-
nunciado por S.M. el Rey D. Felipe VI el día 3 de octubre de 2017 ante la tristeza y 
miedo que la mayoría de catalanes estaban sufriendo tras el golpe de estado separa-
tista que pretendió forzar la separación de Cataluña del resto de España.

La actuación de la actual presidenta del Parlamento, Sra. Borràs, es impropia de 
una autoridad pública de un Estado de Derecho generosamente retribuida por osten-
tar dicha condición. Además, esta actuación constituye un claro abuso en el ejercicio 
de sus funciones institucionales de representación de la Cámara (art. 39 del Regla-
mento del Parlamento de Cataluña) y una violación del deber de servir a los intereses 
generales con objetividad al que vienen obligadas todas las autoridades públicas por 
mandato del artículo 103.1 de la Constitución Española. Circunstancias todas ellas, 
junto a la recientísima ejemplaridad mostrada por nuestras Fuerzas Armadas en la 
dura crisis sanitaria del Covid-19, que ahondan en la gravedad de la conducta de 
la Sra. Borràs. 

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña rechaza y reprueba la actuación de su actual presi-

denta en el ejercicio de sus funciones de representación de la Cámara ante las Fuer-
zas Armadas de nuestro país, por su manifiesta falta de neutralidad política y por 
haber violado los principios de cooperación y lealtad institucional.

Palacio del Parlamento, 31 de mayo de 2021
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs
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Proposta de resolució sobre la constitució d’una taula de diàleg entre 
partits catalans
250-00141/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 3933 i 4006 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la constitució d’una taula de diàleg entre partits catalans, per tal que sigui 
substanciada davant el Ple del Parlament, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Taula de Diàleg entre els partits que representem als ciutadans i ciutadanes 

de Catalunya és essencial per cercar el retrobament social i una sortida al conflicte 
polític en el què Catalunya ja porta massa temps immers. L’acord entre Espanya i 
Catalunya passa primer per l’acord entre catalans i catalanes. És per això que cal 
establir un fòrum d’intercanvi de posicions i d’idees, d’opinions i parers, de senti-
ments, on estiguin representades totes les forces escollides democràticament en les 
darreres eleccions al Parlament de Catalunya.

Catalunya no és d’uns o d’altres. Catalunya és de tots i totes. Hem de deixar 
enrere el conflicte institucional, els fracassos col·lectius en termes polítics, socials 
i econòmics. Hem de deixar enrere la divisió entre catalans i la degradació de les 
institucions de tots i totes. Pel nostre grup parlamentari, no hi ha solució possible 
que no passi pel diàleg i la negociació. Creiem, per tant, que és l’hora de donar una 
oportunitat a la política. És el que els ciutadans reclamen i mereixen.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar una taula de diàleg entre 

les forces polítiques catalanes amb representació parlamentària amb l’objectiu de 
reprendre el camí del retrobament i l’acord.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units

Proposta de resolució sobre la reparació dels habitatges de l’Agència 
Catalana de l’Habitatge a Tarragona
250-00142/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

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

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Rubén 

Viñuales Elías, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució per la reparació immediata dels habitatges de 
l’Agència Catalana de l’Habitatge a Tarragona, per tal que sigui substanciada davant 
la comissió corresponent, amb el text següent: 
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Exposició de motius
Els habitatges propietat de l’ACH a Tarragona (o promoguts per l’agència i des-

prés venuts a particulars) a la zona del Barri de Camp Clar han patit greus desper-
fectes en els darrers anys. Alguns d’aquests desperfectes són conseqüència de con-
nexions irregulars als subministraments bàsics.

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

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

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

A més, les deu escales situades al carrer Riu Llobregat, bloc 2, i les vuit escales 
del Carrer Riu Llobregat, bloc 4, pateixen una situació d’abandonament, amb evidents 
desperfectes de les zones comunitàries i un alt grau d’ocupació, així com diverses ac-
tuacions il·lícites per part dels ocupes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Reparar, en el termini màxim d’un mes, el subministrament de gas als edi-

ficis n. 15, 16, 17, 18 19 i 20 de la Plaça de Santa Tecla del barri de Camp Clar de 
Tarragona.

2. Procedir a la neteja i reparació de la zona afectada per l’incendi del quadre 
elèctric de l’edifici situat al n. 8 de la Plaça de Santa Tecla del barri de Camp Clar 
de Tarragona.

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

Palau del Parlament, 3 de juny de 2021
Alicia Romero Llano, Rosa Maria Ibarra Ollé, Rubén Viñuales Elías, diputats, 

GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la reactivació de les convocatòries 
de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial
250-00143/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 3941 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari 

d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a la reactivació de les 
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convocatòries de la llei de millora de barris, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Polítiques Digitals i Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Fa més de 15 anys que va entrar en vigor la Llei 2/2004, de 4 de juny, de mi-

llora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. Aquesta 
norma, coneguda com la «Llei de Barris», va ser una fita històrica per a la millora 
de més d’un centenar de barris i àrees urbanes que patien fortes problemàtiques 
socials i urbanístiques. Gràcies a la creació del Fons de foment del programa de 
barris, es van finançar més de 4.000 actuacions en 117 municipis, amb una inversió 
total superior als 1.300 milions d’euros durant els 6 anys que va estar en funciona-
ment el programa.

Les actuacions es vehiculaven a través dels Plans Integrals de millora urbana, 
que incloïen mesures de rehabilitació urbanística i projectes de desenvolupament 
social i econòmic per fomentar la cohesió social de cada àrea. El Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques contribuïa al finançament d’entre el 50 i el 75% 
del pressupost global de cada pla integral, mentre que el municipi beneficiari es feia 
càrrec de la resta i es comprometia a executar el pla en un període màxim de quatre 
anys (prorrogable un o dos anys més).

En l’actualitat, la Generalitat de Catalunya té identificades 236 àrees vulnerables 
en tot el país. La majoria d’elles es concentren a Barcelona (134), especialment als 
barris de les proximitats dels rius Llobregat i Besòs, però també es troben a munici-
pis de petita mida i a àrees no metropolitanes. Totes elles, àrees urbanes d’especial 
atenció, s’identifiquen en base a una sèrie d’indicadors que inclouen diferents di-
mensions del deteriorament urbà, tals com els dèficits en equipaments i serveis, les 
característiques demogràfiques, problemàtiques socials, ambientals i econòmiques 
o els dèficits urbans i de desenvolupament local.

Actualment, existeixen municipis on més de la meitat de la població resideix en 
barris d’alta vulnerabilitat, i l’actual situació d’emergència sanitària i climàtica no 
fan sinó agreujar les dinàmiques de deteriorament econòmic i social de les àrees 
descrites anteriorment. Tanmateix, la Generalitat de Catalunya porta més d’una dè-
cada sense impulsar polítiques integrals de renovació urbana, des que les convoca-
tòries de la llei 2/2004 es van interrompre al 2010.

Per aquest motiu resulta imminent recuperar les polítiques de regeneració urbana 
en el curt termini, especialment tenint en compte el pròxim desplegament del pro-
grama de fons europeus Next Generation, el qual suposa una important oportunitat 
per al desenvolupament social i mediambiental dels pobles i ciutats de Catalunya.

En aquest sentit és rellevant recordar que diferents administracions de l’Estat 
estan iniciant estratègies per incorporar la regeneració urbana com a pilar de la re-
cuperació econòmica, amb actuacions com: 

– El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic va publicar 
l’Expressió d’interès «Programa d’actuacions de rehabilitació a nivell de barri» de 
la component 2 «Implementació de l’Agenda Urbana espanyola», recollit en el Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència. En aquesta expressió d’interès s’apunta 
a dirigir la inversió en operacions de rehabilitació edificatòria i la regeneració i reno-
vació urbana de gran escala, en barris o zones delimitades en funció del seu nivell 
de renda i de les seves necessitats i potencialitats.

– El Govern de la Generalitat ha inclòs entre els seus 27 projectes Next Genera-
tion Catalònia el programa Agenda urbana: revitalització dels hàbitats urbans.

– La Diputació de Barcelona ha incorporat aquesta acció transversal i transfor-
madora a la Cartera pròpia de projectes amb l’Impuls als programes locals de re-
novació urbana, la rehabilitació i millora energètica d’habitatges, la rehabilitació i 
millora energètica d’habitatges als petits municipis; el Finançament de projectes de 
regeneració urbana integral i els barris i comunitats: motors de transformació social.
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– L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat el seu Pla Metropolità de Reha-
bilitació 2020-2030 que pretén incrementar els índexs de rehabilitació, incloent mi-
llores energètiques i d’accessibilitat, dinamitzar l’economia i augmentar els nivells 
d’ocupació en el context de crisi social i econòmica, i contribuir a reduir les dinàmi-
ques de segregació urbana del territori metropolità.

En aquesta conjuntura, d’altra banda, és urgent la posada en marxa de meca-
nismes que conjuguin la renovació urbana amb la transició ecològica. Per això, les 
noves polítiques urbanes haurien de ser secundades per una nova legislació a Ca-
talunya que accelerés la renovació urbana i l’equitat social i ambiental, com seria 
l’aprovació d’una nova llei de millora urbana social i ambiental dels barris i viles 
que pateixen processos d’abandonament, de degradació del teixit urbà i del seu pa-
trimoni edificat i on la població resident es troba en risc d’exclusió social.

Mentre aquesta nova normativa, adaptada a les noves exigències climàtiques i 
socials, no s’aprovi, el Govern de la Generalitat continua disposant d’un instrument 
legislatiu àgil, eficaç i vigent per tal d’abordar la rehabilitació dels barris amb una 
elevada vulnerabilitat mitjançant la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, 
àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial i el Decret 369/2004, de 
7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Obrir una convocatòria urgent d’ajuts del Programa de barris i àrees urbanes 

d’atenció especial de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes 
i viles que requereixen una atenció especial i el Decret 369/2004, de 7 de setembre, 
pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees ur-
banes i viles que requereixen atenció especial.

2. Modificar les bases de la convocatòria per adaptar-les a les exigències del Fons 
Europeus Next Generation, així com al Programa d’actuacions de rehabilitació a ni-
vell de barri del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, que 
donarà suport al desenvolupament d’actuacions de rehabilitació del parc d’edificis 
residencials des d’una perspectiva integral, de manera que a la millora de l’eficiència 
energètica i la sostenibilitat se sumin actuacions en matèria de conservació, segure-
tat i digitalització de l’edifici i actuacions de transformació integral per a l’adaptació 
i mitigació del canvi climàtic de l’entorn urbà.

3. Dotar suficientment el Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes 
a través de les modificacions pressupostàries escaients.

4. Impulsar una nova Llei de Barris i viles verdes per promoure, conjuntament 
amb el territori i les comunitats locals, nous processos d’intervenció integral en 
àrees urbanes vulnerables, tot incorporant mecanismes que desenvolupin la transi-
ció ecològica en aquests territoris i en les seves edificacions.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2021
David Cid Colomer, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP ECP
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Proposta de resolució sobre l’educació afectiva i sexual dels menors
250-00144/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 3958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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, Gemma Lienas Massot, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’educació afectivo-se-
xual en menors, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
La nova pornografia fomenta la cultura de la violació, educa als nostres nens en 

valors masclistes, violents i de menyspreu cap a les dones, els ensenya a excitar-se 
amb la violència, els empeny a iniciar-se sexualment amb pràctiques que no són habi-
tuals per a l’edat o que són directament degradants per a les noies, pot generar futurs 
consumidors de prostitució i porta greus problemes afectivo-sexuals al nostre jovent.

Segons les dades en estudis realitzats abans del confinament (informe «Nueva 
pornografía y cambios en las relaciones interpersonales» de Lluís Ballester), l’accés 
en aquestes webs de violacions grupals i maltractaments cap a les adolescents i do-
nes es realitza als 8 anys, atès que tenen un accés fàcil, gratuït i amb filtres insufi-
cients per al seu control.

En la Memòria de 2019 de la Fiscalía General del Estado ja s’alertava de l’aug-
ment de la violència i dels delictes de naturalesa sexual entre els joves i ho relacio-
nava amb l’ús de la pornografia a través de de les xarxes socials.

Amb la pandèmia, a més, el nostre jovent ha estat connectat moltes hores sense 
que les famílies tinguessin cap directriu per part de la Generalitat vehiculada a través 
de les escoles sobre la importància de fer el control parental ni de com instal·lar-lo.

Tot això en un moment com l’actual, on els menors tenen un més fàcil accés a 
continguts en línia i, per tant, s’incrementa de nou l’accés de menors a les webs de 
pornografia.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Establir el control parental, de manera que hi hagi un programa específic des-

tinat a informar les famílies dels perills de la connexió de menors sense control i 
amb instruccions per instal·lar controls parentals.

2. Encarregar un estudi que avaluï l’impacte de la pornografia en els diferents 
trams d’edat pel que fa el marc mental del que són les relacions sexuals, vocabulari 
i comportaments i pel que fa a la normalització de la prostitució, contemplant també 
aplicacions com Only Fans o com es va introduint l’hàbit dels Sugar daddy als cur-
sos de secundària i batxillerat

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, Portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Gemma Lienas Mas-

sot, diputades, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la salut de les dones que pateixen 
violència masclista
250-00145/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 3959 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la salut de les dones 
que pateixen violència masclista, per tal que sigui substanciada davant la comissió 
corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
La doctora Carme Valls i Llobet, metgessa especialitzada en endocrinologia i 

medicina amb perspectiva de gènere, diu al seu llibre Mujeres invisibles para la me-
dicina: «La violència psicològica o física dilatada en el temps destrueix lentament 
els recursos físics i morals de les persones que la pateixen. Les primeres repercus-
sions es manifesten a nivell conductual i cognitiu, amb confusió mental, pèrdua de 
memòria, i de capacitat de concentració, oblits freqüents, claredat per expressar-se 
disminuïda o canvi en l’ordre de les paraules o frases. Al llarg del temps, les ma-
nifestacions poden ser estats d’ansietat, i depressió [...]. D’altres dones arriben a la 
consulta amb ofecs, vertígens, mals de cap, cremor d’estómac, diarrees, nàusees i 
vòmits, dolors musculars i contractures.»

La doctora Valls i Llobet diu que sovint aquests trastorns físics o mentals es trac-
ten mèdicament sense que s’aprofundeixi en les causes que hi al darrere.

Al llarg de l’any 2019, la Direcció General de Planificació en Salut, amb l’im-
puls dels fons del Pacte d’Estat contra la violència de gènere del Ministeri d’Igualtat, 
va promoure la realització de diferents estudis d’avaluació de la implementació del 
protocol i de l’adequació dels recursos creats específicament. Els resultats d’aquests 
estudis han posat en evidència la necessitat d’elaborar un model d’atenció que ordeni 
i unifiqui les accions, els criteris i les responsabilitats dels diferents actors que, dins 
de l’àmbit de la salut a Catalunya, treballen per a l’atenció a la salut de les dones en 
situació de violència masclista.

Aquests protocols, administrats per un personal de salut ben format, permetran 
diagnosticar casos de dones en situació de violència masclista a través d’indicadors 
físics o psicològics.

Amb tot, el que no sabrem és quantes dones que han patit violència masclista 
continuada arrosseguen seqüeles físiques o psíquiques i quines són.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar un estudi que permeti sa-

ber quantes dones hi ha afectades físicament o psíquicament a Catalunya per haver 
patit violència masclista de manera continuada, de quines malalties i trastorns men-
tals es tracta i quina n’és la prevalença.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Gemma Lienas Massot, Assumpta Escarp Gi-

bert diputades, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una campanya 
de sensibilització sobre les formes de violència masclista
250-00146/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 3960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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 una campanya de sensibilització 
sobre les diferents formes de la violència masclista, per tal que sigui substanciada 
davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
La violència contra les dones és una forma de violència estructural derivada 

del masclisme imperant a la societat. El masclisme és el conjunt d’idees, actituds i 
pràctiques basades en una atribució cultural apresa de superioritat de l’home, com 
a mascle, sobre la dona. Les idees masclistes fa segles que impregnen la nostra so-
cietat i es van introduint en la ment de les persones gairebé de manera inconscient.

Aquesta superioritat fictícia masculina només es pot mantenir a través de con-
ductes de domini, control i abús de poder dels homes cap a les dones.

La convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra les 
dones (CEDAW) de les Nacions Unides defineix la discriminació contra les dones 
en els termes següents: «Tota distinció, exclusió o restricció basada en el sexe que 
tingui per objecte o per resultat menyscabar o anul·lar el reconeixement, gaudi o 
exercici per la dona, independentment del seu estat civil, sobre la base de la igualtat 
de l’home i la dona, dels drets humans i les llibertats fonamentals en les esferes po-
lítica, econòmica, social, cultural i civil o en qualsevol altra esfera».

La llei catalana defineix la violència masclista com aquella que s’exerceix contra 
les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en 
el marc del sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que pot tenir 
com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com 
les amenaces d’aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si 
es produeixen a la vida pública com privada.

Malauradament, la nostra societat només percep com a violència masclista aque-
lla que és física i que deixa marques al cos, l’extrem de la qual és l’assassinat. De 
vegades s’han fet campanyes institucionals, però sempre insistint en la idea de la 
violència física, i no posant mai el focus en la violència psicològica (negligències, 
humiliacions, amenaces, comparacions destructives, aïllament...), en la sexual (im-
posició d’una conducta sexual en contra de la voluntat de la dona mitjançant la força 
física, psíquica o moral) o en l’econòmica (imposició de falta de llibertat per tal que 
la dona no pugui cobrir les seves necessitats).

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar en marxa una campanya de 

sensibilització per tal que quedi clar a la societat que la violència masclista presenta 
més formes que no tan sols la física: la psicològica, la sexual i l’econòmica.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Gemma Lienas Massot, diputada, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d’urgències 
de vint-i-quatre hores i del servei de farmàcia de guàrdia nocturna 
a Sant Feliu de Llobregat
250-00147/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 3961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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, Eva Granados Galiano, 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 el restabliment del servei d’ur-
gències 24 hores i el servei de farmàcia de guàrdia nocturna a Sant Feliu de Llobregat, 
per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
El mes d’octubre de 2011 el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

va notificar el tancament definitiu del servei d’urgències al CAP El Pla de Sant Fe-
liu de Llobregat. El Govern va aprofitar els tancaments que va dur a terme al juliol 
i agost del 2010, inicialment amb caràcter estacional, per consolidar el desmantella-
ment d’aquest model sanitari de proximitat a la ciutat.

A Sant Feliu, l’anomenada reordenació de l’atenció primària i urgent va suposar 
la reducció en l’atenció de les urgències al centre d’atenció primària El Pla, que va 
passat d’atendre les 24 hores a fer-ho de 8 a 21 hores.

A més, la decisió de tancar els serveis d’urgències a Sant Feliu de Llobregat, va 
provocar el tancament de les farmàcies de la zona a partir de les 00:30 hores. Aquest 
fet afecta a la qualitat de vida dels ciutadans afectats, ja que no tothom pot despla-
çar-se d’una població a l’altre, i més, quan no es compta amb els serveis de transport 
públic nocturn. que connectin les poblacions amb una mínima freqüència, i moltes 
vegades es necessita aquest servei de manera urgent.

En el ple del mes de juliol del 2011 l’Ajuntament de Sant Feliu va aprovar per 
unanimitat un moció per exigir la Generalitat el manteniment del servei d’urgències 
de l’Àrea Bàsica de Salut El Pla les 24 hores. A la mateixa moció s’instava el Go-
vern a mantenir les inversions previstes en els serveis sanitaris de Sant Feliu, com 
per exemple, el Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) previst a la ciutat.

Al juliol de 2018, es va aprovar a la Comissió de Salut del Parlament de Catalu-
nya la Resolució 524/XII que instava al Govern a garantir l’atenció sanitària conti-
nuada a Sant Feliu de Llobregat les vint-i-quatre hores del dia; i a garantir l’accés al 
servei de farmàcia de guàrdia nocturna a Sant Feliu de Llobregat, d’acord amb els 
criteris del Pla nacional d’urgències de Catalunya.

La decisió del tancament del CAP El Pla de Sant Feliu de Llobregat, que 10 anys 
després encara no s’ha revertit malgrat les peticions del municipi i del propi Parla-
ment, perjudica a la població de Sant Feliu de Llobregat i a la dels municipis pro-
pers, que tenien com a referència aquest servei d’urgències i que ara s’han de des-
plaçar a l’Hospital Moisès Broggi.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Restablir el servei d’urgències de l’Àrea Bàsica de Salut El Pla de Sant Feliu 

de Llobregat, les 24 hores.
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2. Obrir les negociacions per poder reobrir, de manera simultània amb el servei 
d’urgències 24 hores del CAP El Pla, el servei de farmàcia de guàrdia nocturna a 
Sant Feliu de Llobregat com a servei sanitari.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2021
Alícia Romero Llano, Portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Eva Granados Gali-

ano, Rocío García Pérez, diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre els serveis tècnics de punt de trobada
250-00148/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

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

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, Sílvia 

Romero Galera, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Judit Alcalá González, 
diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre els serveis tècnics de punt de trobada, per tal que sigui substan-
ciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els serveis tècnics de punt de trobada (STPT) són recursos gratuïts del Depar-

tament de Drets Socials que es presten en llocs neutrals i transitoris per atendre i 
protegir els menors en situacions de conflictivitat familiar, concretament en el com-
pliment del règim de visites establert en situacions de separació o divorci dels pro-
genitors o en casos de tutela per part de l’Administració.

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

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

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

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

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

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Implantar serveis tècnics de punt de trobada a Vielha, Tremp i la Seu d’Urgell.
2. Prioritzar les inversions necessàries durant l’any 2021 per fer viable la implan-

tació de serveis tècnics de punt de trobada a Vielha, Tremp i la Seu d’Urgell.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Sílvia 

Romero Galera, Òscar Ordeig i Molist, Judit Alcalá González, diputats, GP PSC-Units

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les proves d’accés a la universitat per 
als alumnes de batxillerat
300-00009/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 4682 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2021

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre les proves d’accés a la universitat per a l’alumnat de 
Batxillerat per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 16 i 17 de juny de 2021, amb el text següent: 

– Sobre les proves d’accés a la universitat per a l’alumnat de Batxillerat.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques energètiques
300-00010/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 4992 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2021

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’arti-
cle 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques energètiques de la Generalitat de Catalunya, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 16 i 17 de juny de 2021, 
amb el text següent: 

– Quines són les polítiques energètiques del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
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Interpel·lació al Govern sobre el model i les prioritats en matèria 
d’infraestructures
300-00011/13

PRESENTACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP ECP

Reg. 4997 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2021

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre el model i les prioritats en matèria d’infraestructures, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 16 i 17 
de juny de 2021, amb el text següent: 

– Sobre el model i les prioritats en matèria d’infraestructures.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
Marc Parés Franzi, diputat GP ECP

Interpel·lació al Govern sobre la necessitat de reduir la despesa 
política supèrflua
300-00012/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 5001 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

de acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del Par-
lamento, presentan la Interpelación al Gobierno sobre la necesidad de reducir el gasto 
político superfluo del Govern de la Generalitat, para que sea sustanciada en el Pleno 
que debe celebrarse los próximos días 16 y 17 de junio de 2021, con el siguiente texto: 

– Sobre la necesidad de reducir el gasto político superfluo del Govern de la Ge-
neralitat.

Palacio del Parlamento, 11 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

Interpel·lació al Govern sobre la societat del coneixement
300-00013/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 5006 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2021

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre la societat del coneixement, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 16 i 17 de juny de 
2021, amb el text següent: 

– Quina és l’opinió del Govern sobre la societat del coneixement?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior
300-00014/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 5007 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2021

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior, per tal que sigui substan-
ciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 16 i 17 de juny de 2021, amb el 
text següent: 

– Quina és l’opinió del Govern sobre l’acció exterior?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre el diàleg per Catalunya
300-00015/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 5008 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre el diàleg per Catalunya, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 16 i 17 de juny de 
2021, amb el text següent: 

– Sobre el diàleg per Catalunya.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre la situació dels sectors econòmics
300-00016/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 5009 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la situació dels sectors econòmics, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 16 i 17 
de juny de 2021, amb el text següent: 

– Sobre la situació dels sectors econòmics.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
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Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes per a fer front 
a l’increment dels delictes d’odi
300-00017/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 5011 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2021

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-

na, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes pel Departament per 
fer front a l’increment de delictes d’odi, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 16 i 17 de juny, amb el text següent: 

– Sobre les mesures previstes pel Departament per fer front a l’increment de de-
lictes d’odi.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant 
corresponent al 2020
360-00035/12

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2021, 
sobre la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat 
de Barcelona (IL3-UB), corresponent a l’exercici 2018
258-00001/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

DE CATALUNYA

Reg. 4113 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 08.06.2021

L’Informe de fiscalització 5/2021, sobre la Fundació Institut de Formació Con-
tínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), corresponent a l’exercici 2018, pot 
ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/197154806.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/197154806.pdf
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 TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 15.06.2021 al 06.07.2021).
Finiment del termini: 07.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya 
de condemna de la repressió a Colòmbia
401-00003/13

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 33)

A la signatura
On hi diu:
«Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Eulàlia 

Reguant i Cura, GP CUP-NCG; portaveus. Susanna Segovia Sánchez, portaveu ad-
junta GP ECP»

hi ha de dir:
«Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Gem-

ma Geis i Carreras, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; portaveus. 
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP»

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
399-00001/13

NOMENAMENT I SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANTS

Reg. 3932 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, diputats i diputades del Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya (GP JxCAT), d’acord amb el que estableix l’article 28 del Reglament del 
Parlament, comuniquen que han acordat la remodelació dels òrgans de representació 
del dit grup parlamentari que són ocupats pels diputats i diputades següents: 

President: Albert Batet i Canadell (continua en el càrrec, nomenat el 15 de març 
de 2021)

Portaveu: Mònica Sales de la Cruz (substituint a Gemma Geis i Carreras)
Portaveu adjunt (b): Josep Rius Alcaraz
Portaveus adjunts i portaveus adjuntes (c): Elsa Artadi i Vila, Joan Canadell i Bru-

guera, Francesc de Dalmases i Thió, Glòria Freixa i Vilardell, Marta Madrenas i Mir.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2021
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, Elsa Artadi i Vila, Albert Batet i Canadell, 

Maria Antònia Batlle i Andreu, Laura Borràs i Castanyer, Meritxell Budó i Pla, 
Francesc Damià Calvet Valera, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, Joan Canadell 
i Bruguera, Cristina Casol Segués, Francesc de Dalmases i Thió, Anna Maria Erra i 
Solà, Mercè Esteve i Pi, Jordi Fàbrega i Sabaté, Anna Feliu Moragues, Joan Carles 
Garcia Guillamon, Gemma Geis i Carreras, M. Assumpció Laïlla Jou, Aurora Ma-
daula i Giménez, Marta Madrenas i Mir, Jordi Munell i Garcia, Teresa Pallarès Pi-
qué, Jordi Puigneró i Ferrer, Josep Rius i Alcaraz, Ferran Roquer i Padrosa, Mònica 
Sales de la Cruz, Francesc Ten i Costa, Judith Toronjo Nofuentes, Ramon Tremosa 
Balcells, Salvador Vergés i Tejero, Glòria Freixa i Vilardell, diputats, GP JxCAT
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4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Distribució de les presidències de les comissions entre els grups 
parlamentaris
408-00003/13

ACORD

Mesa del Parlament, 08.06.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 8 de juny de 2021, vist l’acord 
adoptat per la majoria de la Junta de Portaveus, ha pres raó de la distribució de les 
presidències de les comissions que s’han creat fins ara, tenint en compte que es trac-
ta d’un acord referit a una part de les comissions ja que resten pendents de creació 
d’altres en les properes setmanes; tot això sens perjudici que els presidents propo-
sats pels grups s’han de sotmetre a ratificació de la comissió respectiva i que la resta 
dels membres de les meses de les comissions han de ser elegits d’acord amb el que 
estableix el Reglament, i sens perjudici del dret a presentar candidatures pels grups 
parlamentaris. En conseqüència, la distribució de les presidències de les comissions, 
fins a la data, és la següent:

GP Socialistes i Units per Avançar  6

GP d’Esquerra Republicana 6

GP de Junts per Catalunya 5

GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar 2

GP d’En Comú Podem 2

G Mixt 1

Palau del Parlament, 8 de juny de 2021
El secretari tercer, Pau Juvillà Ballester; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que correspongui 
amb la consellera de Salut sobre l’estratègia del pla de vacunació
354-00001/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que correspongui 
amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’informe de la 
Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat relatiu a l’empresa IQOXE
354-00003/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la 
Comissió que correspongui perquè informi sobre l’estratègia del pla 
de vacunació
356-00001/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

Sol·licitud de compareixença de la sub-directora general de Promoció 
de la Salut davant la Comissió que correspongui perquè informi 
sobre l’estratègia del pla de vacunació
356-00002/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

Sol·licitud de compareixença de la secretària de Medi Ambient i 
Sostenibilitat davant la comissió que correspongui perquè expliqui 
l’informe de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat relatiu 
a l’empresa IQOXE
356-00003/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
en Defensa de l’Ebre davant la comissió que correspongui perquè 
informi sobre la situació d’emergència del delta de l’Ebre
356-00004/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió 
sobre el Tren de la Costa Brava de l’Associació per a la Promoció 
del Transport Públic davant la comissió que correspongui perquè 
expliqui el projecte ferroviari Tren de la Costa Brava
356-00008/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació dels treballadors 
del Centre Sanitari del Solsonès davant la comissió que correspongui 
perquè informi sobre el conflicte amb la direcció del centre amb 
relació al pagament dels complements salarials pendents
356-00009/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de diverses 
entitats del Maresme que lluiten per la sanitat pública davant la 
comissió que correspongui perquè informin sobre llurs plantejaments 
i els problemes que afecten la sanitat pública en aquesta comarca
356-00010/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la presidència 
de Port de Barcelona davant la comissió que correspongui perquè 
informi sobre les mesures previstes per a reduir les emissions 
associades al port de Barcelona
356-00013/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 8

CONVOCADA PER AL 16 DE JUNY DE 2021

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del 

Ple del Parlament, el 16 de juny de 2021, a les 9.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Composició de la Mesa del Parlament. Tram. 398-00001/13. Ple del Parla-

ment. Elecció del vicepresident primer o vicepresidenta primera.
2. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades a les 9.30 h aprox.).
3. Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data 

del 31 de juliol de 2020. Tram. 237-00001/13. Mesa ampliada. Presentació i vota-
ció de l’informe (informe: BOPC 53, 3).

4. Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data 
del 31 de desembre de 2020. Tram. 237-00002/13. Mesa ampliada. Presentació i vo-
tació de l’informe (informe: BOPC 53,3).

5. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre la salut men-
tal i les addiccions. Tram. 252-00003/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou 
Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d’En Comú Podem, Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Grup Mixt. Debat i votació (text presentat: BOPC 35, 28).

6. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre la protecció del 
delta de l’Ebre. Tram. 252-00004/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. 
Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades. (text pre-
sentat: BOPC 35, 29).

7. Interpel·lació al Govern sobre el model i les prioritats en matèria d’infraestruc-
tures. Tram. 300-00011/13. Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques energètiques. Tram. 300-00010/13. 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. 
Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la necessitat de reduir la despesa política supèr-
flua. Tram. 300-00012/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre el diàleg per Catalunya. Tram. 300-00015/13. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior. Tram. 300-00014/13. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la situació dels sectors econòmics. Tram. 300-
00016/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre les proves d’accés a la universitat per als alum-
nes de batxillerat. Tram. 300-00009/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substan-
ciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la societat del coneixement. Tram. 300-
00013/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes per a fer front a l’incre-
ment dels delictes d’odi. Tram. 300-00017/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana. Substanciació.
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16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tram. 302-00001/13. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les línies estratègiques 
del departament competent en matèria d’igualtat. Tram. 302-00002/13. Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de l’educació 
infantil. Tram. 302-00003/13. Grup Mixt. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitat-
ge. Tram. 302-00004/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a ga-
rantir el dret a l’habitatge. Tram. 302-00007/13. Grup Parlamentari d’En Comú Po-
dem. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica. 
Tram. 302-00005/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i 
votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’assoliment dels objec-
tius de transició energètica que estableix la Llei 16/2017, del canvi climàtic. Tram. 
302-00006/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política per a posar fi 
a l’ocupació il·legal d’habitatges. Tram. 302-00008/13. Grup Parlamentari de VOX 
en Cataluña. Debat i votació.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 1719/2021, interposat per més de 
cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular al Congrés 
dels Diputats, contra diversos articles de la Llei 17/2020, del 22 de 
desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones 
a erradicar la violència masclista
381-00002/13

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 4079 / Provisió del president del TC del 04.06.2021

Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

Recurs d’inconstitucionalitat 2721/2021, interposat pel president 
del Govern de l’Estat, contra diversos articles de la llei 8/2020, 
del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral
381-00003/13

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 4080 / Provisió del president del TC del 04.06.2021

Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.
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