
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 d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
202-00002/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 11

Proposició de llei de principis d’urgent aplicació als drets de lescpersones amb pro-
blemes de salut mental i llurs familiars
202-00007/13
Presentació: GP Cs 11

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària
250-00010/13
Pròrroga del 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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’atenció pediàtrica
250-00012/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre els centres d’atenció primària de  la Granja i Bonavis-
ta, a Tarragona
250-00013/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la salut mental infantil
250-00015/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la situació dels serveis de salut al Maresme
250-00016/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la reactivació del Consell de Governs Locals
250-00017/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la reobertura del consultori mèdic del  barri del Poble-
nou, de Sabadell
250-00018/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18
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Proposta de resolució sobre la coerció contra individus o organitzacions per mitjà 
de la simulació de linxaments
250-00019/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la protecció de les víctimes del tràfic de  persones i 
d’explotació sexual
250-00022/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pacte català contra la vio-
lència masclista
250-00023/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pacte català contra la po-
bresa infantil
250-00024/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’impacte de la Covid-19 en la infància
250-00025/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP Fontetes, de Cerdanyola del Vallès
250-00026/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la imparcialitat dels mitjans de comunicació públics
250-00027/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la creació d’una comissió d’estudi sobre el desplega-
ment d’un sistema educatiu inclusiu
250-00028/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la valoració de situacions socioeconòmiques sobrevin-
gudes per a la concessió d’ajuts de menjador escolar
250-00030/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la recuperació de la sisena hora als centres educatius 
públics
250-00031/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre el deute de la Generalitat amb Barcelona
250-00032/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la destinació dels fons Pròxima Generació UE a pro-
jectes que tinguin com a objectiu les dones
250-00033/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre les dones en situació de vulnerabilitat econòmica
250-00034/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22
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Proposta de resolució sobre les malalties de la fusta de la vinya
250-00035/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la determinació del cost de producció dels productes 
dels diferents sectors i zones agràries
250-00036/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre el servei d’atenció primària d’Òdena
250-00037/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la rehabilitació d’habitatges
250-00041/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la creació d’un registre de persones en  situació de 
soledat no desitjada
250-00042/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre el pagament dels deutes pendents als centres residen-
cials i la reducció de les llistes d’espera
250-00043/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència i centre de dia al barri 
de Sant Pere Nord, de Terrassa
250-00044/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la construcció de dues residències i un centre de dia 
al barri de la Marina, de Barcelona
250-00045/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la lectura i l’edició
250-00047/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre les indústries culturals, la creació artística i els ense-
nyaments artístics
250-00048/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la marginació i invisibilització de la cultura catalana en 
llengua castellana
250-00049/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la injustícia patida per les perso-
nes transsexuals
250-00050/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la campanya de la fruita
250-00051/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25
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Proposta de resolució sobre el Grup de Desplegament de la Llei d’Eutanàsia
250-00052/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la reclamació del desdoblament de  la carretera C-16, 
E-9, al Berguedà
250-00055/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la reclamació de la construcció d’equipaments edu-
catius al Bages
250-00056/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la situació dels professionals del Centre Sanitari del 
Solsonès
250-00057/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre el servei de transport escolar a Piera
250-00058/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la construcció d’un gimnàs i una sala d’usos múltiples 
a l’Escola Splai, de Barcelona
250-00059/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre el reinici del tràmit per a la recol·lecció del llentiscle
250-00060/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la revisió del Pla director urbanístic de revisió de sòls 
no sostenibles del litoral gironí
250-00061/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre les noves convocatòries per a finançar l’adequació de 
les urbanitzacions perquè siguin recepcionades
250-00062/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pacte contra la crisi de preus del sector 
agroalimentari
250-00063/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre l’encaix del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 
en el marc del futur sistema museístic català
250-00064/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la línia de tren entre Lleida i La Pobla de Segur
250-00065/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la defensa judicial dels agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra
250-00066/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del servei telefònic 061
250-00067/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28
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Proposta de resolució sobre l’avaluació i l’abordatge de la malnutrició infantil
250-00069/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre els pressupostos de carboni
250-00071/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre l’atenció a la infància més vulnerable davant la crisi 
de la Covid-19
250-00072/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la supressió de la societat FGC Mobilitat, SA
250-00073/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la supressió del Servei Meteorològic de Catalunya
250-00074/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre el reforç de la sanitat pediàtrica a Sant Feliu de Llobregat
250-00075/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la feminització de la pobresa
250-00076/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre el finançament de l’escolarització d’un a tres anys
250-00077/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre el garantiment de la vacunació contra la Covid-19 als 
centres privats
250-00078/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la situació de l’atenció primària a Castelldefels
250-00079/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre el personal de neteja dels centres sanitaris i sociosa-
nitaris
250-00080/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre el restabliment dels serveis del consultori al barri del 
Poblenou de Sabadell
250-00082/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la presència efectiva de les dones en  la  indústria au-
diovisual catalana
250-00084/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre el servei de salut mental materna mare-bebè
250-00085/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31



BOPC 68
29 de juny de 2021

Taula de contingut 6

Proposta de resolució sobre la declaració del primer dimecres de maig com a dia 
mundial de la salut mental materna
250-00086/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre el dret a l’avortament a les regions sanitàries de Lleida 
i Alt Pirineu - Aran
250-00087/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la cobertura del servei públic de salut en l’àmbit rural
250-00088/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la xarxa d’acollida d’urgència
250-00089/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre el toc de queda i les restriccions a la mobilitat
250-00091/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la derogació de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics
250-00092/13
Rectificació del text presentat 33
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre les mesures per al rellançament del  sector del lleure 
nocturn
250-00093/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la formació artística i les escoles de música
250-00094/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la sisena hora als centres educatius públics d’alta 
complexitat
250-00095/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la situació dels treballadors de Bic Graphic
250-00096/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre el Conservatori Isaac Albéniz, de Girona
250-00098/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre l’Escola Oficial d’Idiomes del Garraf
250-00099/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la situació dels serveis sanitaris a Sant Joan Despí
250-00101/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la fibra òptica a la Sénia
250-00102/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre la construcció de l’hospital comarcal de Vilanova i la 
Geltrú
250-00105/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35
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Proposta de resolució sobre la millora de la carretera BV-2115 entre les carreteres 
C-32 i C-31
250-00106/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre el consultori local de Sant Cugat Sesgarrigues
250-00107/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre el personal de neteja dels centres assistencials
250-00108/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre el diagnòstic de la limfangioleiomiomatosi
250-00109/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre el garantiment de la interrupció voluntària de l’embaràs 
en el sistema sanitari públic
250-00110/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre el centre logístic del Baix Penedès
250-00111/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera C-15 entre Capellades 
i Vilanova del Camí
250-00112/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera B-224 entre Martorell, 
Sant Esteve de Sesrovires i Masquefa
250-00113/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre el tren tramvia del Pla de Bages
250-00114/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre el Centre Integral Sanitari Cotxeres de Barcelona
250-00116/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre la regió d’emergències del Pirineu Occidental
250-00117/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre el turisme
250-00118/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre el comerç
250-00119/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre les restriccions de l’aforament en  els  esdeveniments 
esportius a l’aire lliure
250-00120/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre el tancament de les línies de P3 a Sant Feliu de Llo-
bregat i Martorell
250-00121/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre els horaris de la línia 3 de rodalia a Centelles
250-00122/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39
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Proposta de resolució sobre l’externalització del servei d’esterilització del material 
quirúrgic
250-00123/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre les cotitzacions dels treballadors autònoms
250-00124/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre la cobertura sanitària del CAP Bruc
250-00125/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre les edificacions abandonades o a mig construir en mu-
nicipis turístics
250-00126/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre l’Àrea de Brigada Mòbil
250-00127/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre la seu de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya
250-00128/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre el restabliment del servei de pediatria al CAP El Pla, 
de Sant Feliu de Llobregat
250-00160/13
Presentació: GP PSC-Units 40

Proposta de resolució sobre la salut sexual i reproductiva
250-00161/13
Presentació: GP ECP 41

Proposta de resolució sobre l’exclusió sanitària i els drets sexuals i reproductius
250-00162/13
Presentació: GP ECP 43

Proposta de resolució sobre els tractaments públics de reproducció assistida
250-00163/13
Presentació: GP ECP 45

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un centre d’urgències d’atenció 
primària a Segur de Calafell
250-00164/13
Presentació: GP ECP 48

Proposta de resolució sobre l’impuls dels medicaments genèrics i biosimilars
250-00165/13
Presentació: GP ECP 49

Proposta de resolució sobre l’exclusió dels serveis bancaris dels col·lectius no digi-
talitzats i els territoris poc poblats i la pèrdua de qualitat dels serveis
250-00166/13
Presentació: GP ECP 50

Proposta de resolució sobre la creació d’un consorci d’industrialització i desenvo-
lupament econòmic
250-00167/13
Presentació: GP PSC-Units 53

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 27/2020, sobre el consorci Centre 
Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria, corresponent al 2018
256-00057/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 54

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2020, sobre el Consorci de Salut 
i Social de Catalunya i les entitats del grup, corresponent als ingressos i les des-
peses del 2017
256-00058/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 54
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2021, sobre el Departament d’En-
senyament, corresponent a les despeses de personal, de l’exercici 2017
256-00059/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 55

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2021, sobre el Consorci d’Educa-
ció de Barcelona, corresponent a la gestió econòmica dels centres docents públics, 
de l’exercici 2018
256-00001/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 55

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2021, sobre el Consorci Museu Na-
cional d’Art de Catalunya, corresponent a l’exercici 2018
256-00003/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 55

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2021, sobre Circuits de Catalunya, 
SL, corresponent a l’exercici 2018
256-00004/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 55

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/13
Accés al ple exercici de la condició de parlamentària 56
Accés al ple exercici de la condició de parlamentari 56
Accés al ple exercici de la condició de parlamentària 56
Accés al ple exercici de la condició de parlamentari 57

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Matèries Secretes i Reservades
412-00003/13
Adscripció de diputats del GP ERC 57

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
399-00001/13
Adscripció de diputats 57

Composició del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
399-00008/13
Adscripció de diputats 58

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori amb el vicepresi-
dent del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori sobre els objectius i les 
actuacions del Departament en la legislatura actual
355-00001/13
Substanciació 58

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Modificació de la creació, la denominació i la determinació de l’àmbit de competèn-
cia dels departaments de l’Administració de la Generalitat
330-00013/13
Presentació: president de la Generalitat 59

4.95. Altres informacions

Credencial del diputat David Saldoni i de Tena
Presentació 59

Credencial del diputat Jordi Orobitg i Solé
Presentació 60
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 6161; 6327).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.07.2021; 10:30 h.

Proposició de llei de principis d’urgent aplicació als drets 
de lescpersones amb problemes de salut mental i llurs familiars
202-00007/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 5664 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.06.2021

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, presidente, Ignacio Martín Blanco, portavoz, Anna 

Grau Arias, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo esta-
blecido por el artículo 111.b del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente 
proposición de ley: 

Proposición de ley de principios de urgente aplicación a los derechos 
de las personas con problemas de salud mental y sus familiares

Exposición de motivos

I
La salud mental de la población catalana está en crisis. Lo está porque la cien-

cia avanza en la definición de perspectivas y soluciones cada vez más complejas y 
transversales, mientras la Administración se queda atrás, enquistada en modelos que 
ya estaban obsoletos y ya resultaban dramáticamente ineficaces hace décadas. En 
2006 el Plan Director de Salud Mental y Adicciones definió en Cataluña un modelo 
de atención con una visión amplia del conjunto del sistema de salud, incorporando 
la promoción y la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la inserción social 
de las personas afectadas. Quince años después, aquel Plan es una promesa vacía 
agravada por el impacto de la Covid-19. A la pandemia física sigue una pandemia 
psiquiátrica que se ceba sobre todo entre la población más joven, entre la que se ha 
disparado la tasa de suicidios.

Desde la reforma psiquiátrica de los años 70 el paradigma de atención a las per-
sonas con problemas de salud mental y sus familias ha ido redirigiéndose hacia las 
intervenciones comunitarias, hacia la preponderancia de los condicionantes sociales 
y hacia la protección de los derechos de las personas con problemas de salud men-
tal, especialmente los que hacen referencia a la participación activa en la toma de 
decisiones de sus procesos terapéuticos.

Pese a que se preconiza un abordaje biopsicosocial de la enfermedad mental, 
los recursos sanitarios y sociales no se han desarrollado al mismo ritmo. Las fa-
milias se han convertido en el principal pilar de las tareas de cuidado y apoyo de 
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las personas con problemas de salud mental, a menudo con un importante sesgo de 
género, ya que con más frecuencia las cuidadoras son las esposas, las madres y las 
hermanas.

Es preciso asumir y garantizar la existencia de recursos que acompañen si es 
preciso toda la vida de las personas con problemas de salud mental y sus familias 
para garantizar la inclusión efectiva y real y acabar con las desigualdades.

La lucha contra el estigma es otra asignatura. Es necesario erradicar del lenguaje 
toda alusión a la enfermedad mental como un insulto.

Urge establecer un modelo de atención interdisciplinar y transversal que involu-
cre a todos los Departamentos cuyos recursos puedan ser determinantes para lograr 
una plena inclusión, así como una implicación activa de los pacientes y sus famili-
as en la toma de decisiones. No puede ser que en siglo XXI todavía haya personas 
con problemas de salud mental sometidas a contención mecánica o a otras prácticas 
propias de tiempos más oscuros, y la carencia de recursos no debe ser jamás una 
excusa.

Es imperativo superar la situación actual de carencia de profesionales de la sa-
lud y de otras ciencias sociales implicadas en la atención y cuidado como son los 
médicos especialistas en psiquiatría, psicólogos, enfermeros de salud mental, tra-
bajadores y educadores sociales, de los que España cuenta con menores ratios por 
población en comparación con los países de su entorno.

Está claro que para poner la atención a los problemas de salud mental a la altura 
de lo que los ciudadanos de Cataluña necesitan, es imprescindible hacer de ello una 
verdadera prioridad no sólo en teoría, también en la práctica, que se definan herra-
mientas para garantizar los derechos de las personas que padecen esos problemas 
y sus familias, así como una legislación vigente que dé respuesta a las necesidades 
reales de estas personas.

II
La presente Ley se estructura en ocho artículos, agrupados en cinco títulos, y 

tres disposiciones finales.
El Título I establece el ámbito de aplicación y los principios generales.
El Título II regula los derechos de los pacientes y de sus familiares.
El Título III regula un modelo de atención de salud mental y adicciones desde 

una visión integradora biopsicosocial, de calidad y con sistemas de evaluación tras-
parente orientando a la recuperación y la inclusión social y laboral, en el que los 
usuarios y las familias sean parte activa en el proceso de toma de decisiones y en el 
cuidado de la salud.

El Título IV regula la necesidad de adoptar medidas que tengan como objetivo la 
prevención en salud mental y la lucha contra el estigma y la prevención del suicidio.

Por último, el Título V regula la necesidad de que las administraciones compe-
tentes promuevan actuaciones y formación específica para los profesionales sanita-
rios.

Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario de Ciutadans, presenta la si-
guiente: 

Proposición de ley

Título I. Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito de aplicación
La presente Ley tiene por objeto: 
1. La regulación de los derechos y obligaciones de los pacientes en el ámbito de 

la salud mental a través de la promoción de un abordaje basado en el respeto a los 
derechos de los pacientes y sus familias que prevenga la discriminación y la ine-
quidad.
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2. La regulación del acceso a una atención sanitaria de calidad, a través del im-
pulso de un nuevo modelo de atención de la salud mental y adicciones, comunitario 
desde una visión integradora biopsicosocial, de calidad y con sistemas de evaluación 
trasparente orientado a la recuperación y la inclusión social y laboral, en el que los 
usuarios y las familias sean parte activa en el proceso de toma de decisiones y en el 
cuidado de la salud.

3. La protección de colectivos especialmente vulnerables como los niños y los 
jóvenes frente a la amenaza creciente de desarrollar problemas emocionales, en for-
ma de trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de conducta, consumo de 
pantallas y juego on line, autolesiones e intentos de suicidio.

4. La regulación del acceso a programas específicos que actualmente no ven ga-
rantizado disponer de recursos para su seguimiento y tratamiento, tanto en el ám-
bito sanitario educativo y social como son las personas que padecen trastornos del 
espectro autista y sus familias.

5. El despliegue de políticas transversales que tengan como objetivo la preven-
ción primaria y secundaria basada en el análisis e incidencia en los determinantes 
en salud, para la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades men-
tales.

6. El desarrollo de programas de lucha contra el estigma para erradicar los es-
tereotipos negativos presentes en la sociedad relacionada con la salud mental y las 
adicciones.

7. El desarrollo de programas que tengan como objetivo la prevención de la de-
presión y del suicidio.

8. El desarrollo de un plan de promoción de la salud emocional en las diferentes 
etapas de la vida para el afrontamiento saludable de las circunstancias vitales adver-
sas y de las consecuencias emocionales de la pandemia de Covid-19.

Artículo 2. Principios generales 
Los principios generales aplicables a esta ley son los siguientes: 
1. Promover la autonomía, para asegurar que los servicios de salud mental sean 

accesibles a toda persona que desee usarlos, especialmente en las edades tempranas 
de la vida y la infancia y la adolescencia, y sean accesibles a las familias.

2. Establecer criterios claros y objetivos para los ingresos hospitalarios y promo-
ver, en la mayor medida posible, los ingresos voluntarios.

3. Evitar cualquier discriminación contra las personas con problemas de salud 
mental. Se entenderá discriminación cualquier distinción, exclusión o preferencia cuyo 
resultado sea impedir o menoscabar el disfrute de los derechos en pie de igualdad.

4. La prevención de los problemas de salud mental
5. La promoción de la salud emocional como manifestación global de salud mental.

Título II. Derechos de los pacientes y de sus familias

Artículo 3. Derechos de los pacientes
Todas las personas con problemas de salud mental tienen derecho a recibir aten-

ción y tratamiento de calidad a través de unos servicios adecuados de salud mental. 
Estas personas deberían asimismo estar protegidas frente a cualquier tipo de discri-
minación o tratamiento inhumano. Y, en particular, a: 

1. Ser atendidos y tratados según los mismos criterios profesionales y éticos que 
los otros enfermos atendiendo las necesidades que permitan preservar su salud emo-
cional.

2. Recibir atención médica, psiquiátrica o psicológica en cualquiera de sus etapas 
(preventiva, clínica, recuperación y rehabilitación) para proteger su salud y bienestar 
general durante todas las etapas de la vida, especialmente en las etapas tempranas y 
durante la infancia y la juventud.
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3. Ser atendido por profesionales cualificados que apliquen intervenciones desti-
nadas a preservar y estimular la independencia personal.

4. Recibir el tratamiento que ha demostrado eficacia a la frecuencia e intensidad 
a la que ha demostrado dicha eficacia, a ser informado de los diagnósticos que se le 
atribuyan, y a participar activamente en los planes terapéuticos que se definan para 
el restablecimiento de su salud siempre que sea posible.

5. Tener garantizado el acceso a los tratamientos y programas de apoyo sociales, 
educativos y sanitarios para colectivos con necesidades específicas derivadas de su 
diagnóstico, como son los Trastornos del Espectro Autista, los Trastornos de la Con-
ducta Alimentaria, los Trastornos de Conducta, el Trastorno por Déficit de Atención 
e Hiperactividad, entre otros.

6. Participar activamente en la definición de una planificación anticipada de de-
cisiones que garanticen su derecho a decidir sus preferencias para su atención du-
rante todas las fases de su tratamiento.

7. Ser atendido en un modelo comunitario, basado en la prevención que tenga en 
cuenta su voluntad y ponga a su alcance recursos de integración educativa, social y 
laboral y de lucha contra el estigma.

8. La protección integrada física y mental y a no ser privados de la libertad 
de forma arbitraria especialmente en lo que atañe a la aplicación de contenciones 
mecánicas como medida privativa de libertad.

9. La confidencialidad y a la potestad de acceder a toda la información necesaria, 
de forma entendible, para que puedan tomar conscientemente decisiones que afecten 
al tratamiento.

10. La inserción laboral y social y a gozar de los mismos derechos y deberes que 
en este sentido pueda tener cualquier otro ciudadano.

11. Recibir información y asesoramiento, poniendo atención en informar debida-
mente al cuidador y a la persona de apoyo principal.

12. No ser discriminados en el acceso a las prestaciones y servicios previstos en 
la presente Ley.

13. Conservar su autonomía y a que sus deseos o voluntades sean valorados en 
todas las decisiones que afecten a tu tratamiento.

14. La promoción de un abordaje basado en el respeto a los derechos de los pa-
cientes y sus familias que prevenga la discriminación y la inequidad desarrollando: 

a) Apoyo a los movimientos de primera persona e implicación de los mismos en 
el desarrollo y adaptación de los servicios a la atención centrada en las necesidades 
de las personas.

b) La implementación de Programas de Decisiones Anticipadas en el ámbito de 
la salud mental y planificación de decisiones compartidas para garantizar la partici-
pación de las personas en las decisiones sobre sus propios planes terapéuticos.

c) Programas de empoderamiento de personas con experiencias en salud men-
tal y sus familias como agente activo en el cuidado de la salud y de soporte entre 
iguales.

d) La definición y la aplicación de sistemas de evaluación de la calidad y de eva-
luación de resultados en salud por parte de profesionales, usuarios y familiares para 
definir la eficacia y resultados de los programas terapéuticos.

e) La eliminación de las contenciones mecánicas.
f) La participación de las personas afectadas y sus familias en los órganos de de-

cisión del Plan Transversal Director de Salud Mental y Adicciones.

Artículo 4. Derechos de las familias
Las personas con problemas de salud mental y todos sus familiares disfrutarán 

de los mismos derechos y oportunidades que cualquier otro miembro de la socie-
dad y los poderes públicos deberán facilitar la toma de decisiones de los mismos. 
En particular: 
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1. Tendrán el derecho de elegir y definir el papel que desean y son capaces de 
representar. Esto debe incluir el derecho de no involucrarse directamente en la aten-
ción de su familiar, o estar involucrado en la planificación de los servicios, partici-
par en campañas o en el seguimiento de los servicios.

2. No deberán ser discriminadas o asumir responsabilidades legales o financie-
ras por su familiar afectado directamente por una enfermedad mental.

3. Gozarán del derecho a recibir atención médica, psiquiátrica o psicológica para 
proteger su salud y bienestar general.

4. Deberán recibir el apoyo y los servicios necesarios por parte de la adminis-
tración pública catalana para poder sobreponerse a las dificultades derivadas de la 
aparición de una enfermedad mental en el seno de la familia y puedan ejercer su 
papel en la vida de los usuarios de forma positiva.

Título III. Modelo de atención de salud mental y adicciones

Artículo 5. Modelo de atención de salud mental y adicciones
1. Se crea en el ámbito de la administración pública catalana un nuevo modelo de 

atención de la salud mental y adiciones con una visión de la salud emocional como 
forma global de salud mental, en un modelo comunitario desde una visión integra-
dora biopsicosocial, de calidad y con sistemas de evaluación trasparente orientando 
a la recuperación y la inclusión social y laboral, en el que los usuarios y las familias 
sean parte activa en el proceso de toma de decisiones y en el cuidado de la salud, 
con las siguientes finalidades: 

a. Establecer programas de cuidado de la salud emocional de la población desar-
rollando políticas transversales basadas en un modelo de salud global.

b. Llevar a cabo una integración interdepartamental a nivel funcional, con los 
recursos y las estructuras dependientes de los departamentos de Salud, Servicios 
Sociales, Trabajo, Enseñanza y Justicia, para proporcionar una visión integradora 
e integral de la atención a las personas con el despliegue de políticas transversales 
durante todas las etapas de la vida y garantizando el acceso a los recursos.

c. Definir la cartera de servicios, con contratación de la actividad basada en la 
evidencia científica a los proveedores públicos, privados y público-privados de los 
ámbitos sanitarios, social, educativo y justicia en base territorial, regida por los 
principios de equidad en la accesibilidad entre los territorios y evaluación de resul-
tados en salud de forma integrada.

d. Garantizar: 
i. El acceso a la vivienda con soporte y a las viviendas-residencia como parte 

fundamental de los derechos de las personas con problemas de salud mental.
ii. El acceso a la actividad laboral digna, con las medidas de adaptación y sopor-

te necesarias que permitan acceder en igualdad y sin discriminación.
iii. El acceso a los recursos rehabilitadores y a los recursos de ocio.
iv. El acceso a la educación y a la formación laboral con las medidas de adap-

tación y soporte necesarias que permitan acceder en igualdad y sin discriminación
v. La suficiencia de los recursos destinados a las actividades de curatela y tutela 

para desarrollar estas funciones de forma efectiva y de calidad.
e. Una coordinación efectiva entre los dispositivos y profesionales que intervie-

nen en el proceso de atención a las personas con problemas de salud mental y sus 
familias.

Título IV. Campañas de sensibilización y lucha contra el estigma

Artículo 6. Programas de prevención en salud mental y lucha contra el 
estigma
La administración pública catalana adoptará las medidas necesarias para desar-

rollar un Plan Autonómico de Lucha contra el Estigma para erradicar los estere-
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otipos negativos presentes en la sociedad relacionados con la salud mental y las 
adicciones, actuando específicamente en los medios de comunicación, en las admi-
nistraciones públicas y en el sector privado.

Artículo 7. Programas de prevención del suicidio
La administración pública catalana adoptará el abordaje desde la Salud Públi-

ca con políticas transversales de prevención primaria y secundaria basada en el 
análisis e incidencia en los determinantes de salud, para la promoción de la salud 
y la prevención de la enfermedad, con énfasis especial en la detección e interven-
ción precoces y el desarrollo de programas de prevención del suicidio y apoyo a los 
supervivientes.

Título V. Formación especializada

Artículo 8. Formación para los profesionales sanitarios
Las Administraciones competentes promoverán actuaciones y formación espe-

cífica para los profesionales sanitarios. En particular, se desarrollarán programas de 
sensibilización y formación continuada del personal sanitario con el fin de mejorar 
e impulsar el diagnóstico precoz, la asistencia y la rehabilitación de las personas con 
problemas de salud mental.

Disposiciones finales

Disposición final primera
El Govern de la Generalitat presentará, en el plazo de seis meses desde la apro-

bación de esta ley, un proyecto de ley de transparencia en el ámbito de la atención a 
la salud mental, que garantice el acceso de los ciudadanos al acceso a la información 
de los datos de actividad de los recursos implicados, tanto en el ámbito sanitario, 
social, laboral, educativo y judicial, como a los datos económicos de contexto del 
modelo catalán de asistencia sanitaria y social concertada por la aseguradora públi-
ca Catsalud y del resto de la actividad contratada, concertada y subvencionada por 
los otros departamentos implicados.

Disposición final segunda
El Govern de la Generalitat desarrollará reglamentariamente en el plazo máximo 

de tres meses la normativa necesaria para la efectividad de esta ley.

Disposición final tercera
Esta ley entra en vigor al día siguiente de haber sido publicada en el Diario Ofi-

cial de la Generalitat de Cataluña a excepción de las medidas que supongan un 
aumento de créditos o una disminución de ingresos en relación con el presupuesto 
vigente, que no entrará en vigor, en la parte que suponga una afectación presupues-
taria, hasta el ejercicio presupuestario siguiente a la entrada en vigor de la presente 
normativa.

Palacio del Parlamento, 10 de junio de 2021
Carlos Carrizosa Torres, presidente; Ignacio Martín Blanco, portavoz; Anna 

Grau Arias, diputada, GP Cs
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6168).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6169).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció pediàtrica
250-00012/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6170).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6171).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.
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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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6172).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6173).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6174).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6175).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6176).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la coerció contra individus 
o organitzacions per mitjà de la simulació de linxaments
250-00019/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6177).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6178).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6179).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6180).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6181).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pacte català 
contra la pobresa infantil
250-00024/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6182).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6183).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP Fontetes, 
de Cerdanyola del Vallès
250-00026/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6184).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6185).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6186).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.
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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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6187).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6188).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6189).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6190).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la destinació dels fons Pròxima 
Generació UE a projectes que tinguin com a objectiu les dones
250-00033/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6191).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les dones en situació de vulnerabilitat 
econòmica
250-00034/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6192).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6193).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6194).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6195).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6196).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.
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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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6197).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6198).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6199).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6200).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6201).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència i centre 
de dia al barri de Sant Pere Nord, de Terrassa
250-00044/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6202).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6203).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6204).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les indústries culturals, la creació 
artística i els ensenyaments artístics
250-00048/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6205).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6206).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el reconeixement de la injustícia patida 
per les persones transsexuals
250-00050/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6207).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6208).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6209).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6239).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6240).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la reclamació del desdoblament 
de la carretera C-16, E-9, al Berguedà
250-00055/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6241).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6242).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6243).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6244).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6245).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el reinici del tràmit per a la recol·lecció 
del llentiscle
250-00060/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6246).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6247).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les noves convocatòries per a finançar 
l’adequació de les urbanitzacions perquè siguin recepcionades
250-00062/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6248).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6249).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6250).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la línia de tren entre Lleida i La Pobla 
de Segur
250-00065/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6251).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6252).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6253).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6254).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6255).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre els pressupostos de carboni
250-00071/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6256).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6257).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6258).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6259).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6260).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la feminització de la pobresa
250-00076/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6261).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el finançament de l’escolarització 
d’un a tres anys
250-00077/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6262).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6263).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6264).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6265).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.
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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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6266).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6267).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6268).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la presència efectiva de les dones 
en la indústria audiovisual catalana
250-00084/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6269).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6270).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la declaració del primer dimecres 
de maig com a dia mundial de la salut mental materna
250-00086/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6271).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6272).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6273).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6274).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6275).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la derogació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics
250-00092/13

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 6329 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.06.2021

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

Isabel Lázaro Pina, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, comu-
nican a la Mesa del Parlamento que han advertido el error siguiente en proposta de 
resolució (tram. 250-00092/13), presentada 11 de mayo de 2021 y con número de 
registro 2341.

Donde dice: 
«per tal que sigui substanciada davant [la] Comissions»

Ha de decir: 
«per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Treball»

Palacio del Parlamento, 21 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Isabel Lázaro Pina, diputada, GP VOX

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6276).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6277).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6278).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6279).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6280).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6281).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6282).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6283).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la fibra òptica a la Sénia
250-00102/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6284).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6285).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6286).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6287).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6288).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el consultori local de Sant Cugat 
Sesgarrigues
250-00107/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6210).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6211).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6212).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6213).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el centre logístic del Baix Penedès
250-00111/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6214).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera C-15 
entre Capellades i Vilanova del Camí
250-00112/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6215).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6222).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6223).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6224).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6225).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.



BOPC 68
29 de juny de 2021

3.10.25. Propostes de resolució 38

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6226).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el turisme
250-00118/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6227).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el comerç
250-00119/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6228).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6229).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6230).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre els horaris de la línia 3 de rodalia 
a Centelles
250-00122/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6231).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6232).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6233).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la cobertura sanitària del CAP Bruc
250-00125/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6234).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6235).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’Àrea de Brigada Mòbil
250-00127/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP CUP-NCG (reg. 6236; 6340).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6237).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el restabliment del servei de pediatria 
al CAP El Pla, de Sant Feliu de Llobregat
250-00160/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 5113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.06.2021

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 Socia-
listes i Units per Avançar, Rocio Garcia Pérez, diputada del Grup Parlamentari So-
cialistes 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 de pediatria al CAP El Pla de Sant Feliu de Llobregat, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
En el ple del mes de juliol del 2011 l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat va 

aprovar per unanimitat un moció per exigir a la Generalitat el manteniment del ser-
vei d’urgències del Centre d’Atenció Primària El Pla les 24 hores.

A la mateixa moció s’instava el Govern 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, que encara no s’ha fet i se segueix reclamant 
des de 2011.

El mes de maig de 2017, amb motiu de les obres d’ampliació i millora del Centre 
d’Atenció Primària El Pla de Sant Feliu de Llobregat, l’atenció pediàtrica es va tras-
lladar provisionalment al CAP Rambla del mateix municipi.

La ciutadania del municipi ha recollit signatures en contra de les informacions 
que existia la possibilitat que aquest servei no retornés al CAP El Pla. Per la seva 
banda, l’Ajuntament també va instar la Generalitat a que el servei de pediatria hi 
retornés.

Davant aquestes accions el Servei Català de la Salut va informar a l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Llobregat que, un cop finalitzessin les obres del CAP El Pla, i el 
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CatSalut rebés l’obra, l’equip d’atenció pediàtrica tornaria a oferir el servei en el 
CAP El Pla.

Les obres d’ampliació i millora del Centre d’Atenció Primària El Pla de Sant 
Feliu de Llobregat van finalitzar el 2019, però el servei de pediatria encara no ha 
retornat al CAP El Pla.

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 complir els seus compromisos rela-

tius al restabliment del servei de pediatria al CAP El Pla de Sant Feliu de Llobregat.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Eva Granados Ga- 

liano, Rocio Garcia Pérez, diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la salut sexual i reproductiva
250-00161/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 5463 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.06.2021

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 salut sexual i reproductiva, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els drets humans, reconeguts per la comunitat internacional, emfatitzen que el 

desenvolupament d’una vida sexual i reproductiva satisfactòria és un dret bàsic uni-
versal. Els drets sexuals formen part dels drets humans universals i com a tals estan 
basats en la llibertat, la dignitat i la igualtat. Tota persona té dret a rebre informació 
veraç, científica i comprensible que permeti una presa de decisions autònoma i in-
formada vers la seva sexualitat, inclosa la reproducció. L’accés a l’anticoncepció és 
un factor d’impacte en els drets sexuals i, per tant, en l’estat de salut i de benestar 
de la ciutadania.

Situació de l’anticoncepció
Segons l’Atles de l’anticoncepció a Europa, presentat el maig de 2017 pel Fòrum 

Parlamentari Europeu sobre Població i Desenvolupament (EPF), hi ha una realitat 
molt desigual a Europa i, en concret, una posició negativa per a Espanya. L’estudi 
està basat en l’accés a subministraments d’anticonceptius, assessorament en planifi-
cació familiar i informació en línia. Espanya es troba en pitjor situació que Portugal, 
Turquia o Irlanda en accés a anticoncepció d’última generació.

A l’Estat espanyol comptem amb una Llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i 
Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l’Embaràs. Aquesta llei de 2010 es-
pecifica entre els seus articles els objectius i accions necessàries en el marc d’actua-
ció dels poders públics, de formació a professionals, d’accessibilitat o d’informació 
i sensibilització, entre altres.

Igualment, l’Estratègia Nacional de Salut Sexual i Reproductiva aprovada al 
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut el 2010, recull les recomana-
cions de la Llei 2/2010. No obstant això, aquesta estratègia no s’ha desenvolupat fins 
ara. En aquests moments el Ministeri de Sanitat està procedint a la seva actualitza-
ció a través de diferents Grups de Treball.
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Segons l’estudi sobre l’ús de mètodes anticonceptius realitzat per la Societat Es-
panyola de Contracepció (SEC) en l’any 2018, cal destacar que: 

– el 28% de les dones en edat fèrtil no utilitza cap mètode anticonceptiu.
– respecte a l’elecció de mètode: el preservatiu és el més utilitzat (29,6%), la pín-

dola (17,3%), anell (2,9%), pegat (0,7%), implant (1%), DIU hormonal (4,4%), DIU de 
Coure (4.3%) i la vasectomia i lligadura de trompes representa un 9.7% de les dones.

A Espanya, es produeixen més de 94.000 avortaments voluntaris de l’embaràs 
(IVE) a l’any. El 63% d’aquests avortaments corresponen a dones entre els 20 i els 
34 anys d’edat i el percentatge anual d’IVE de repetició és del 38%.

Segons l’estudi HAYA i l’enquesta realitzada per la Sociedad Española de Con-
tracepción (SEC) en 2016 sobre hàbits anticonceptius i avortament voluntari, el 69% 
de les dones que havien interromput l’embaràs, aquest es va produir tot i estar utilit-
zant un mètode anticonceptiu, fet que ens ha d’alertar sobre l’ús incorrecte o incon-
sistent dels mètodes anticonceptius.

Situació a Catalunya
Catalunya compta amb un programa i cartera de serveis d’Atenció a la Salut Se-

xual i Reproductiva (ASSIR). Els equips ASSIR (amb professionals obstetra-ginecò-
legs, ginecòlogues i llevadores) son d’accés directe per a la ciutadania i donen suport 
als equips de l’Atenció Primària de Salut.

L’accés als diferents mètodes anticonceptius està limitat per l’accessibilitat a la 
prescripció i/o col·locació del mètode escollit i la manca de finançament del mateix, 
parcial o nul en la majoria dels casos. Durant l’any 2017 s’han realitzat a Catalunya 
19.686 avortaments voluntaris. En el 36,6% dels casos les dones han declarat que no 
era la seva primera interrupció.

Pel que fa al circuit assistencial i l’accés a mètodes anticonceptius, cal destacar 
que la cartera de serveis i l’accessibilitat és heterogènia en el territori, especialment 
en aquells ASSIR que no pertanyen a l’Institut Català de la Salut. L’accessibilitat ha 
empitjorat i es preveu que pot fer-ho encara més degut a la manca de professionals, 
tant de la ginecologia com de la llevadoria, per manca de relleu generacional.

Els circuits actuals sovint dificulten que els professionals resolguin el consell 
contraceptiu de manera eficaç i immediata ja que sovint no es pot fer la prescripció 
i dispensació de manera immediata, com en la inserció dels mètodes d’alta efecti-
vitat i llarga durada que no depenen de l’acompliment (LARC): implant hormonal, 
dispositius intrauterins de coure o hormonals.

Hi ha dones que acudeixen a la sanitat pública i no poden fer front al pagament 
del mètode escollit, sobretot en el col·lectiu de dones i joves més vulnerables. El con-
sell i l’accessibilitat als diferents mètodes permetria evitar embarassos no desitjats, 
infeccions de transmissió sexual, interrupcions voluntàries de l’embaràs i les seves 
conseqüències per a les persones, la salut pública i la corresponent despesa econò-
mica pel sistema sanitari públic.

Un altre dels reptes es l’educació afectiva i sexual als centres escolars, s’ha de 
concebre com a una part constitutiva i ineludible de l’educació integral a la infantesa 
i l’adolescència. És un aspecte fonamental de la promoció de la salut, de prevenció de 
situacions de risc i d’atenció a la salut que han de comptar amb la col·laboració dels 
serveis d’educació i sanitaris del territori. Els centres educatius han de promoure una 
educació que potenciï la igualtat real d’oportunitats, la defensa dels drets i l’elimina-
ció de tota mena de discriminació per raó de sexe, gènere o orientació sexual.

Hi ha nombroses lleis estatals i catalanes sobre l’educació afectiva i sexual als 
centres escolars, però, en cap d’elles s’estableix l’obligatorietat ni s’expressen els 
mitjans que concreten la seva implementació. S’ha d’assegurar i millorar l’accés per 
a tothom a l’atenció i educació en salut afectiva, sexual i reproductiva.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Donar suport al Consell Interterritorial a la revisió de l’Estratègia Nacional i 

que faci un pas més convertint-se en un Plan Nacional de Salud Sexual y Anticon-
cepció per poder dotar de recursos adequats les diferents mesures que s’hagin d’en-
gegar, incloent entre altres els anticonceptius més actualitzats, cost-efectius i amb 
menys efectes secundaris per les dones en la Cartera de Serveis del sistema públic 
de salut.

2. Desenvolupar un protocol únic i homogeni sobre el circuit assistencial que eli-
mini la variabilitat d’atenció segons les àrees sanitàries i que aquest protocol inclo-
gui una estratègia clara per reduir les IVE de repetició assegurant l’accessibilitat als 
diferents mètodes anticonceptius i a un consell contraceptiu adequat.

3. Garantir la disponibilitat dels mètodes LARC (implants i dispositius intrau-
terins) en els centres d’atenció primària on hi ha dispositiu d’Atenció a la Salut Se-
xual i Reproductiva (ASSIR), per afavorir l’accessibilitat a les dones que els triïn 
però no puguin pagar aquests mètodes d’alta efectivitat i durada no dependents de 
l’acompliment.

4. Assegurar a totes les professionals de la salut implicades l’accés a formació 
continuada acreditada per afavorir l’adquisició d’habilitats i actualització de conei-
xements per a poder assessorar, indicar i administrar els diferents mètodes contra-
ceptius.

5. Garantir l’accés a formació actualitzada tant per als i les professionals sani-
tàries com de l’ensenyament en salut sexual, afectiva i reproductiva que afavoreixi 
l’adquisició d’habilitats per a l’atenció a la diversitat i per a la prevenció i detecció 
de les violències sexuals.

6. Com a màxim en el curs 2021-2022, incloure l’educació sexual i afectiva des 
de la petita infància i en tot el cicle escolar com element integrat en el currículum 
educatiu, establint materials pedagògics estandarditzats adaptats a l’edat i impartits 
per professionals amb formació especialitzada, per tal de prevenir les violències 
sexuals. La formació sobre sexualitat es basarà en el respecte, afectivitat, tendresa, 
complicitat, compromís, autoestima i autocura. La formació haurà de comprendre 
el reconeixement de situacions abusives i la manipulació emocional que fa l’abusa-
dor, així com les respostes que poden donar-hi els i les menors i a quines persones 
poden acudir per a rebre ajuda per tal de dotar als infants d’eines d’autoprotecció.

7. Establir indicadors de procés i de resultats, que permetin avaluar l’evolució de 
les mesures implementades i determinar la millora dels resultats.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Proposta de resolució sobre l’exclusió sanitària i els drets sexuals 
i reproductius
250-00162/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 5464 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.06.2021

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’exclusió sanitària i els drets sexuals i reproductius, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 



BOPC 68
29 de juny de 2021

3.10.25. Propostes de resolució 44

Exposició de motius
L’aprovació del Reial Decret Llei 16/2012 d’exclusió sanitària va suposar la pèr-

dua de la universalitat del dret a la salut afectant greument als drets de les persones 
en major situació de vulnerabilitat com són les persones immigrades en situació ad-
ministrativa irregular. La forta oposició social i política a aquesta norma excloent 
va originar la instrucció interna del Departament de Salut al 2015 i la Llei 9/2017 
d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec als fons públics per mitjà del 
Servei Català de la Salut.

Actualment, des de juliol de 2018 la universalització de l’assistència sanitària és 
un dret restituït a través del RDL 7/2018 que posa fi a l’exclusió i garanteix l’atenció 
sanitària sense necessitat d’empadronament. No obstant, la regulació vigent esta-
bleix un requisit d’estada al país de 90 dies acreditables amb informe previ favo-
rable dels serveis socials. I malgrat això, organitzacions socials continuen denun-
ciant casos d’exclusió sanitària a persones residents no empadronades i es continuen 
practicant exclusions al CatSalut per barreres administratives (no disposar de tarja 
sanitària), facturacions indegudes d’atencions realitzades i denegacions de visites de 
seguiment.

Entitats com la Red de Denúncia i Resistència al RDL 16/2012 o la PASUCat 
han acreditat nombrosos casos durant aquests sis anys d’exclusió sanitària. A Ca-
talunya l’Observatori d’Exclusió Sanitària de la PASUCat, recull que prop de 400 
persones han patit l’exclusió al Servei Català de la Salut, 91 dels quals menors d’edat 
i 20 dones embarassades, tot i ser, conjuntament amb les urgències, les excepcions 
del Reial Decret d’exclusió sanitària.

L’atenció als drets sexuals i reproductius de les dones que no podien acreditar 
empadronament ha estat un dels punts crítics de l’exclusió sanitària. L’atenció a 
l’embaràs s’ha denegat en 20 casos: negació d’atenció d’urgències fins a 6 dones, 
amb amenaces de cobrament o amb facturació indeguda. A 14 dones embarassades 
se’ls hi ha denegat la programació de visites de seguiment i els carnets d’embaras-
sada. 2 de les dones embarassades excloses eren menors d’edat, segons les dades de 
la PASUCat.

Més enllà del RDL, però, la facturació indeguda d’atencions sanitàries ve pro-
duint-se de manera estandarditzada en el cas de l’avortament des de la llei 2/2010, 
d’interrupció voluntària de l’embaràs degut a una instrucció interna del CatSalut per 
la qual els ASSIR de Catalunya han de facturar les IVEs a les dones sense targeta 
sanitària. Aquest fet, esdevé una barrera flagrant per l’accés a l’avortament de dones 
en situacions de vulnerabilitat econòmica, resultant una limitació del seu dret a de-
cidir sobre el seu propi cos i els seus drets sexuals i reproductius.

La Instrucció 05/2019 que va presentar el CatSalut «Actuacions per evitar el frau 
de llei en l’accés a l’assistència sanitària amb càrrec al CatSalut i per rescabalar 
despeses d’assistència sanitària en cas de frau de llei, amb la finalitat de garantir la 
sostenibilitat del sistema sanitari públic», va suposar un nou atac contra el principi 
d’universalitat del sistema de salut. La suspensió d’aquesta instrucció, al febrer de 
2020, és una rectificació del Departament de Salut, però, cal establir les garanties 
per a que l’empadronament o altres qüestions administratives no siguin un impedi-
ment per a cap persona per accedir a una salut pública, universal, gratuïta i equita-
tiva, en qualsevol de les seves prestacions sanitàries.

Amb tot, les situacions de vulneració de drets fonamentals i el desemparament 
en l’atenció sanitària que han patit persones residents a Catalunya esdevé una con-
tradicció vergonyant de principis bàsics del nostre marc estatutari i la societat que 
volem ser.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Garantir que el Servei Català de la Salut ofereix una atenció sanitària univer-

sal sense exclusions i compleix el marc legal vigent en matèria d’universalització de 
l’atenció.

2. Desplegar abans de finalitzar el 2021 el reglament de la Llei 9/2017 de manera 
que quedin esmenats els dèficits del nou RDL 7/2018 i s’adoptin procediments flexi-
bles i garantistes que evitin que l’exigència de determinats requisits administratius 
suposin una barrera per l’atenció sanitària pública.

3. Garantir l’avortament gratuït dins la cartera de serveis de la sanitat pública. 
Elaborar una nova instrucció pel CatSalut per la correcta aplicació del dret a la in-
terrupció voluntària de l’embaràs que clarifiqui que l’empadronament o la disposició 
de targeta sanitària no pot ser una causa d’exclusió sanitària en l’avortament.

4. Presentar als grups parlamentaris, en el termini d’un mes, un informe sobre 
l’exclusió sanitària al CatSalut on hi constin les dades de reclamacions rebudes i fac-
turacions indegudes des del 2012.

5. Presentar als Grups parlamentaris, en el termini d’un mes, un informe sobre 
l’exclusió del dret a l’avortament on hi constin les dades de dones ateses a qui se’ls 
hi ha requerit el pagament, així com la quantia de les facturacions efectuades per les 
interrupcions voluntàries d’embaràs.

6. Adoptar mesures per rescabalar les persones que han patit facturacions d’aten-
cions sanitàries on, tot i tenir dret a l’atenció universal i gratuïta, se’ls va fer cobra-
ments indeguts.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Proposta de resolució sobre els tractaments públics de reproducció 
assistida
250-00163/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 5465 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.06.2021

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 els tractaments públics de reproducció assistida, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
De les dones que avui tenen prop de 41 anys, un 28 o un 29% encara no són ma-

res, algunes potser ho acabaran sent però seran relativament poques quan arribin 
als 50 anys (època en què es considera tancada l’etapa reproductiva). S’estima que 
almenys un 25% de dones que van néixer entre 1975 i 1980, és a dir, una de cada 
quatre, hauran volgut i no hauran pogut ser mares o veuran frustrat el seu projecte 
reproductiu. Aquestes són algunes de les demolidores conclusions de les investiga-
cions del Centre d’Estudis Demogràfics (CED) i altres estudis d’investigació rela-
cionats amb la fecunditat.

La infertilitat afecta d’una forma severa la societat catalana i espanyola a tots els 
nivells, i per tant és important entendre que no es tracta d’un problema personal ni 
d’unitat familiar sinó social. L’edat per tenir el primer fill a Catalunya i a Espanya 
és una de les més altes del món, se situa segons Idescat en els 31,5 anys, sent una 
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mica més alta a les comarques metropolitanes de Barcelona que a Lleida i a Girona. 
Aquest fet ja ens hauria de fer pensar que alguna cosa està passant a la nostra so-
cietat que no passa a la resta del món, ni tan sols als països del nord d’Europa. Els 
investigadors preveuen que en les properes dècades el nombre de mares potencials 
es continuarà reduint a Catalunya, i la seva estructura interna serà més envellida.

Socialment molt poques parelles o dones es plantegen ser mares als 22 anys. La 
biologia no hi entén, de circumstàncies socials. Generalment s’infrautilitzen els 15 
anys de més fertilitat (dels 15 als 30 anys) i es posposa la maternitat tot esperant que 
entre els 31 i els 37 o 38 anys aproximadament arribi l’estabilitat laboral. Davant la 
situació d’envelliment de les mares i la manca de serveis públics sense llistes d’es-
pera, el negoci de les clíniques privades de reproducció humana assistida (RHA) ha 
proliferat considerablement.

Els tractaments de fecundació recauen en el sistema sanitari i per tant són com-
petència de les comunitats autònomes. La llei de Reproducció Assistida de 2006 diu 
que «les usuàries d’aquestes tècniques són les dones majors de 18 anys amb inde-
pendència del seu estat civil o orientació sexual». S’entén que hi ha un trastorn quan, 
transcorregut un any de relacions sexuals, no hi ha embaràs, però cada comunitat 
interpreta la llei segons la seva orientació política o segons entengui els models de 
família. Catalunya i Madrid l’any 2012 eren les més restrictives en aquest sentit, fins 
que el Parlament de Catalunya va aprovar l’any 2014, amb els vots de tots els partits 
excepte PP i UDC, la llei 11/2014. Una llei impulsada pels col·lectius que garanteix 
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) a l’hora 
de rebre tractament i que insta el govern de la Generalitat a no aplicar cap tipus de 
restricció.

L’ampliació dels drets i la inclusió de tots els col·lectius en els tractaments de re-
producció assistida és sens dubte un gran avenç, no només a l’Estat espanyol, sinó a 
nivell europeu, on les lleis de reproducció assistida són encara més conservadores.

El 8 de juliol del 2016 l’aleshores conseller de Sanitat, Antoni Comín, va anun-
ciar que, acomplint la llei aprovada al Parlament, s’universalitzarien els tractaments 
de reproducció assistida a totes les dones que ho desitgessin independentment de la 
seva condició sexual o estat civil. El conseller va assegurar que no es preveia que 
l’aprovació del protocol incrementés les llistes d’espera, almenys respecte a la in-
seminació artificial ja que segons ell les llistes d’espera eren «gairebé inexistents». 
No opinen el mateix els serveis de la planta de Reproducció Assistida de l’Hospital 
Vall d’Hebron i les usuàries, tampoc ens diuen el mateix les dades de la Generali-
tat. Actualment, la llista d’espera d’aquest hospital pot arribar fins als quatre anys.

No és que el conseller mentís quan deia que les llistes d’espera no augmenten, 
però els números que donava sobre el temps d’espera no eren correctes. En el cas 
d’una dona de més de 30 anys amb problemes de fertilitat, dos o quatre anys poden 
ser una eternitat i un camí segur cap a un projecte reproductiu frustrat, tal i com 
mostren els estudis del CED.

Si les llistes d’espera estan disminuint a la Seguretat Social no és perquè hagin 
augmentat els serveis ni el personal, ben al contrari. Segons la Plataforma Dempeus 
per la Salut Pública, a març de 2015 els hospitals i els CAPs havien perdut el 15% 
del personal. L’ICS ha prescindit de 5.810 dels 43.000 professionals des de l’any 
2010.

Malgrat les preguntes realitzades a la passada legislatura pel nostre grup, va ser 
impossible esbrinar dins els pressupostos 2017 quina era la partida que es va des-
tinar als serveis públics de RHA, però si aquesta hagués augmentat tampoc seria 
efectiva, fet que ens va fer deduir que si les llistes d’espera de l’Hospital Vall d’He-
bron disminueixen és perquè la majoria de pacients desisteixen de fer un tractament 
per la via pública. Al 2018 a Catalunya hi havia 36 clíniques privades que efectua-
ven tractaments RHA, de les quals es desconeixen les xifres totals de pacients que 
tracten anualment, però tenint en compte el creixement de la demanda per les raons 
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explicades i sumant alhora les pacients estrangeres que venen a fer-se tractaments a 
Catalunya perquè els resulta més barat, el volum pot ser considerable.

Segons dades de la Generalitat de Catalunya, sabem que la mitjana del temps 
d’espera a desembre de 2016 dels pacients pendents de FIV en els diferents centres 
hospitalaris era per a l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona de 6,49 
mesos; l’Hospital Clínic de Barcelona de 13,06 mesos; la Fundació Puigvert-IU-
NA de 10,06 mesos i l’Hospital Vall d’Hebron de 25,08 mesos. La diferència de 
mesos d’espera entre els hospitals, especialment el darrer, és considerable i inexpli-
cable.

Pel que fa a la inseminació artificial, hi ha vuit centres públics a Catalunya que 
donen servei: l’Hospital Trueta de Girona, l’Hospital del Mar, la Fundació Puigvert, 
el Clínic, el Joan XXIII de Tarragona, el Verge de la Cinta de Tortosa, Can Ruti a 
Badalona i la Vall d’Hebron. Sobta que no hi hagi servei d’inseminació artificial a 
l’Hospital Arnau de Vilanova, tot i que a Terres de Lleida, Pirineu i Aran hi ha una 
massa crítica superior a la de les Terres de l’Ebre. Cal dir que Tarragona tampoc 
disposa de cap servei de FIV.

La situació de Lleida 
L’Hospital Arnau de Vilanova, en no tenir cap servei de RHA, deriva els i les 

pacients de Terres de Lleida, Alt Pirineu i Aran a l’Hospital Vall d’Hebron. Els 
pacients en cap cas són preguntats a quin dels quatre hospitals volen fer-se el trac-
tament pel que la tendència és a fer augmentar la llista d’espera de l’Hospital Vall 
d’Hebron. Sembla que una manera de fer minvar les llistes d’espera sense cap cost 
podria ser un repartiment equitatiu entre hospitals públics que ofereixen el servei.

El 30 de juny de 2016 hi havia 3.000 persones en llista d’espera per a un tracta-
ment de FIV a Catalunya, i les dones amb residència a Lleida i que estaven en llista 
d’espera per a FIV en l’Hospital de la Vall d’Hebron eren 109.

Des de juny del 2010, data en què es va implantar el sistema informàtic SAP, les 
persones amb residència a Lleida derivades per a tractament d’infertilitat han estat 
en total 435, de les quals 421 dones derivades des del Servei de Ginecologia i Obs-
tetrícia i 14 homes derivats des del Servei d’Urologia. Quant al nombre de persones 
que des de l’any 2010 han tingut una primera visita a l’Hospital Arnau de Vilanova 
per infertilitat i han procedit a fer un tractament i quantes no han continuat les visi-
tes després que se’ls digués que la llista d’espera era de quatre anys, el Servei Català 
de la Salut (CatSalut) diu que no disposa d’aquesta dada.

A Lleida hi ha fins a cinc clíniques privades que fan tractament de RHA: CEFER,  
Avantmèdic, FIV Lleida Cirh, EVA i IVI Lleida. Aquest fet evidencia la gran quan-
titat de demanda que té el territori, tant d’inseminacions artificials com de FIV. El 
centre IVI Lleida va reconèixer en la seva fundació que havien obert per «donar co-
bertura a la creixent demanda de tractaments de reproducció assistida per part de 
les parelles lleidatanes». En la darrera dècada explicava haver realitzat més de 500 
tractaments a pacients procedents de Lleida i 100 en altres clíniques que no són de 
Barcelona. El doctor Agustí Ballesteros, director d’IVI Barcelona i Lleida, assegura 
que «durant el 2015 es van realitzar prop d’un centenar de tractaments de reproduc-
ció assistida a pacients de Lleida, el que suposa un 13% més dels tractaments realit-
zats al 2014». Aquesta proliferació de clíniques privades durant els darrers anys és 
deu sobretot «a una trama de voluntats entre metges que treballen a la privada i de 
polítics que ha acabat beneficiant les clíniques privades», segons expliquen algunes 
infermeres i ATS de l’HUAV.

Davant d’aquesta situació, tenim molta feina social i política a fer. Per una banda, 
la societat ha de prendre consciència que això posa en perill la nostra natalitat i, per 
tant, la nostra sostenibilitat econòmica enfront d’una població greument envellida. 
Per altra banda, la falta d’acompanyament a les dones i a les parelles heterosexuals 
i lesbianes suposa una forma més de masclisme que fa que tot el pes de la criança 
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o impossibilitat de tenir fills continuï recaient majoritàriament en les dones. Per tot 
això, cal fer front als reptes polítics des de diferents nivells administratius i departa-
ments per dur endavant un canvi de rumb urgent per tal de que les dones soles o pa-
relles amb menys poder adquisitiu puguin accedir als serveis públics de RHA sense 
llistes d’espera i amb la mateixa igualtat d’oportunitats en la que ho fan les dones 
soles i parelles amb major poder adquisitiu. La natalitat del nostre país no pot de-
pendre del poder adquisitiu de les famílies.

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. Tal i com demanen els centres d’investigació i professionals, augmentar la in-

versió en investigacions i estadístiques sobre fertilitat a Catalunya donat que som el 
país amb l’edat del primer fill més avançada i amb un greu problema de natalitat.

2. Realitzar campanyes d’informació en centres educatius sobre la vida fèrtil de 
les persones i sobre els recursos per a la criança.

3. Millorar la gestió de la demanda d’accés a les tècniques de reproducció assis-
tida entre els diferents hospitals públics, que ofereixen el servei públic de RHA, per 
disminuir les llistes d’espera i evitar els greuges entre territoris, amb especial aten-
ció a l’Hospital Vall d’Hebron.

4. Implantar a les àrees sanitàries de Lleida i Tarragona serveis propis de FIV, 
i en el cas de Lleida també d’inseminació artificial, assegurant que la totalitat dels 
serveis de RHA siguin de qualitat.

5. Demanar els canvis normatius al Govern de l’Estat per evitar que no siguin 
excloses dels tractaments de fertilitat les dones que ja es troben en llista d’espera des 
de fa temps, un cop haver complert els 40, atès que les clíniques privades no impo-
sen limitacions per edat. La llei ha de garantir els drets de les dones soles i lesbianes 
i sobretot que tenir un fill no sigui una barrera de classe.

6. Incloure l’ovodonació i la donació d’esperma dins els tractaments de la sanitat 
pública catalana per a parelles o persones amb òvuls i esperma de baixa qualitat o 
amb malformacions.

7. Impulsar els programes i recursos per acompanyar la criança a través de pres-
tacions socials i laborals, i fer que sigui una prioritat social i política a Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un centre 
d’urgències d’atenció primària a Segur de Calafell
250-00164/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 5888 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.06.2021

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 un nou CUAP a Segur de Calafell, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Segur de Calafell hi ha una població de dret d’aproximadament 12.000 habi-

tants, que es veu enormement incrementada per persones que viuen sense estar em-
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padronades i per turistes en els períodes de vacances i caps de set-mana, arribant 
segons estudis fins a les 50.000 persones, que inclou un alt percentatge de gent gran.

Actualment només hi ha un Centre d’atenció primària, amb atenció d’infermeria 
2 dies a la setmana i no hi ha CUAP o Centre d’Atenció Primària amb urgències 
nocturnes, ni els caps de setmana ni festius. Hi ha un consultori mèdic de recent 
creació que ha nascut petit i sense els serveis necessaris. Per aquest motiu els ciuta-
dans han d’acudir al CUAP Calafell.

Aquestes circumstàncies provoquen que el servei d’urgències del CUAP de Ca-
lafell es vegi contínuament desbordat, en haver d’assimilar una població que en mo-
ments puntuals arriba a les 145.000 persones. És aquest augment de població el que 
fa que persones desplaçades utilitzin principalment el servei d’urgències, ocasionant 
per als residents un clar trastorn. Si a això li sumem que, segons dades de la Xarxa 
Santa Tecla que gestiona aquests serveis, el municipi de Calafell és un dels que ma-
jor ràtio té de pacients per metge en atenció primària, i que les consultes no urgents 
poden trigar entre dues i tres setmanes, tenim com a resultat una molt deficient aten-
ció sanitària, amb el conseqüent efecte en la salut pública i en el benestar públic, 
així com els costos econòmics que l’empitjorament de diverses afeccions comporta.

Aquest fet provoca que les persones amb malalties optin per dirigir-se als serveis 
d’urgències de l’Hospital del Vendrell, provocant un greu col·lapse de les urgències 
de l’hospital esmentat, on llargues cues de persones malaltes han d’esperar durant 
hores, moltes d’elles amb patologies que podrien ser perfectament ateses als CUAP.

Calafell (incloent-hi Segur de Calafell), amb més de 25.000 habitants i puntes de 
més de 120.000 visitants, necessita ampliar el nombre de centres que prestin serveis 
d’urgències en horari nocturn, deixant així les urgències hospitalàries de l’hospital 
del Vendrell reservades per aquelles patologies greus que podrien suposar risc vital.

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. Fer la reconversió del Consultori Mèdic de Segur de Calafell a Centre d’Ur-

gències d’Atenció Primària (CUAP) perquè hi doni el servei d’Urgències d’Atenció 
Primària, amb assistència sanitària les 24 hores del dia, tots els dies de l’any, inclòs 
serveis d’analítiques, radiologia, boxes d’observació i pediatria, com a mínim.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Proposta de resolució sobre l’impuls dels medicaments genèrics 
i biosimilars
250-00165/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 5889 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.06.2021

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, presen-
ta la Proposta de resolució sobre l’impuls dels medicament genèrics i biosimilars a 
Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Les dades oficials sobre la venda de medicaments genèrics a Espanya mostren 

un estancament del mercat situat en un 46% xifra que es ve mantenint des de 2014 i 
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que es situa lluny del valor mitjà del 65% a la Unió Europea o del 80% a Alemanya 
i al Regne Unit. Aquest estancament de la presència dels genèrics en les vendes de 
medicaments és una conseqüència directa de la passivitat de les Administracions.

El Ministeri de Sanitat ha anunciat un Pla que adoptaria estratègies de reducció 
de la despesa farmacèutica basades en les recomanacions de la Comissió Europea i 
la OCDE, les quals apunten que l’impuls dels medicaments genèrics i biosimilars és 
clarament una mesura d’estalvi per a la despesa pública en farmàcia, essent del 33% 
l’estalvi quan s’assoleix una quota del 80% de genèrics.

La industria farmacèutica ha manifestat el perjudici que els suposaria. No obs-
tant, els medicaments genèrics són fonamentals per la sostenibilitat del Sistema Na-
cional de Salut (SNS) en tant que actuen com a reguladors del mercat i contribuei-
xen a que les marques no disparin els preus.

Entre les mesures que impulsa el Pla serà promoure el canvi de la prescripció 
mèdica per principi actiu i afavorir així l’increment dels genèrics.

La Comissió Permanent de Farmàcia del SNS, integrada per les CCAA serà qui 
adopti els acords definitius que ja compten amb un ampli consens. No obstant, el go-
vern de Catalunya a través del Departament de Salut, ha estat l’únic contrari en afa-
vorir els medicaments genèrics. Aquest paper discordant de la Generalitat ha estat el 
representant dels interessos mercantils de la indústria farmacèutica, tan contraris als 
propis interessos del mateix Departament de Salut i de la necessària racionalització 
de la despesa farmacèutica del sistema català de salut, disparada per la despesa que 
es paga a les marques i per afavorir a la indústria farmacèutica.

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) Considerar prioritari l’impuls dels medicaments genèrics i biosimilars per la 

seva importància en la contenció i estalvi de la despesa farmacèutica.
2) Ampliar el catàleg de medicaments genèrics i biosimilars i potenciar la seva 

entrada al sistema públic per situar-la en una quota del 80% com recomana la CE.
3) Donar suport i promoure les mesures del Pla d’acció per fomentar la utilitza-

ció de medicaments genèrics i biosimilars a la Comissió Permanent de Farmàcia 
del SNS.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Proposta de resolució sobre l’exclusió dels serveis bancaris 
dels col·lectius no digitalitzats i els territoris poc poblats 
i la pèrdua de qualitat dels serveis
250-00166/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 5933 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.06.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, Jessica 

González Herrera, diputada del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre l’exclusió dels serveis bancaris dels col·lectius no digi-
talitzats i territoris poc poblats i la pèrdua de qualitat dels serveis, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Empresa i Treball, amb el text següent: 
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Exposició de motius
El marc legal reconeix a totes les persones el dret a disposar dels serveis banca-

ris per cobrar, pagar rebuts, disposar d’efectiu, entre altres operacions. Aquests ser-
veis son indispensables per poder realitzar activitats quotidianes amb plena autono-
mia. Des de la directiva 2014/92 de la UE fins a les seves transposicions en el Real 
Decret 164/2019, sobre el règim gratuït de comptes bàsics per a persones vulnera-
bles amb risc d’exclusió financera, disposem d’instruments que esdevenen un marc 
de regulació dels drets de les persones als serveis bancaris.

Aquest dret, avui, xoca amb els processos de reorganització i reestructuració del 
sector financer que estan protagonitzant les diferents entitats. L’aposta digital de la 
banca i la política d’estalvi de costos de les entitats financeres són els arguments que 
s’utilitzen per justificar els processos de fusió i les reestructuracions. Però els resul-
tats són acomiadaments de milers de treballadors i treballadores, ampliació dels co-
braments de comissions i empitjorament de la qualitats del servei, amb menys punts 
d’atenció i menys atenció personalitzada. A l’entretant, però, els beneficis creixen, 
els dividends augmenten i els sous dels alts directius es disparen.

Malauradament, el Govern de la Generalitat roman inactiu davant d’aquesta rea-
litat i les autoritats de Consum no estan sent suficientment diligents per donar com-
pliment al mandat constitucional de defensar els drets de la ciutadania a disposar 
de serveis, en aquest cas bancaris i financers, accessibles, transparents i a preus no 
abusius.

El Ministeri de Consum sí que ha començat a impulsar mesures per protegir els 
consumidors, especialment en l’àmbit financer, amb l’aprovació del Reial Decret-llei 
1/2021, de 19 de gener, de protecció dels consumidors i usuaris davant situacions de 
vulnerabilitat social y econòmica, on es defineix la figura de la persona consumido-
ra vulnerable, o amb l’aprovació a la Conferència Sectorial de Consum del Govern 
de l’Estat i les Comunitats Autònomes d’un acord per consens que reconeix el dret a 
mantenir les condicions dels comptes ban-caris contractades sense comissions, evi-
tant abusos de les entitats financeres.

D’una banda, s’implementa la digitalització dels serveis i la banca electrònica a 
través d’internet, que fa que les persones que no disposen dels coneixements tècnics 
o els mitjans materials per accedir als serveis bancaris digitals, estiguin vulnerabi-
litzades, desateses en les seves necessitats i excloses del seu dret.

D’altra, es procedeix a una reordenació de la xarxa d’oficines de les diferents 
entitats bancàries amb la reducció generalitzada d’oficines bancàries, la desaparició 
de serveis bancaris a molts pobles o la reducció d’hores d’atenció a les finestretes de 
les sucursals bancàries.

I, també, es generalitza el cobrament de comissions i l’aplicació de tipus d’inte-
rès, en alguns casos abusius, en determinades operacions creditícies.

No hi ha cap dubte que la digitalització és positiva i que és imprescindible que 
la banca la implementi amb l’objectiu de facilitar les gestions dels i les clients. No 
pot ser, però, que la digitalització s’empri únicament amb la finalitat de reduir cos-
tos empresarials, tancant oficines i reduint plantilles de personal, deixant desateses 
moltes persones que necessiten l’atenció personalitzada, fomentant també els dese-
quilibris territorials.

Avui, només a les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre un 58% dels mu-
nicipis no tenen cap oficina a peu de carrer. Dels 184 municipis d’aquest àmbit ter-
ritorial, 107 no disposen d’oficina, 62.960 persones estan obligades a desplaçar-se si 
necessiten un servei financer.

Entre els col·lectius vulnerabilitzats per aquestes estratègies de reducció de cos-
tos de les entitats bancàries, les grans afectades son les persones grans. Del total de 
la població catalana, més de 1.086.238 persones tenen més de 70 anys, de les quals, 
més de 400.000 tenen més de 80 anys. És en aquests grups d’edat on es produeix 
una bretxa digital que provoca la impotència i abandonament d’amplis sectors d’a-
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quest col·lectiu, degut a que la manca d’atenció personal i de proximitat va en detri-
ment de la seva autonomia i capacitat d’autogestió de les finances pròpies.

En el millor dels casos, el suport personal per a realitzar operacions bàsiques 
passa a dependre de la voluntat dels empleats i, cada vegada amb major freqüència, 
quan es dona es fa davant del caixer, a peu dret, assenyalant la incapacitat del client 
i amb el perill per la seva seguretat, al gestionar les contrasenyes sense cap garantia 
d’intimitat, entre altres riscos.

A les dificultats derivades de la bretxa digital, que afecta de manera important 
la gent gran, hem d’afegir-hi el fet que en moltes ocasions hi ha zones de Catalunya 
on no hi ha a mà cap entitat bancaria on obtenir diner en efectiu i tampoc l’accés a 
la banca per internet. La majoria de les persones, de totes les edats, que viuen en el 
medi rural, on no arriba la cobertura de les xarxes de dades, es veuen directament 
afectades per les successives reestructuracions bancàries que han tancat l’oficina 
que els hi donava servei. Una realitat que augmenta els desequilibris territorials. La 
manca d’oferta suficient i de qualitat de determinats serveis agreuja els processos de 
desertització territorial.

A la bretxa digital i l’abandó de determinades zones, hem d’afegir-hi unes pràc-
tiques financeres que podríem qualificar d’usura. Entitats financeres que ofereixen 
als seus clients particulars, aprofitant onomàstiques o d’altres esdeveniments, crè-
dits ràpids de, per exemple, 1.700 € amb uns tipus d’interès del 20,99% TAE. O els 
tipus d’interès utilitzats per l’aplaçament de pagaments de les targetes de crèdit, en 
serien un altra exemple.

A això cal afegir-hi l’ampliació de les comissions que es cobren per l’ús dels dife-
rents serveis bancaris que acaben impactant, de forma clara, en els sectors socials amb 
menors ingressos. El cost de manteniment dels comptes corrents o d’estalvi no tenen 
cap correspondència amb el volum dels dipòsits o els volums dineraris disposats, el 
que ocasiona un greu perjudici a aquells col·lectius que més necessitarien d’uns serveis 
financers de qualitat i accessibles. En definitiva en la pràctica assistim a una exclusió 
financera també de caire social, ja que determinats sectors es veuen exclosos de la 
possibilitat d’accedir a serveis pels costos abusius que carreguen les entitats.

Tot això dibuixa un panorama que reclama l’acció del Govern. Davant l’exclusió 
financera que pateixen les persones, sigui en base a la bretxa digital amb alta afecta-
ció a la gent gran, sigui per la penalització directe que afecta als sectors socials amb 
menys recursos, sigui per una política organitzativa contraria a l’equilibri i cohesió 
territorial, és necessari que els poders públics actuïn.

Cal regular la prestació d’uns serveis mínims, de qualitat i arreu el territori, que 
garanteixin a totes les persones una atenció personalitzada i adequada a les seves 
necessitats, considerant que Catalunya té, segons el Títol IV de l’Estatut d’Auto-
nomia, competència exclusiva en matèria de consum (article 122), i li correspon la 
defensa dels drets dels consumidors i usuaris, proclamats per l’article 28. Així ma-
teix, té les competències que li atorga l’article 126 en matèria de crèdit, banca, entre 
d’altres.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Considera imprescindible que totes les persones tinguin garantit el dret als 

serveis bancaris amb independència de les seves habilitats digitals i de la localitat 
on visquin.

2. Expressa el seu suport als col·lectius de persones afectades pel tancament ge-
neralitzat d’oficines bancàries i la supressió o reducció de l’atenció personalitzada, 
que ha provocat la seva exclusió dels serveis bancaris, com és el cas de bona part de 
la gent gran, i considera indispensable l’atenció personalitzada a les persones que, a 
causa de la bretxa digital, no tenen accés a la banca digital ni als caixers automàtics.
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3. Considera que quan les persones hagin de ser acompanyades per a realitzar 
una gestió, el personal de l’entitat bancària ho ha de fer garantint l’autonomia indi-
vidual

4. Considera que les empreses han de revisar els protocols d’atenció al públic, 
recuperant el tracte personal i amb una bona qualitat de servei.

5. Considera que les empreses han de garantir el servei al conjunt del territori de 
Catalunya amb atenció directe.

6. Considera que cal adequar determinats cobraments i comissions per l’ús dels 
serveis bancaris per evitar que contribueixin a l’exclusió financera, així com, evitar 
tipus d’interès abusius o usuraris aplicats a determinats préstecs personals o a l’ús 
de targetes de crèdit.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
7. Impulsar la regulació per a que les entitats financeres ofereixin uns servies 

personalitzats mínims que garanteixin la igualtat d’accés a totes les persones als 
serveis bancaris amb una atenció adequada a les seves necessitats.

8. Impulsar la regulació per a que les entitats financeres ofereixin uns serveis 
personalitzats mínims que garanteixin la igualtat d’accés a tot el territori de Catalu-
nya als serveis bancaris amb una atenció adequada a les seves necessitats.

9. Obrir expedient informatiu sobre les comissions que cobren les entitats finan-
ceres pels diferents serveis que s’ofereixen i determini si aquests són causa o poden 
ser causa d’exclusió financera.

10. Obrir expedient informatiu sobre els tipus d’interès que s’apliquen a determi-
nats préstecs personals i determini si es considera una pràctica d’usura prohibida pel 
Codi Civil Català i s’actuï en conseqüència davant les entitats financeres.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2021
David Cid Colomer, portaveu; Joan Carles Gallego i Herrera, Jessica González 

Herrera, diputats, GP ECP

Proposta de resolució sobre la creació d’un consorci 
d’industrialització i desenvolupament econòmic
250-00167/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 5936 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.06.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat, 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 Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre la creació d’un Consorci d’Industrialització i Desenvo-
lupament Econòmic a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Empresa i Treball, amb el text següent: 

Exposició de motius
La indústria és, sense cap mena de dubte, un dels motors econòmics del nostre 

país. El pes de la indústria al conjunt del PIB català es situa al voltant del 18%, de la 
mateixa manera, que representa, aproximadament, un 22% del conjunt de tot l’Estat.

Malauradament, aquest pes en la nostra economia, així com en la del conjunt 
d’Espanya, no es veu reflectida en les prioritats pressupostàries dels governs de la 
Generalitat des del 2010.

Tant és així, que l’evolució del pressupost del programa indústria ha passat de 
165.968.750 € l’any 2010 a 50.337.906,79 € l’any 2020. És a dir, una diferència 
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de -115.630.853,21 €, el que representa un 69,7% menys. L’any 2010 es destinava a 
indústria i energia 26,68€ per persona, i l’any 2020, 7,51 €.

A més, en els darrers mesos, hem vist com empreses industrials de diferents sec-
tors productius han anunciat tancaments i acomiadaments, deixant a l’atur a moltís-
sims treballadors i treballadores, davant la passivitat i manca de lideratge per part 
del Govern de la Generalitat.

Tot i així, els fons Next Generation EU ens posen davant d’una gran oportuni-
tat per mobilitzar les nostres potencialitats i capacitats humanes i territorials, per 
modernitzar i reactivar el conjunt de la nostra indústria en termes d’ús de les noves 
tecnologies, recerca i desenvolupament, retenció del talent, l’economia verda. Per tot 
això, cal un govern ambiciós i que prioritzi i aposti per a la indústria a Catalunya si 
volem crear llocs de treball de qualitat i estables en el nostre teixit econòmic.

I cal liderar també des dels poder públics la col·laboració públic-privat per impul-
sar nous instruments per garantir el futur del nostre sector industrial al nostre país.

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 estudiar, en un termini màxim de 

sis mesos, la creació d’un Consorci d’Industrialització i Desenvolupament Econò-
mic a Catalunya, amb lideratge públic-privat i orientat a definir i proposar les estra-
tègies tractores per tal de garantir el futur de la indústria al nostre país.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Pol Gibert Horcas, Juan Luis Ruiz López, di-

putats, GP PSC-Units

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 27/2020, 
sobre el consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics 
en Enginyeria, corresponent al 2018
256-00057/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6155).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.06.2021; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2020, sobre 
el Consorci de Salut i Social de Catalunya i les entitats del grup, 
corresponent als ingressos i les despeses del 2017
256-00058/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6156).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.06.2021; 10:30 h.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2021, sobre 
el Departament d’Ensenyament, corresponent a les despeses 
de personal, de l’exercici 2017
256-00059/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6157).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.06.2021; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2021, sobre 
el Consorci d’Educació de Barcelona, corresponent a la gestió 
econòmica dels centres docents públics, de l’exercici 2018
256-00001/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6238).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.06.2021; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2021, sobre 
el Consorci Museu Nacional d’Art de Catalunya, corresponent 
a l’exercici 2018
256-00003/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6158).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 23.06.2021; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2021, sobre Circuits 
de Catalunya, SL, corresponent a l’exercici 2018
256-00004/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 6159).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 23.06.2021; 10:30 h.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/13

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTÀRIA

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de juny de 2021, atès que la 
diputada Alba Camps i Roca ha complert els requisits que estableix l’article 23.1 del 
Reglament (credencial: reg. 5887; acatament de la Constitució i de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya: reg. 5984; declaració d’activitats i béns: reg. 5985 i 5986), ha 
constatat i manifestat que ha accedit al ple exercici de la condició de parlamentària.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTARI

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de juny de 2021, atès que el 
diputat Jordi Orobitg i Solé ha complert els requisits que estableix l’article 23.1 del 
Reglament (credencial: reg. 5477; acatament de la Constitució i de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya: reg. 5737; declaració d’activitats i béns: reg. 5738 i 5741), ha 
constatat i manifestat que ha accedit al ple exercici de la condició de parlamentari.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2021
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTÀRIA

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de juny de 2021, atès que la 
diputada Anna Torrentà Costa ha complert els requisits que estableix l’article 23.1 
del Reglament (credencial: reg. 5478; acatament de la Constitució i de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya: reg. 5744; declaració d’activitats i béns: reg. 5751 i 5752), ha 
constatat i manifestat que ha accedit al ple exercici de la condició de parlamentària.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2021
El secretari tercer, Pau Juvillà Ballester; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTARI

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de juny de 2021, atès que el 
diputat David Saldoni i de Tena ha complert els requisits que estableix l’article 23.1 
del Reglament (credencial: reg. 5475; acatament de la Constitució i de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya: reg. 5989; declaració d’activitats i béns: reg. 5990 i 5991), ha 
constatat i manifestat que ha accedit al ple exercici de la condició de parlamentari.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2021
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs i 

Castanyer

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Matèries Secretes i Reservades
412-00003/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC

Reg. 5466 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.06.2021

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat Chakir el Homrani Lesfar ha estat designat membre de la Comissió 
de Matèries Secretes i Reservades.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
399-00001/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 5992 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.06.2021

A la Mesa del Parlament
David Saldoni i de Tena, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament 

del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2021 
El diputat, David Saldoni i de Tena; vist i plau, Mònica Sales de la Cruz, por-

taveu, GP JxCat
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Composició del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
399-00008/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 5742; 5753; 5987 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.06.2021

Reg. 5742

A la Mesa del Parlament
Jordi Orobitg i Solé, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament del 

Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2021
El diputat, Jordi Orobitg i Solé; vist i plau, Marta Vilalta i Torres, portaveu,  

GP ERC

Reg. 5753

A la Mesa del Parlament
Anna Torrentà Costa, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament del 

Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2021
La diputada, Anna Torrentà Costa; vist i plau, Marta Vilalta i Torres, portaveu 

del GP ERC

Reg. 5987

A la Mesa del Parlament
Alba Camps i Roca, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament del 

Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2021
La diputada, Alba Camps i Roca; vist i plau, Marta Vilalta i Torres, portaveu, 

GP ERG

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori 
amb el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i 
Territori sobre els objectius i les actuacions del Departament en la 
legislatura actual
355-00001/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 2 de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori,  
tinguda el 23.06.2021, DSPC-C 25.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Modificació de la creació, la denominació i la determinació 
de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració 
de la Generalitat
330-00013/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 6677 / Coneixement: 23.06.2021

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 23.3 de la Llei 13/2008, del 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de demà, 20 de juny de 2021, 
serà objecte de publicació el Decret 244/2021, de 19 de juny, de modificació del De-
cret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de 
competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Ben cordialment,

Barcelona, 19 de juny de 2021
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 244/2021, de 19 de juny, de modificació del Decret 21/2021, 
de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels 
departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, és publicat al DOGC 
8439, de 20 de juny de 2021.

4.95. Altres informacions

Credencial del diputat David Saldoni i de Tena

PRESENTACIÓ

Reg. 5475 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.06.2021

Credencial de diputat
Comunico a V.E. que con esta fecha se ha expedido credencial, que se adjunta, 

expresiva de la designación como diputado autonómico del Parlamento de Cataluña 
de don David Saldoni de Tena por estar incluido en la lista de candidatos presentada 
por Junts per Catalunya a las elecciones al Parlamento de Cataluña de 14 de febrero 
de 2021, en sustitución, por renuncia, de doña Meritxell Budó i Pla.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2021
Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, presidente de la Junta Electoral Central
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Credencial del diputat Jordi Orobitg i Solé

PRESENTACIÓ

Reg. 5477 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.06.2021

Credencial de diputat
Comunico a V.E. que con esta fecha se ha expedido credencial, que se adjunta, 

expresiva de la designación como diputado autonómico del Parlamento de Cataluña 
de don Jordi Orobitg Solé por estar incluido en la lista de candidatos presentada por 
Esquerra Republicana de Catalunya a las elecciones al Parlamento de Cataluña de 
14 de febrero de 2021, en sustitución, por renuncia, de doña Anna Caula Paretas y, 
previa renuncia anticipada de doña Laia Cañigueral Olivé.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2021
Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, presidente de la Junta Electoral Central

Credencial de la diputada Anna Torrentà Costa

PRESENTACIÓ

Reg. 5478 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.06.2021

Credencial de diputada
Comunico a V.E. que con esta fecha se ha expedido credencial, que se adjunta, 

expresiva de la designación como diputada autonómica del Parlamento de Cataluña 
de doña Anna Torrentà Costa por estar incluida en la lista de candidatos presentada 
por Esquerra Republicana de Catalunya a las elecciones al Parlamento de Cataluña 
de 14 de febrero de 2021, en sustitución, por renuncia, de don Sergi Sabrià Benito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2021
Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, presidente de la Junta Electoral Central

Credencial de la diputada Alba Camps i Roca

PRESENTACIÓ

Reg. 5887 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.06.2021

Credencial de diputada
Comunico a V.E. que con esta fecha se ha expedido credencial, que se adjunta, 

expresiva de la designación como diputada autonómica del Parlamento de Cataluña 
de doña Alba Camps i Roca por estar incluida en la lista de candidatos presentada 
por Esquerra Republicana de Catalunya a las elecciones al Parlamento de Cataluña 
de 14 de febrero de 2021, en sustitución, por renuncia, de doña Ester Capella i Farré.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2021
Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, presidente de la Junta Electoral Central
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