
PLE 
Parlament de Catalunya 
 

Sessió 65. Dimecres, 4 de novembre de 2020. XII legislatura 

DOSSIER 
 

ORDRE DEL DIA 

1. Preguntes amb resposta oral. 

2. Proposició de llei de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. Tram. 
202-00028/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i 
votació de la proposta de tramitació directament i en lectura única davant el 
Ple (text presentat: BOPC 182, 5). 

3. Decret llei 34/2020, del 20 d'octubre, de mesures urgents de suport a 
l'activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats. Tram. 
203-00059/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o 
derogació del decret llei (text presentat: BOPC 719). 

4. Decret llei 35/2020, del 20 d'octubre, de modificació del Decret llei 
19/2020, del 19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en matèria 
d'adopció de mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia 
generada per la Covid-19. Tram. 203-00060/12. Govern de la Generalitat. 
Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei (text presentat: 
BOPC 719). 

5. Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del 
sector públic català. Tram. 202-00079/12. Subgrup Parlamentari de la Can-
didatura d'Unitat Popular - Crida Constituent. Debat de totalitat (text presen-
tat: BOPC 651, 15). 

6. Proposta de resolució sobre el Baix Penedès. Tram. 250-01524/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 
Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent i Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de l'esmena presentada (text 
presentat: BOPC 688, 26). 

7. Interpel·lació al Govern sobre la coordinació amb el món local durant la 
pandèmia de Covid-19. Tram. 300-00319/12. Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Substanciació. 

8. Interpel·lació al Govern sobre la repercussió de la Covid-19 en el món 
local. Tram. 300-00326/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Subs-
tanciació. 

9. Interpel·lació al Govern sobre la gestió dels serveis penitenciaris durant la 
situació generada per la Covid-19. Tram. 300-00320/12. Grup Parlamentari 
Republicà. Substanciació. 



Dossier Ple 65 
4 de novembre de 2020 

2 

 

10. Interpel·lació al Govern sobre la rehabilitació d'habitatges. Tram. 300-
00325/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

11. Interpel·lació al Govern sobre l'impacte de la crisi sanitària en els sectors 
productius. Tram. 300-00318/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Substanciació. 

12. Interpel·lació al Govern sobre la salut mental. Tram. 300-00321/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

13. Interpel·lació al Govern sobre l'atenció primària. Tram. 300-00324/12. 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació. 

14. Interpel·lació al Govern sobre la corrupció a l'Administració de la Genera-
litat. Tram. 300-00322/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

15. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials per a afrontar la crisi 
de la Covid-19. Tram. 300-00323/12. Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Substanciació. 

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'atenció a la gent 
gran. Tram. 302-00249/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació. 

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model turístic. 
Tram. 302-00250/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. De-
bat i votació. 

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la manca d'acompa-
nyament a les empreses en la gestió de la pandèmia. Tram. 302-00254/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació. 

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'abordatge de les 
violències en els centres educatius. Tram. 302-00251/12. Grup Parlamentari 
Republicà. Debat i votació. 

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la importància de la 
prevenció de la grip i les altres malalties d'hivern durant la pandèmia de 
Covid-19. Tram. 302-00252/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i vota-
ció. 

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'ús de les llengües 
en els mitjans de comunicació públics. Tram. 302-00253/12. Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Debat i votació. 

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats pres-
supostàries. Tram. 302-00255/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d'Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació. 

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Proposició de llei 
de coordinació dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament en 
el marc del sistema nacional de protecció civil, que es tramita al Congrés 
dels Diputats. Tram. 302-00256/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya. Debat i votació. 
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Punt 1 | Substanciació 

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple 

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2020, A LES 09.00H 

Preguntes al Govern 

1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'afectació de la 
crisi en la cultura i les conseqüències per als treballadors d'aquest sector. 
Tram. 310-00408/12. Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació. 
2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions en 
el sector de la cultura amb relació als ajuts previstos per a la segona onada de 
la Covid-19. Tram. 310-00413/12. Gemma Geis i Carreras, del Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 
3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions 
relatives a la gestió de la pandèmia de la Covid-19. Tram. 310-00412/12. 
Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar. Substanciació. 
4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió de les 
residències i els centres d'atenció a la gent gran durant la pandèmia de la 
Covid-19. Tram. 310-00409/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació. 
5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el suport econò-
mic als sectors afectats per les restriccions aprovades. Tram. 310-00407/12. 
David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Substanciació. 
6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la comunicació 
dels darrers ajuts que ha aprovat per a pal·liar les conseqüències de la Covid-
19. Tram. 310-00414/12. Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya. Substanciació. 
7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació dels 
professionals, els empresaris i els treballadors de l'hostaleria, el comerç i els 
serveis. Tram. 310-00410/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans. Substanciació. 
8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la vulneració del 
dret fonamental a la intimitat en diverses operacions policials. Tram. 310-
00416/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substan-
ciació. 
9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el suport als tre-
balladors afectats per la pandèmia de la Covid-19. Tram. 310-00417/12. 
Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 
10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les prioritats 
pressupostàries. Tram. 310-00411/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 
11. Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la 
Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
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317-00237/12. Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Substanciació. 
12. Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la 
Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00239/12. Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem. Substanciació. 
13. Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la 
Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00240/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Substanciació. 
14. Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la 
Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments 
polítics. Tram. 317-00241/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari 
Republicà. Substanciació. 
15. Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la 
Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00238/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació. 
16. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions 
relatives a la moratòria dels desnonaments. Tram. 310-00415/12. Gemma 
Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substancia-
ció. 
17. Pregunta al Govern sobre els motius que han impedit facilitar l'accés a la 
informació sobre el cost de l'elaboració i tramesa i sobre els destinataris del 
brífing 12/2019 320-02270/12. Susana Beltrán García, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans. Substanciació. 
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Punt 2 | Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en 
lectura única davant el Ple 

Proposició de llei de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de 
juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família 

202-00028/12 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 19035 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen 
els articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició 
de llei següent i  sol·licita que d'acord amb l'article 138 del Reglament es 
tramiti pel procediment de lectura única:  

Proposició de llei de modificació de la Llei 25/2010, de 29 de 
juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família  

Exposició de motius 

L'article 17 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya contempla el dret dels 
infants a rebre l'atenció integral necessària per al desenvolupament de llur 
personalitat i llur benestar. 
L'article 41.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix com a principi 
rector de l'activitat dels poders públics de Catalunya la necessitat de garantir 
que s'afrontin de manera integral totes les formes de violència contra les 
dones. 
La protecció dels menors fills de les dones víctimes de violència de gènere 
ha constituït un dels eixos del Pacte d'Estat. Arran de la reforma de la Llei 
Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció de 
la infància i adolescència per part de la Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de 
Protecció Integral contra la Violència de Gènere, 28 de desembre, l'article 
1.2 contempla com a víctimes  de violència de gènere als fills i filles menors 
de les dones que pateixen aquest tipus de  violència. La mateixa Llei busca 
eradicar i oferir l'assistència necessària a aquells fills i filles menors d'edat 
que són víctimes d'aquesta violència. 
La Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista preveu, al seu article 30 el contingut del dret a la protecció efectiva 
de les dones. 
Per la seva part, l'article 53 al·ludeix als models d'intervenció i polítiques 
públiques especificant directament que el Govern ha de desenvolupar models 
d'intervenció integral a tot el territori de Catalunya per mitjà d'una xarxa de 
serveis de qualitat en tots els àmbits, que sigui capaç de donar respostes ade-
quades, àgils, properes i coordinades a les necessitats i els processos de les 
dones que pateixen o han patit situacions de violència masclista, i també a 
llurs filles i fills quan en siguin testimonis i víctimes. Aquests models d'in-
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tervenció han d'incloure com a elements essencials la informació, l'atenció 
primària i l'atenció especialitzada. 
L'article 236-8 de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, estableix l'exercici con-
junt de la potestat parental llevat que s'acordi una altra modalitat d'exercici o 
que les lleis o l'autoritat judicial disposin una altra cosa. És per aquest motiu, 
i fins que no existeixi una decisió judicial que dirimeixi sobre la potestat 
parental, que es proposa modificar l'article 236-8 de la Llei 25/2010, del 29 
de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família, de manera que l'assistència i l'atenció psicològica quedi fora del 
catàleg d'actes que requereixen una decisió conjunta en l'exercici de la potes-
tat parental. 
Així, es proposa que quan existeixi una sentència condemnatòria, i mentre 
no s'extingeixi la responsabilitat penal, o qualsevol dels progenitors estigui 
incurs en un procés penal iniciat per atemptar contra la vida, la integritat 
física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'al-
tre progenitor o dels fills d'ambdós sigui suficient el consentiment del proge-
nitor contra el que s'hagi atemptat per a l'atenció i assistència psicològica 
dels fills i filles menors d'edat. No obstant, serà necessari informar prèvia-
ment al progenitor incurs en algun d'aquests supòsits. En aquest sentit, i 
mentre l'autoritat judicial no es pronunciï sobre les mesures cautelars que 
han de regir la potestat parental, i en cas que es compleixin algun dels supò-
sits citats anteriorment, no serà necessari el consentiment del progenitor 
afectat perquè el menor d'edat afectat per violència de gènere pugui rebre 
assistència psicològica. 
Els resultats de l'enquesta de violència masclista a Catalunya de 2017 reflexa 
que del total de dones víctimes d'episodis de violència masclista, i que tenien 
menors d'edat convivint en el moment dels fets, el 32,3 % van afirmar que 
aquests els van presenciar. Aquesta realitat porta a concloure la necessitat de 
modificar la protecció dels menors i una resposta urgent en certs aspectes 
que avalen la present modificació que proposa desvincular la intervenció 
psicològica dels menors exposats a violència de gènere de l'exercici conjunt 
de la potestat parental. 

Proposició de llei 

Article primer 

S'introdueix un nou número a l'article 236-8 de la Llei 25/2010, de 29 de 
juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família, que resta redactat de la manera següent:  
3. En cas de sentència condemnatòria i mentre no s'extingeixi la responsabi-
litat penal o iniciat un procediment penal contra un dels progenitors per 
atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la 
llibertat o indemnitat sexual dels fills o filles comuns menors d'edat, o per 
atemptar contra l'altre progenitor, n'hi haurà prou amb el consentiment d'a-
quest per a l'atenció i l'assistència psicològica dels fills i filles menors d'edat, 
havent-ne d'informar al primer, sense necessitat del seu consentiment. Si 
l'assistència s'hagués de prestar a fills i filles majors de setze anys, es neces-
sitarà, en qualsevol cas, el consentiment d'aquests. 
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Disposicions finals  

Entrada en vigor 

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya. 

Palau del Parlament, 16 d'octubre de 2018 

Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-
Units 
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Punt 3 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 34/2020, del 20 d'octubre, de mesures urgents de 
suport a l'activitat econòmica desenvolupada en locals de 
negoci arrendats 

203-00059/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 83264 / Coneixement: Mesa del Parlament, 27.10.2020 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 27 d'octubre de 
2020, ha pres coneixement del Decret llei 34/2020, de 20 d'octubre, de mesu-
res urgents de suport a l'activitat econòmica desenvolupada en locals de ne-
goci arrendats, publicat al DOGC 8852, i ha manifestat que el termini de 30 
dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l'article 
158 del Reglament del Parlament s'inicia el dia 23.10.2020. 

A la Mesa del Parlament 

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,  

Certifico:  

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 20 d'octubre de 2020, 
s'ha pres, entre d'altres, l'acord que es reprodueix a continuació:  
«A proposta de la consellera de Justícia s'aprova la iniciativa SIG20JUS1619 - 
Projecte de decret llei de mesures urgents de suport a l'activitat econòmica 
desenvolupada en locals de negoci arrendats. 
Aquest Decret llei és a proposta conjunta amb el conseller d'Empresa i Co-
neixement.» 
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona. 

Decret llei 34/2020, de 20 d'octubre, de mesures urgents de 
suport a l'activitat econòmica desenvolupada en locals de 
negoci arrendats 

L'article 67.6.a) de l'Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en 
nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. 
De conformitat amb el que disposen l'article 6 i concordants de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, 
i atès el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de 
la Generalitat de Catalunya;  
D'acord amb això, promulgo el següent 

Decret llei 

Exposició de motius 

La protecció de la vida i de la salut enfront de la pandèmia de la COVID-19 
ha obligat les autoritats competents, el Govern entre elles, a adoptar mesures 
de suspensió o restricció d'activitats econòmiques que, tot i el seu caràcter 
transitori, tenen un impacte evident sobre els sectors afectats per la pèrdua 
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d'ingressos que els poden suposar i per la dificultat o impossibilitat d'afrontar 
el compliment de llurs obligacions contractuals, en particular, el pagament 
de la renda dels locals arrendats. Aquesta situació, sumada als sacrificis que 
aquests sectors ja havien patit anteriorment, pot suposar la fi de moltes acti-
vitats econòmiques, la pèrdua de molts llocs de treball i, en conseqüència, la 
pèrdua dels mitjans de subsistència d'un gran nombre de persones i famílies, 
principalment en el cas de les treballadores i treballadors autònoms i de les 
petites i mitjanes empreses. Això obliga a adoptar mesures urgents i extraor-
dinàries que permetin evitar o mitigar aquest resultat. 
Tal com disposa l'article 45 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, els poders 
públics han d'adoptar les mesures necessàries per a promoure el progrés eco-
nòmic i social de Catalunya i dels seus ciutadans, basats en els principis de la 
solidaritat, la cohesió, el desenvolupament sostenible i la igualtat d'oportuni-
tats. La Generalitat, a més, ha d'afavorir el desenvolupament de l'activitat 
empresarial i l'esperit emprenedor tenint en compte la responsabilitat social 
de l'empresa, la lliure iniciativa i les condicions de competència, i ha de pro-
tegir especialment l'economia productiva, l'activitat dels emprenedors autò-
noms i la de les empreses petites i mitjanes. Aquests objectius es poden atè-
nyer des de diverses competències que l'Estatut d'autonomia atribueix a la 
Generalitat, com ara la competència exclusiva en matèria de comerç i la 
competència sobre la promoció de l'activitat econòmica, reconegudes, res-
pectivament, pels articles 121 i 152 de l'Estatut, i també, principalment, mit-
jançant l'exercici de la competència exclusiva en matèria de dret civil que li 
atorga l'article 129. 
Atesa la urgència d'aprovar mesures jurídiques de suport a l'activitat econò-
mica desenvolupada en béns immobles arrendats per a ús comercial, incloses 
les activitats culturals, docents, esportives i recreatives i serveis que es veuen 
afectats de manera particularment intensa per aquesta crisi sanitària, com ara 
els d'estètica, d'hoteleria i de restauració, s'adopta una regulació ad hoc en 
relació amb l'onerositat excessiva i sobrevinguda de les prestacions contrac-
tuals, institució jurídica estretament connexa a la rescissió per lesió i a l'a-
vantatge injust regulats al llibre sisè del Codi civil de Catalunya. 
El contingut del present Decret llei proposa un criteri distributiu de les con-
seqüències negatives que es deriven de les prohibicions, suspensions i res-
triccions imposades per evitar la propagació de la pandèmia de la COVID-19 
respecte de l'aprofitament material de béns immobles arrendats per a l'ús 
d'activitats industrials i comercials, enteses en el sentit ja esmentat. El criteri 
no es basa en apriorismes o maximalismes, sinó en un principi de solidaritat 
que es tradueix en el repartiment igualitari i equitatiu de les conseqüències 
negatives, socialitzant així el risc i evitant fer-lo gravitar sobre una sola de 
les parts contractants. 
Atesa, per tant, l'onerositat excessiva d'algunes de les prestacions, el caràcter 
imprevisible i inevitable del risc d'on deriva i la necessitat de restablir l'equi-
libri contractual, partint del principi de conservació del contracte i d'acord 
amb les regles de la bona fe i de l'honradesa dels tractes, s'opta per preservar 
i incentivar l'autonomia de la voluntat i s'estableixen les regles legals que 
s'han d'aplicar si les parts no arriben a un acord. D'aquesta manera s'adopta 
una solució expeditiva en sintonia amb el fonament de la clàusula rebus sic 
stantibus i s'evita, alhora, l'increment indesitjable de la litigiositat. En qual-
sevol cas, les regles establertes afecten exclusivament el repartiment d'aques-
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tes conseqüències negatives i són compatibles amb el dret de les parts d'acu-
dir a l'auxili judicial per a exercir qualsevol altra pretensió relativa al con-
tracte. 
Les mesures adoptades limiten la seva eficàcia al temps de vigència de les 
prohibicions o restriccions dictades per l'autoritat competent i s'estableixen 
com a regles per defecte en cas que les parts no arribin a un acord satisfactori 
en un termini prudencial. L'adopció d'aquestes normes afavoreix la seguretat 
jurídica i és essencial per tal de garantir la protecció i supervivència del teixit 
econòmic del nostre país, atès que la falta de regulació és font d'incertesa en 
aquests moments d'inestabilitat econòmica i pot ocasionar una gran conflic-
tivitat i el col·lapse del sistema judicial. 
Per tant, en ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'auto-
nomia de Catalunya, de conformitat amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 
de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;  
A proposta de la consellera de Justícia i del conseller d'Empresa i Coneixe-
ment, i d'acord amb el Govern, 

Decreto:  

Article 1. Modificació de les condicions del contracte 

Si, com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, l'autoritat compe-
tent decreta mesures de suspensió del desenvolupament de l'activitat o de 
restricció de l'aprofitament material de béns immobles arrendats per a la 
realització d'activitats industrials i comercials, en els contractes subscrits a 
partir de l'1 de gener de 1995 la part arrendatària podrà requerir de la part 
arrendadora, per burofax o d'una altra manera fefaent, una modificació rao-
nable i equitativa de les condicions del contracte, amb la finalitat de restablir 
l'equilibri de les prestacions i d'acord amb les exigències de la bona fe i de 
l'honradesa en els tractes. 

Article 2. Regles aplicables davant la manca d'acord entre les 
parts 

1. En el cas que les parts no arribin a un acord per mitjà de negociació o 
mediació en el termini d'un mes a comptar del requeriment previst per l'arti-
cle 1, s'apliquen les regles següents:  
a) En cas de suspensió del desenvolupament de l'activitat, la renda i altres 
quantitats degudes per la part arrendatària s'han de reduir en un cinquanta 
per cent respecte de les vigents mentre duri la mesura de suspensió. 
b) En cas de restricció parcial de l'aprofitament material del l'immoble, la 
renda i altres quantitats degudes per la part arrendatària s'han de reduir, men-
tre durin les mesures de restricció, en una proporció igual a la meitat de la 
pèrdua d'aprofitament de l'immoble, mesurada objectivament per la reducció 
d'aforament o d'horaris o per altres limitacions imposades per la norma. 
c) La prestació de serveis de lliurament a domicili o de recollida de produc-
tes a l'establiment no afecta l'aplicació de les reduccions previstes per les 
lletres a) i b) d'aquest apartat. 
d) La part arrendatària pot exigir a la part arrendadora que imputi totalment o 
parcial a l'obligació de pagar les referides rendes i altres despeses degudes 
que hagin vençut totes les quantitats que eventualment garanteixin el com-
pliment de les seves obligacions, excloses la fiança legal obligatòria i altres 



Dossier Ple 65 
4 de novembre de 2020 

11 

 

garanties dipositades en l'organisme oficial competent. La part arrendatària 
ha de reintegrar les garanties objecte d'imputació en el termini d'un any 
comptat des de la desaparició de les circumstàncies a què fa referència l'arti-
cle 1 i, en tot cas, abans que finalitzi el contracte si el termini de durada és 
inferior. 
e) En cas que les mesures previstes per la lletra a) d'aquest apartat es per-
llonguin més de tres mesos en el transcurs d'un any a comptar de l'entrada en 
vigor d'aquesta norma, la part arrendatària pot optar per desistir del contracte 
sense penalització a partir del moment en què s'esdevingui aquesta circums-
tància, mentre es mantingui i fins a tres mesos després del cessament com-
plet de les mesures, sempre que ho notifiqui de manera fefaent a la part ar-
rendadora amb un mes d'antelació. 
2. Les reduccions de renda i d'altres quantitats degudes per la part arrendatà-
ria establertes a l'apartat 1 són efectives a comptar de la data del requeriment 
de modificació de les condicions contractuals fet per la part arrendatària. Des 
que rebi el requeriment, la part arrendadora s'ha d'abstenir d'emetre factura 
contra la part arrendatària per l'import de la renda i altres despeses a càrrec 
d'aquesta fins que transcorri el termini mensual per a negociar la modificació 
contractual o, si és anterior, fins a la data de l'acord. 

Disposició transitòria. Acords anteriors 

La part arrendatària pot fer ús de les facultats que li atribueix aquest Decret 
llei amb independència dels acords a què haguessin arribat les parts contrac-
tants, respecte de les contingències que s'hi preveuen, abans de la seva entra-
da en vigor. 

Disposicions finals 

Disposició final primera. Règim de la modificació del contrac-
te per canvi imprevist de circumstàncies 

En el termini de dos anys a comptar de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, i 
a proposta del departament competent en matèria de dret civil, el Govern ha 
d'elaborar i aprovar un projecte de llei per incorporar a l'ordenament jurídic 
català la regulació de caràcter general necessària per al restabliment de l'equi-
libri contractual en els supòsits de canvi imprevist de circumstàncies. 

Disposició final segona. Entrada en vigor 

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la publicació al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya. 
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret 
llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals 
pertoqui el facin complir. 

Barcelona, 20 d'octubre de 2020 

Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presi-
dència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda; Ester Capella i 
Farré, consellera de Justícia; Ramon Tremosa i Balcells, conseller d'Empresa 
i Coneixement 
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Antecedents del Decret llei 

1. Decret llei 34/2020, de 20 d'octubre, de mesures urgents de suport a l'acti-
vitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats. 
2. Comunicació a la Secretaria de Govern de l'inici de la tramitació del Pro-
jecte de decret llei. 
3. Memòria justificativa. 
4. Informe jurídic. 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l'Arxiu del 
Parlament. 
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Punt 4 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 35/2020, del 20 d'octubre, de modificació del De-
cret llei 19/2020, del 19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 
28 de juliol, en matèria d'adopció de mesures socials i sanità-
ries per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la 
Covid-19 

203-00060/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 83265 / Coneixement: Mesa del Parlament, 27.10.2020 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 27 d'octubre de 
2020, ha pres coneixement del Decret llei 35/2020, de 20 d'octubre, de modi-
ficació del Decret llei 19/2020, de 19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 
28 de juliol, en matèria d'adopció de mesures socials i sanitàries per pal·liar 
els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19, publicat al DOGC 
8252, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el contro-
li pel procediment que estableix l'article 158 del Reglament del Parlament 
s'inicia el dia 23.10.2020. 

A la Mesa del Parlament 

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,  

Certifico:  

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 20 d'octubre de 2020, 
s'ha pres, entre d'altres, l'acord que es reprodueix a continuació:  
«A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, s'aprova la 
iniciativa SIG20TSF1613 - Projecte de decret llei de modificació del Decret 
llei 19/2020, de 19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en 
matèria d'adopció de mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la 
pandèmia generada per la COVID-19.» 
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona. 

Decret llei 35/2020, de 20 d'octubre, de modificació del De-
cret llei 19/2020, de 19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 
28 de juliol, en matèria d'adopció de mesures socials i sanità-
ries per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la 
COVID-19 

L'article 67.6.a) de l'Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en 
nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. 
De conformitat amb el que disposen l'article 6 i concordants de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, 
i vist el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de 
la Generalitat de Catalunya;  
D'acord amb l'anterior, promulgo el següent 
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Decret llei 

Exposició de motius 

La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d'excepcionalitat en 
els serveis socials. Amb l'objectiu de prevenir brots futurs i minimitzar el 
risc d'infecció en els grups de població més vulnerables, es requereix contí-
nuament el desplegament, l'aplicació i l'adaptació de les mesures que impac-
ten directament sobre les organitzacions i els professionals dels serveis soci-
als, i en especial en els centres que conformen la Xarxa de Serveis Socials 
d'Atenció Pública. 
Davant d'aquesta situació, el Decret llei 19/2020, de 19 de maig, i el Decret 
llei 29/2020, de 28 de juliol, van adoptar una sèrie de mesures socials i sani-
tàries adreçades a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la CO-
VID-19 als serveis socials, que s'han mostrat eficaces per facilitar a aquests 
serveis les actuacions essencials orientades a la prevenció de l'aparició de la 
infecció i la protecció dels professionals i de les persones usuàries, la inter-
venció de salut pública, l'atenció sanitària i la garantia d'atenció social, entre 
d'altres. 
A fi de poder aplicar de manera immediata i global els protocols i requeri-
ments que fixa l'autoritat sanitària, és imprescindible la modificació urgent 
de determinats articles del Decret llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures 
complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la 
pandèmia generada per la COVID-19 i del Decret llei 29/2020, de 28 de 
juliol, pel qual s'adopten mesures pressupostàries en relació amb el desple-
gament de les actuacions d'atenció social, ordenació i reforç de determinats 
serveis socials de caràcter residencial i d'atenció diürna que preveu el Pla de 
contingència per a residències, per fer front als brots de la pandèmia genera-
da per la COVID-19. 
Per això, mitjançant aquest Decret llei s'amplia l'aplicació de les mesures en 
alguns serveis socials que havien estat omesos en el moment d'aprovar-se els 
decrets llei que ara es modifiquen, i es preveu que també quedin cobertes per 
les mesures altres modalitats de finançament públic dels serveis socials, com 
ara les places finançades amb prestació econòmica vinculada. 
També s'aclareix l'àmbit d'aplicació temporal de la mesura que preveu l'arti-
cle 1 del Decret llei 19/2020, relativa a l'abonament de l'import que preveu 
l'instrument de relació, concretant que aquesta mesura tindrà vigència mentre 
s'apliquin les mesures excepcionals de salut pública de restricció de l'activi-
tat derivades de la crisi sanitària. 
Finalment, s'habilita el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies perquè, 
mitjançant una resolució, pugui ordenar el pagament directe de les mesures 
que preveu el Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, als centres residencials i 
centres d'atenció diürna acreditats o amb places col·laboradores o amb pla-
ces finançades amb prestació econòmica vinculada. 
Tot el que s'ha exposat determina que sigui imprescindible aquesta interven-
ció normativa immediata del Govern, atès que la consecució d'aquest objec-
tiu necessari per satisfer una necessitat social de primer ordre amb la celeri-
tat requerida no es pot assolir si es recorre al procediment legislatiu ordinari. 
Per tant, en ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'auto-
nomia de Catalunya, de conformitat amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 
de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;  
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A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i d'acord amb 
el Govern, 

Decreto:  

Article 1 

Es modifica l'apartat 1 de l'article 1 del Decret llei 19/2020, de 19 de maig, 
que queda redactat de la manera següent:  
«1.1 Durant el període d'estat d'alarma o durant l'aplicació de mesures ex-
cepcionals de salut pública de restricció de l'activitat derivades de la crisi 
sanitària, per garantir el manteniment dels llocs de treball dels proveïdors del 
Sistema Català de Serveis Socials i no afectar amb caràcter general l'activitat 
econòmica, compensar les activitats no presencials desenvolupades, així com 
la posada a disposició dels seus professionals al servei de la xarxa d'atenció 
assistencial, i garantir que en el moment que sigui possible en virtut de l'evo-
lució de la crisi sanitària es puguin tornar a prestar els serveis socials presen-
cials en les diferents fases a les persones usuàries que tenen reconeguda la 
prestació com a dret subjectiu, amb els nous requeriments de protecció que 
fixin les autoritats sanitàries, s'autoritza a abonar com a mesura de foment 
l'import previst en l'instrument de relació.» 

Article 2 

Es modifica l'article 1 del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, que queda 
redactat de la manera següent:  
«Article 1. Sistema de pagament dels centres residencials 
»El sistema de pagament dels centres residencials, de llar residències per a 
persones amb discapacitats, de llar amb suport o llar residències per a perso-
nes amb problemàtica social derivada de malaltia mental, de centres de dia 
de gent gran, centres de dia de teràpia ocupacional i centres d'atenció especi-
alitzada per a persones amb discapacitats, i dels centres de dia ocupacionals 
d'inserció (SOI) per a persones amb discapacitats que configuren el Sistema 
Català de Serveis Socials, regulat pel Decret 284/1996, de 23 de juliol, de 
regulació del Sistema Català de Serveis Socials, i la normativa que el desen-
volupa, elaborats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, dei-
xen d'aplicar-se temporalment a l'activitat que es presti des de l'1 de setem-
bre del 2020 i mentre duri la situació d'emergència derivada de la COVID-
19, en allò que contravinguin el que disposa aquest Decret llei.» 

Article 3 

Es modifica l'article 3 del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, que queda 
redactat de la manera següent:  
«Article 3. Increment mensual per fer front als costos addicionals generats 
als serveis socials de caràcter residencial de la xarxa d'atenció pública 
»Per fer front als costos addicionals, els serveis socials de caràcter residenci-
al de la xarxa d'atenció pública de gent gran i per a persones amb discapaci-
tat física o intel·lectual amb concert social de la modalitat de gestió delega-
da, concertats, col·laboradors, amb places finançades amb prestació 
econòmica vinculada i subvencionats del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, des de l'1 de juliol del 2020 i mentre duri la situació d'e-
mergència derivada de la COVID-19, cobraran 196,30 euros addicionals 
mensuals per plaça, que es destinen al reforç del personal d'atenció directa -
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principalment gerocultor i personal auxiliar-, a la compra d'EPI i a la intensi-
ficació de les mesures addicionals d'higiene relacionades amb la COVID-19. 
Aquest import s'abona mensualment durant el període establert, d'acord amb 
les instruccions que dicti l'òrgan competent del Departament.» 

Article 4 

Es modifica l'article 4 del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, que queda 
redactat de la manera següent:  
«Article 4. Increment mensual per fer front als costos addicionals generats 
als serveis socials de llar residències per a persones amb discapacitats i llar 
amb suport o llar residències per a persones amb problemàtica social deriva-
da de malaltia mental de la xarxa d'atenció pública 
»Per fer front als costos addicionals generats als serveis socials de llar resi-
dències per a persones amb discapacitats i llar amb suport o llar residències 
per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental de la 
xarxa pública; amb concert social de la modalitat de gestió delegada, concer-
tats, col·laboradors i subvencionats del Departament de Treball, Afers Soci-
als i Famílies ˗des de l'1 de setembre del 2020 i mentre duri la situació d'e-
mergència derivada de la COVID-19˗ cobraran 62,80 euros addicionals 
mensuals per plaça, que es destinaran al reforç del personal d'atenció directa 
-principalment personal auxiliar-, a la compra d'EPI i a la intensificació de 
les mesures addicionals d'higiene relacionades amb la COVID-19. Aquest 
import s'ha d'abonar mensualment durant el període establert, d'acord amb 
les instruccions que dicti l'òrgan competent del Departament.» 

Article 5 

Es modifica l'article 5 del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, que queda 
redactat de la manera següent:  
«Article 5. Reserva de places lliures d'ocupació 
»Per millorar la capacitat als serveis socials de caràcter residencial acreditats 
de gent gran i discapacitat en la implementació amb èxit de les mesures de 
sectorització i la capacitat d'aïllar casos probables o confirmats de COVID-
19 des de l'1 de juliol del 2020 i mentre duri la situació d'emergència deriva-
da de la COVID-19, les residències han de disposar d'una reserva de places 
lliures d'ocupació que s'han d'acordar amb els referents del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies i del Departament de Salut, per cada àmbit 
territorial d'acord amb la situació i les característiques de les residències. 
Aquests centres, mentre aquestes places romanguin buides, percebran el 85% 
del preu mitjà ponderat que estableix la Cartera de serveis socials per als 
serveis de caràcter residencial de gent gran o discapacitat, a partir de l'1 de 
setembre per als de gent gran i de l'1 de novembre per als de discapacitat, i 
mentre duri la situació d'emergència derivada de la COVID-19. Aquest im-
port s'abonarà d'acord amb les instruccions que dicti l'òrgan competent del 
Departament. 
»En cas de necessitat, es podrà fer reserves de places lliures a centres privats 
no acreditats, que es concretaran mitjançant una resolució de l'òrgan compe-
tent del Departament.» 
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Article 6 

Es modifica l'article 7 del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, que queda 
redactat de la manera següent:  
«Article 7. Increment mensual per fer front als costos addicionals generats 
als serveis socials de centres de dia de gent gran de la xarxa d'atenció pública 
»Per fer front als costos addicionals generats, els centres de dia de gent gran 
amb concert social de la modalitat de gestió delegada, concertats, amb places 
finançades amb prestació econòmica vinculada i col·laboradors des de l'1 de 
juliol del 2020 i mentre duri la situació d'emergència derivada de la COVID-
19, percebran 60,00 euros addicionals per usuari i mes corresponent al reforç 
del personal auxiliar d'atenció directa i a la compra d'EPI i mesures addicio-
nals d'higiene relacionades amb la COVID-19. Aquest import s'abonarà 
mensualment durant el període establert, d'acord amb les instruccions que 
dictin els òrgans competents del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies.» 

Disposició transitòria 

L'ampliació de l'aplicació de les mesures d'increment mensual per fer front 
als costos addicionals per a les places finançades amb prestació econòmica 
vinculada que recullen els articles 3 i 6 d'aquest Decret llei s'aplica amb ca-
ràcter retroactiu i, per tant, té efectes econòmics des de l'1 de juliol de 2020. 

Disposicions finals 

Primera 

S'habilita el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies a ordenar, mitjan-
çant Resolució, el pagament directe de les mesures que preveu el Decret llei 
29/2020, de 28 de juliol, als centres residencials i els centres d'atenció diürna 
acreditats amb places col·laboradores o amb places finançades amb prestació 
econòmica vinculada. 

Segona 

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s'apliqui aquest Decret llei 
cooperin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats a qui pertoqui el facin 
complir. 

Barcelona, 20 d'octubre de 2020 

Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presi-
dència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda; Chakir El Homra-
ni Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 

Antecedents del Decret llei 

1. Text del Projecte de decret llei de modificació del Decret llei 19/2020, de 
19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en matèria d'adopció de 
mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia generada 
per la COVlD-19, aprovat pel Govern a la sessió de data 20 d'octubre de 
2020. 
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2. Justificant d'inici de la tramitació, del secretari general al secretari del 
Govern, de 16 d'octubre de 2020. 
3. Nota Govern en funcions, de 19 d'octubre de 2020. 
4. Informe justificatiu de la directora general de l'Autonomia Personal i la 
Discapacitat, de 19 d'octubre de 2020. 
5. Memòria econòmica de la directora general de l'Autonomia Personal i la 
Discapacitat, de 19 d'octubre de 2020. 
6. Informe jurídic de l'Advocat en Cap, de 19 d'octubre de 2020. 
7. Informe econòmic, de la Sub-directora general de Planificació i Gestió 
Pressupostària, de 19 d'octubre de 2020. 
8. Informe de la Direcció General de Pressupostos, de 19 d'octubre de 2020. 
9. Decret llei 35/2020, de 20 d'octubre, de modificació del Decret llei 
19/2020, de 19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en matèria 
d'adopció de mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandè-
mia generada per la COVID-19, publicat al DOGC 8252 - 22.10.2020. 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l'Arxiu del 
Parlament. 
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Punt 5 | Debat de totalitat 

Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic català 

202-00079/12 

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC 

Reg. 72680 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2020 

A la Mesa del Parlament 

Vidal Aragonés Chicharro, diputat i Carles Riera i Albert, portaveu del Sub-
grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, 
d'acord amb el que estableixen els articles 111.b i 112 i pel procediment de 
l'article 138.2 del Reglament del Parlament, presenta la següent 

Proposició de llei per l'estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic català 

Exposició de motius 

Els serveis públics i per tant el sector públic català és l'eix vertebrador per-
què qualsevol societat pugui tenir una actuació positiva en relació a remoure 
els obstacles que suposa una societat profundament desigual i que moltes 
vegades expressa discriminacions. Ensenyament, sanitat, serveis socials, 
justícia i tantes altres expressions dels serveis públics a la societat no es po-
den entendre sense l'impuls del poder públic. 
També es transforma el sector públic en un motor econòmic i social fona-
mental tant directe com indirecte. Segurament l'expressió de la Crisi de la 
Covid-19 ha fet veure de la manera més crua la importància dels serveis 
públics i la necessitat que tinguem un sector públic català fort. 
Si hi ha una peça clau o essencial als serveis públics aquesta és la dels treba-
lladors i les treballadores que en formen part. No hi ha sector públic català 
sense treballadors i treballadores i difícilment pot haver un sector públic de 
qualitat en base a treballadors i treballadores precàries. 
A 31 de desembre de 2018 al sector públic català hi havia els següents treba-
lladors i treballadores: 103.600 funcionaris i funcionàries de carrera, 54.364 
en interinatge (40.552 dones i 13.812 homes), en règim laboral indefinit 
39.209 i 15.063 laborals temporals (10.552 dones i 4511 homes). És a dir, 
una tercera part dels treballadors i les treballadors públiques amb una relació 
no estable. Les pròpies dades en relació a gènere també ens traslladen com el 
patriarcat s'expressa en el sector públic català on la temporalitat afecta més 
del doble (relació laboral temporal) i el triple (interinatge) a les dones. 
Malauradament els darrers dos anys la temporalitat ha crescut fins situar-se 
en uns 90.000 treballadors i treballadores. Aquesta tendència ha estat gairebé 
estable a la darrera dècada on sempre s'ha situat a l'entorn d'una tercera part 
dels treballadors i les treballadores. Hem de dir que les mesures i acords duts 
a terme per Generalitat, acords amb sindicats i convocatòries PESCO, no han 
tingut cap efecte substancial en la reducció de la temporalitat al sector pú-
blic. Ens trobem molt lluny de la fita de reduir la temporalitat al 8% i ens 
mantenim entre el 25 i el 33%. 
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Alhora, Catalunya té un dèficit històric de treballadors i treballadores públi-
ques situant-se en 4% per habitant, quan territoris del nostre entorn es situen 
en 6,5% l'Aragó, 6% la Comunitat Autònoma de Madrid o 8% per habitant 
d'Extremadura. L'existència d'un sector públic infradotat i precaritzat des del 
punt del vista laboral no forma part de cap malastrugança sinó d'una combi-
nació de manca d'aposta política pels serveis públics de gestió pública, in-
compliment de la normativa del sector públic i les polítiques de contenció de 
la despesa desenvolupades des de l'any 2010. 
L'article 10.4. de l'Estatut de l'Empleat Públic estableix que «les places va-
cants que acompleixin funcionaris interins s'han d'incloure en l'oferta de 
feina corresponent a l'exercici en què es produeix el seu nomenament i, si no 
és possible, en la següent, llevat que es decideixi la seva amortització». Al-
hora l'article 70 de la mateixa norma diu «En tot cas, l'execució de l'oferta 
d'ocupació pública o instrument similar s'ha de desenvolupar dins del ter-
mini improrrogable de tres anys». Aquesta norma ha estat interpretada pels 
tribunals amb una idea ben simple: no han de superar els tres anys. Això ha 
estat objecte d'incompliment generalitzat, el que ha generat tota una genera-
ció de treballadors i treballadores públiques amb més de 3 anys de tempora-
litat, més d'una dècades i fins i tot dues dècades, que no han pogut ni tan sols 
opositar per l'exercici obstructiu de la pròpia Administració que està cronifi-
cant la temporalitat. 
Alhora milers de treballadores i treballadors públics donen resposta a activi-
tats estables i permanents a través de contractes o nomenaments formalment 
temporals en un ús abusiu i fraudulent. 
Davant d'aquesta realitat les organitzacions sindicals vénen demanant solu-
cions i han estat diferents els col·lectius de treballadors i treballadores in-
terins i temporals que s'han constituït el darrer any. A banda de les mobilit-
zacions desenvolupades, una part de l'acció per revertir la seva situació de 
temporalitat han estat les reclamacions judicials. Al respecte el TJUE ha 
estat assenyalant a les Administracions com a incomplidores i ha indicat la 
necessitat de prendre mesures per fer efectiva la normativa vigent, entre d'al-
tres la Directiva 1999/70/CE. 
El conjunt de sentències del TJUE és ampli però suposa un salt qualitatiu la 
doctrina que expressa la resolució del 19 de març de 2020 al establir el que 
no s'ha d'entendre una resposta adequada de l'Administració en compliment 
de la normativa vigent i per tant la necessitat d'altres mesures. 
Ens trobem davant d'una obligació legal, com és la limitació dels tres anys 
d'interinitat que no s'està superant i una realitat a través de la qual llocs de 
treball estructurals (estables i permanents) s'estan cobrint fraudulentament 
amb nomenaments o contractes formalment temporals. 
La sentència esmentada refereix quins són els paràmetres que determinen 
l'ús abusiu i per tant fraudulent de la contractació temporal: anys consecutius 
prestant serveis a l'ocupador realitzant tasques pròpies de l'activitat normal 
del personal estable; la inexistència real de límits màxims de durada en la 
contractació temporal; l'incompliment de l'Administració ocupadora l'obliga-
ció de proveir les places servides per personal temporal amb personal estable 
o funcionari de carrera convocant els corresponents processos selectius. 
Al respecte i per donar compliment a la Directiva 1999/70/CE tampoc resul-
ten solucions vàlides emparar-se en raons internes per vulnerar els drets que 
els normes comunitàries reconeixien als treballadors i les treballadores pú-
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bliques: «ni la gestió rigorosa del personal, ni les consideracions d'índole 
pressupostària, ni la dificultat o complexitat de crear llocs de treball fixos, 
poden justificar la discriminació, ni la manca de mesures de prevenció i 
sanció de la utilització abusiva de successius contractes de treball de durada 
determinada en el sentit de les Clàusules 4 i 5 de l'Acord marc». Tampoc es 
considera compliment de la Directiva o sanció correcta la convocatòria de 
processos selectius per cobrir aquelles places que es troben en ús abusiu o 
frau, expressament ho resolt la sentència del 19 de març de 2020 als seus 
apartats 97 i 101. 
La figura d'indefinides no fixes, construïda per la jurisdicció social, podria 
ser una alternativa, però no es considera una sanció adequada a la contracta-
ció temporal abusiva o fraudulenta en la mesura que l'ocupador pot amortit-
zar la plaça o cessar l'empleat públic quan es cobreixi la plaça per funcionari 
de carrera, així com que no s'estableix iguals causes d'extinció entre tempo-
rals i fixes. 
Així únicament hi hauria dues possibles solucions: el pagament d'indemnit-
zacions per extinció no ajustada a dret o l'equiparació de drets entre tempo-
rals en frau de llei o ús abusiu de la temporalitat i treballadors d'iguals carac-
terístiques amb nomenament o contracte fixe. La present llei no ha optat per 
la primera de les solucions per entendre que no és un compliment exacte del 
mandat normatiu i jurisprudencial existent: la mateixa no ens sembla sufici-
entment efectiva i dissuasiva a la vegada que podria suposar per l'Adminis-
tració una despesa multimilionària en el pagament d'indemnitzacions i la 
pèrdua de treballadors i treballadores que aporten l'essència, el coneixement i 
l'experiència del sector públic català. 
Tampoc hauríem d'oblidar que els treballadors i les treballadores interines o 
laborals temporals majoritàriament ja han superat un procés selectiu amb els 
criteris d'igualtat, mèrit i capacitat i sinó ha estat així es responsabilitat de 
l'Administració. Que no es vulgui transformar ara un incompliment de l'ocu-
pador en un pitjor dret. 
Per tant el compliment de la legalitat i l'estabilitat dels treballadors i les tre-
balladores del sector públic català el fem a través de sancionar la contracta-
ció abusiva amb una igualació en drets amb qui ostenta la condició d'estable 
en el mateix règim jurídic. 
Els efectes d'aquesta mesura que tindrà efectivitat per la majoria de treballa-
dors interins i temporals del sector públic català té una altra significació 
col·lateral com és enfortir els serveis públics catalans. En plena expressió de 
la realitat econòmica i social derivada de la Crisi de la Covid-19 necessitem 
estabilitzar tots els treballadors i treballadores també com condició necessà-
ria per donar respostes a les necessitats del nostre país. 
Aquesta proposició de llei es dicta abordant la competència executiva que té 
la Generalitat en matèria d'Administració Pública que comprèn l'aprovació 
de disposicions per l'execució de la normativa de l'Estat i la potestat d'orga-
nització de la seva pròpia administració (art. 112 de l'EAC). De la mateixa 
manera és compliment de l'obligació de l'aplicació i execució de la normati-
va de la Unió Europea que afecti a l'àmbit de les seves competències (art. 
113 de l'EAC) i fonamentalment donar compliment als principis d'aplicació 
directa de les Directives sense necessitat de transposició prèvia o per la seva 
manca de transposició efectiva com és el present supòsit. 
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En aplicació dels principis d'eficàcia directa i primacia del Dret de la Unió 
Europea, el sector públic passat dos anys des de la data d'efectes d'una Direc-
tiva pot donar compliment a les obligacions que de la mateixa se'n deriva 
sense necessitat d'una transposició prèvia. Al respecte s'ha de fer efectiu el 
mandat de l'article 2 paràgraf primer de la Directiva 1999/70, deure d'adoptar 
totes les disposicions necessàries per garantir en tot moment els resultats 
fixats per dita Directiva. També ha establert el TJUE que «les resolucions 
judicials o pràctiques administratives poden ser considerades com a consti-
tutives d'un compliment vàlid de les obligacions del Tractat de la UE». 
Finalment, pel que fa a la present norma, estem davant d'una regulació que 
demana tramitació amb màxima celeritat, la pròpia naturalesa de la matèria 
ho aconsella, tant pel que fa a fer efectiva les resolucions del TJUE com per 
la realitat de precarietat de milers de treballadors i treballadores catalanes 
sense que se'ls apliqui la normativa existent. 
També en aquest sentit la simplicitat de la tramitació ho permet: 3 articles, 2 
disposicions addicionals, 1 disposició transitòria i 1 disposició final. 

Proposició de llei 

Article 1. Objecte de la llei 

És objecte d'aquesta llei l'estabilització dels treballadors i les treballadores 
dels sector públic català. Al respecte es regula sanció de les actuacions abu-
sives de temporalitat al sector públic català per donar compliment al que 
disposa la sentència del TJUE de la Unió Europea de 19 de març de 2020, 
recaiguda en els assumptes acumulats C-103/18 i C-429/18. 

Article 2. Àmbit subjectiu 

La present norma resulta d'aplicació a la totalitat del sector públic català, 
incloses en aquest les entitats dependents de l'Administració de la Generali-
tat de Catalunya amb una participació directa o indirecta superior al 50%, 
amb independència de quina sigui la forma jurídica que adopti la relació 
entre els i les servidores públiques i l'ocupador. 
Al respecte resultarà d'aplicació per contractacions laborals, estatutàries o 
nomenaments funcionarials, que seran referits en la present norma com a 
contracte i nomenament. 

Article 3. Estabilització dels treballadors i les treballadores 
públiques amb més de 3 anys de prestació de serveis 

Aquells contractes o nomenaments temporals que no són per cobrir activitats 
provisionals, esporàdiques o excepcionals sinó per activitats ordinàries, esta-
bles o permanents es transformaran quan superin els 3 anys de prestació de 
serveis. 
La transformació consistirà en el reconeixement del dret a romandre en el 
lloc de treball que s'exercís amb els mateixos drets i amb subjecció al mateix 
règim d'estabilitat i inamobilitat que regeix per la funció pública de carrera 
comparable, sense adquirir aquesta condició. 
Entre l'equiparació de drets hi haurà el de no veure extingida la seva relació 
amb el seu ocupador quan la plaça a la qual és adscrit és ocupada després de 
completar-se procés selectiu. 
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Disposició addicional primera. Relació de Lloc de Treball i 
treballadors i treballadores estables 

S'addiciona un apartat 2 a l'article 10 del Text únic dels preceptes de deter-
minats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública aprovat 
pel Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, amb la següent redacció:  
«Les relacions de llocs de treball hauran d'incorporar una identificació 
relativa a contractes o nomenaments inicialment temporals o interins que 
s'han transformat en estables amb mateixos drets i amb subjecció al mateix 
règim d'estabilitat i inamobilitat que regeix per la funció pública de carrera 
comparable.» 

Disposició addicional segona. Sobre la realització de despe-
ses a càrrec als Pressupostos de la Generalitat 

Aquesta norma no suposa la realització de despeses amb càrrec a Pressupostos 
de la Generalitat. Si hagués efectes de la mateixa que eventualment compor-
tessin la realització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat, 
produirien efectes a partir de l'entrada en vigor de la llei de pressupostos cor-
responents a l'exercici pressupostari immediatament posterior a l'entrada en 
vigor d'aquesta llei. 

Disposició transitòria primera. Règim d'entrada en vigor de la 
transformació del contracte o nomenament 

Als efectes del període de tres anys que refereix l'article 3 es prendrà en con-
sideració el temps de prestació de serveis que s'hagi treballat en el moment 
de vigència de la present norma així com el que es sumi amb posterioritat de 
la mateixa. 

Disposició Final. Entrada en vigor 

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya. 

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2020. 

Vidal Aragonés Chicharro, diputat; Carles Riera i Albert, portaveu, SP CUP-CC 

ESMENES A LA TOTALITAT 

Reg. 76002 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 
Administració Pública, 22.10.2020 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 76002) 

A la Mesa del parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els 
articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent 
esmena a la totalitat a la Proposició de llei d'estabilització de les treballado-
res i els treballadors del sector públic català (tram. 202-00079/12). 
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Esmena 
GP Socialistes i Units per Avançar 
A la totalitat 

De retorn de la proposició de llei. 

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020 

Eva Granados Galiano; portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units 
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Punt 6 | Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre el Baix Penedès 

250-01524/12 

PRESENTACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS, EUSEBI 
CAMPDEPADRÓS I PUCURULL, DEL GP JXCAT, LLUÏSA LLOP I FERNÀNDEZ, DEL 
GP ERC, ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, DEL GP PSC-UNITS, YOLANDA LÓPEZ FER-
NÁNDEZ, DEL GP CATECP, MARIA SIRVENT ESCRIG, DEL SP CUP-CC, SANTI 
RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC 

Reg. 77129 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.09.2020 

A la Mesa del Parlament 

Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, diputat del Grup Parlamentari de 
Junts per  Catalunya, Lluïsa Llop i Fernàndez, diputada del Grup Parlamen-
tari Republicà, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari So-
cialistes i Units per Avançar, Yolanda López Fernández, diputada del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Maria Sirvent Escrig, diputada 
del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Consti-
tuent, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el 
Baix Penedès, per tal que sigui substanciada davant el Ple del Parlament, 
amb el text següent:  

Exposició de motius 

Fa temps que els alcaldes i alcaldesses de la comarca del Baix Penedès han 
manifestat la seva voluntat de trobar i compartir una estratègia comuna per 
tal d'impulsar socioeconòmicament el Baix Penedès. 
El Baix Penedès és la segona comarca amb menys funcionaris de la Genera-
litat de Catalunya, amb una mitjana de 17 funcionaris per cada 1.000 habi-
tants. A més, és la comarca que rep menys inversions per habitant. 
Un gran handicap que pateix el Baix Penedès és que normalment només es té 
present la població empadronada de la comarca, deixant fora la població 
real, és a dir, la població resident no empadronada, i això penalitza els ser-
veis. Aquesta situació es repeteix al llarg dels darrers vint anys. 
En aquest sentit cal posar l'accent en la distorsió entre el nombre d'efectius 
en termes de mossos, agents rurals, mestres i tot el cos funcionarial públic, i 
les necessitats de la comarca. Es fa necessari afrontar reptes com l'ocupació 
de cases, les plantacions il·legals de marihuana, robatoris, els incendis i ne-
cessitats dels bombers, que esdevenen estèrils sense el nombre adequat d'e-
fectius al territori. 
Fa més de deu anys que el Baix Penedès es consolida com la comarca amb 
més atur de Catalunya, i la situació no es reverteix en termes generals. Per 
tant, és necessari treballar per combinar plans d'ocupació específics per la 
comarca i potenciar les polítiques formatives en clau dual, formació i empresa. 
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Els últims anuncis de tancament d'algunes empreses han fet saltar totes les 
alarmes. La comarca no es pot permetre perdre més llocs de treball. 
En termes de mobilitat i infraestructures, el greuge que pateixen els habitants 
del Baix Penedès ha estat denunciat els darrers anys, i es continua fent. La 
mobilitat per carretera, autopista de peatge, la mobilitat ferroviària i les polí-
tiques de transport públic han de ser claus pel futur de la comarca. 
Des del punt de vista de les polítiques de salut i educació, la comarca pateix 
la distorsió en termes de plantejament per la pressió metropolitana de Barce-
lona. L'evolució i el creixement urbanístic i demogràfic determinen unes 
necessitats que canvien ràpidament i a les quals s'ha de donar resposta. El 
problema de l'augment exponencial de la població de la comarca a l'estiu 
pels serveis i les necessitats sanitàries i la problemàtica de la matrícula viva a 
les escoles determina una complexitat en els serveis públics de la comarca. 
Tots els punts expressats anteriorment, en especial el relatiu a les polítiques 
de salut, així com també a la greu incidència de l'atur a la comarca, s'han vist 
empitjorats per la crisi sanitària, però també econòmica i social de la Covid-
19. 
El Baix Penedès no pot esperar més. Cal que s'actuï de manera decidia per 
pal·liar la seva situació, i revertir les dinàmiques que porten a ser aquesta 
una de les comarques amb major problemàtica econòmica i social de Catalu-
nya. 
Per aquests motius, presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  
1. Crear, en el termini màxim de dos mesos, des de l'aprovació de la present 
resolució, una Taula del Baix Penedès formada pel President del Consell 
Comarcal del Baix Penedès, els alcaldes i alcaldesses de la comarca, els di-
putats i diputades provincials del Baix Penedès, els diputats o diputades del 
Parlament de Catalunya de cada Grup Parlamentari amb vinculació amb el 
Penedès o, en el seu defecte, un diputat o diputada preferentment vinculat 
amb la demarcació que la representa. 
2. Elaborar, a través de la Taula del Baix Penedès, una agenda del Baix Pe-
nedès amb les següents accions polítiques a desenvolupar:  
a. Impulsar el projecte d'IDIADA en clau comarcal per garantir un retorn 
social i econòmic al Baix Penedès. 
b. Elaborar un Pla de xoc per la reindustrialització de la comarca, per tal de 
revertir els efectes dels tancaments anunciats i generar oportunitats d'ocupa-
ció al territori. 
c. Estudiar la implementació, conjuntament amb els agents del territori, del 
reequilibri dels peatges habituals del corredor de la C32 en els trams que 
connecten la comarca amb altres punts com són les entrades a la mateixa 
autopista i el peatge de Cubelles a fi de beneficiar als residents locals mentre 
duri la concessió. 
d. Elaborar plans d'ocupació específics per la comarca del Baix Penedès i 
potenciar la formació professional en clau dual. 
e. Les inversions necessàries per millorar la sanitat a la comarca. Destacant 
les actuacions pendents a l'Hospital del Vendrell d'ampliació del servei d'Ur-
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gències, consultes externes, hospital de dia, llits d'hospitalització, de pal·lia-
tius i de llarga estada. 
f. Incrementar els recursos personals i econòmics per a les àrees d'atenció a 
les persones en risc de vulnerabilitat, així com, incrementar la dotació per a 
places públiques en les residències i centres de dia per a gent gran de la co-
marca. 
El seguiment d'aquestes accions es farà per part dels membres de la Taula i 
de manera coordinada amb el Parlament de Catalunya i el Govern de la Ge-
neralitat 

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2020 

Francisco Javier Domínguez Serrano, GP Cs; Eusebi Campdepadrós i Pucu-
rull, GP JxCat; Lluïsa Llop i Fernàndez, GP ERC; Rosa Maria Ibarra Ollé, 
GP PSC-Units; Yolanda López Fernández, GP CatECP; Maria Sirvent Es-
crig, SP CUP-CC; Santi Rodríguez i Serra, SP PPC; diputats 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 80188 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament: 27.10.2020 

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - CRIDA 
CONSTITUENT (REG. 80188) 

A la Mesa del Parlament 

Carles Riera Albert, representant, Maria Sirvent Escrig, diputada del Sub-
grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, 
d'acord amb el que estableix l'article 167.3 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre el Baix Pe-
nedès (tram. 250-01524/12). 

Esmena 1 
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 
Constituent 
De supressió i addició del punt 1 

1. Crear, en el termini màxim de dos mesos, des de l'aprovació de la present 
resolució, una Taula del Baix Penedès formada pels grups polítics amb re-
presentació al pel President del Consell Comarcal del Baix Penedès, els 
alcaldes i alcaldesses de la comarca, els diputats i diputades provincials del 
Baix Penedès, els diputats o diputades del Parlament de Catalunya de les 
circumscripcions del Camp i del Penedès de totes les formacions polítiques 
representades i els agents civils del territori implicats en els diferents àmbits 
de treball de cada Grup Parlamentari amb vinculació amb el Penedès o, en el 
seu defecte, un diputat o diputada preferentment vinculat amb la demarcació 
que la representa. 
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Esmena 2 
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 
Constituent 
De supressió i addició del punt 2  

2. Elaborar, a través de mitjançant la Taula del Baix Penedès i mecanismes 
de participació ciutadana, una agenda del Baix Penedès que sigui totalment 
transparent, amb les següents accions polítiques a desenvolupar:  

Esmena 3 
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 
Constituent 
D'addició a l'apartat a. del punt 2  

a. Impulsar el projecte d'IDIADA en clau comarcal per garantir un retorn soci-
al i econòmic al Baix Penedès, sense que suposi una ampliació territorial. 

Esmena 4 
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 
Constituent 
De supressió i addició a l'apartat c. del punt 2 

c. Estudiar la implementació, conjuntament amb els agents del territori, del 
reequilibri dels peatges habituals del corredor de la C32 en els trams que 
connecten la comarca amb altres punts com són les entrades a la mateixa 
autopista i el peatge de Cubelles a fi de beneficiar als residents locals mentre 
duri la concessió. 
c. Implementar l'aixecament del peatge entre El Vendrell i Sitges de forma 
imminent. Mentre no s'aixequi el peatge o s'implanti el sistema de vinyeta, 
quantificar i planificar l'aplicació dels recursos necessaris per aplicar boni-
ficacions en el peatge de l'autopista C-32. Les bonificacions haurien de ser 
pels viatges habituals d'anada i tornada en 24 hores, del 100% en el tram 
Sitges-Vendrell, i del 50% en el peatge Vallcarca.  

Esmena 5 
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 
Constituent 
D'addició a l'apartat d. del punt 2  

d. Elaborar plans d'ocupació específics per la comarca del Baix Penedès i, 
potenciar la formació professional en clau dual i promoure, reforçar i conso-
lidar les iniciatives d'Economia Social i Solidària com a model socioeconò-
mic alternatiu i transformador al territori. 

Esmena 6 
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 
Constituent 
De supressió i addició a l'apartat e. del punt 2 

e. Les inversions necessàries per millorar la sanitat a la comarca. Destacant 
les actuacions pendents a l'Hospital del Vendrell d'ampliació del servei d'Ur-
gències, consultes externes, hospital de dia, llits d'hospitalització, de 
pal·liatius i de llarga estada. 
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e. Quantificar i planificar l'aplicació dels recursos econòmics necessaris per 
garantir una assistència sanitària d'atenció primària de qualitat a la comar-
ca, tenint en compte l'augment de la població durant l'època d'estiu.  

Esmena 7 
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 
Constituent 
De supressió i addició a l'apartat f. del punt 2 

f. Incrementar els recursos personals i econòmics per a les àrees d'atenció a 
les persones en risc de vulnerabilitat, així com, Quantificar i planificar 
l'augment dels recursos econòmics destinats al Pla d'equipaments i progra-
ma de serveis socials, incrementarnt la dotació per a places públiques en les 
residències i centres de dia per a gent gran de la comarca. 

Esmena 8 
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 
Constituent 
D'addició d'un nou apartat g. al punt 2  

g. Quantificar i planificar l'augment dels recursos econòmics per poder 
cobrir les necessitats educatives d'atenció a la diversitat i la inclusió social.  

Esmena 9  
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 
Constituent 
D'addició d'un nou apartat h. al punt 2  

h. Quantificar i planificar l'augment de recursos econòmics per a fer front a 
l'emergència habitacional i poder dotar-se i fomentar la rehabilitació d'ha-
bitatges socials i l'adquisició d'habitatge per a ús social.  

Esmena 10 
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 
Constituent 
D'addició d'un nou apartat i. al punt 2  

i. Impulsar un pla per preservar l'espai agrari i enfortir el sector primari 
amb criteris agroecològics i de foment dels productes de qualitat i proximi-
tat en el marc de la regió agroalimentària del Penedès.  

Palau del Parlament, 6 d'octubre de 2020 

Carles Riera Albert Maria Sirvent Escrig 
Representant del SP CUP-CC Diputada del SP CUP-CC 
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Punt 16 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'atenció 
a la gent gran 

302-00249/12 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 82945 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2020 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableix 
l'article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre l'atenció a la gent gran (tram. 
300-00309/12). 

Moció 

1. El Parlament constata que el Govern de Catalunya actual i els dels darrers 
10 anys han portat a terme una reducció de la inversió en polítiques socials 
que ha situat Catalunya a la cua en inversió social de tota Espanya. 
2. El Parlament constata que Catalunya disposa de la llista d'espera més gran 
de l'Estat per accedir a una prestació per dependència, sense que el Govern 
hagi posat en marxa cap Pla de Xoc per a la reducció d'aquesta llista d'espera, 
tal i com se l'ha instat des del Parlament de Catalunya en reiterades ocasions. 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  
3. Establir la teleassistència com a dret subjectiu per a aquelles persones 
dependents que no visquin en centres residencials. 
4. Fer efectiu, durant la primera quinzena del mes de novembre de 2020, tots 
els pagaments pendent per part del Govern a l'àmbit residencial, tant aquells 
que es deriven de l'aprovació del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, pel 
qual s'adopten mesures pressupostàries en relació amb el desplegament de 
les actuacions d'atenció social, ordenació i reforç de determinats serveis so-
cials de caràcter residencial i d'atenció diürna que preveu el Pla de contin-
gència per a residències. 
5. Fer efectiu, durant la primera quinzena del mes de novembre de 2020, tots 
els pagaments pendents de les places residencials buides, ja siguin en règim 
de concertació, col·laboració o de Prestacions Vinculades a Residència, des 
del finiment de l'estat d'alarma fins a mitjans del mes de setembre de 2020, 
quan es van autoritzar l'entrada de nous residents. 
6. Fer públiques les dades d'evolució de la dependència a Catalunya de l'any 
2020 al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
7. Donar a conèixer per escrit a tots els grups parlamentaris, en el termini de 
15 dies des de l'aprovació d'aquesta moció, el destí i la quantitat dels recur-
sos rebuts per part del Govern de l'Estat, des de l'inici de l'estat d'alarma fins 
el dia d'avui. 
8. Garantir un protocol d'obligat compliment de comunicació entre els ges-
tor/es dels serveis residencials i els familiars dels residents, que faciliti el 
coneixement de l'estat de salut dels/les residents. 
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9. Reprendre de forma immediata totes les valoracions de grau de dependèn-
cia aturades des del decret de l'Estat d'Alarma, a tot el territori català. 
10. Presentar una proposta, en el termini d'un mes, de reducció la burocràcia 
administrativa per accedir a prestacions i serveis de la Dependència, tal com 
han fet altres Comunitats Autònomes. 
11. Presentar, abans que acabi l'any 2020, un Pla de Xoc per a reduir els 
76.000 catalans i catalanes que es troben en llista d'espera per accedir a una 
prestació o serveis de dependència. 
12. Concertar, en el termini d'un mes, les places de centre de dia de Mont 
Roig del Camp (Tarragona) tal com marca el conveni signat entre la Genera-
litat de Catalunya i l'Ajuntament l'any 2010. Tanmateix, programar els con-
certs de places de centre de dia i residencials de tots els convenis signats 
amb ajuntaments des del 2009 fins l'octubre de 2020. 

Palau del Parlament, 22 d'octubre de 2020 

Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-
Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 83766, 84080, 84082 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
3.11.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 83766) 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d'acord amb el que esta-
bleix l'article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'atenció a 
la gent gran (tram. 302-00249/12). 

Esmena 1 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició al punt 6 

6. Fer publiques, abans que acabi l'any 2020, les dades d'evolució de la de-
pendència a Catalunya de l'any 2020 al web del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies. 

Esmena 2 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició d'un punt 13 

13. Fer efectiu en el termini màxim de un mes, l'actualització de les tarifes 
base dels serveis a la dependència, tal com estava establert en el pacte de 
pressupostos realitzat entre el Govern i el grup parlamentari Catalunya en 
Comú Podem. 
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Esmena 3 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició d'un punt 14 

14. Reforçar, en el termini màxim de 15 dies, tots els mitjans necessaris (per-
sonal, material, test garantits, atenció sanitària...) per a fer front a la segona 
onada de COVID-19, que ja està afectant novament a les residències. 

Palau del Parlament, 29 d'octubre de 2020 

Susanna Segovia Sánchez Yolanda López Fernández 
Portaveu del GP CatECP Diputada del GP CatECP 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 84080) 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'atenció a la gent gran (tram. 
302-00249/12). 

Esmena 1 
GP de Ciutadans 
D'addició d'un nou punt 2.bis 

2. Bis El Parlament constata la necessitat d'un compromís real i efectiu per 
part del Govern de Catalunya i el Govern d'Espanya amb l'objectiu d'esta-
blir els acords urgents i necessaris que garanteixin les millores necessàries 
en el sistema del finançament de la llei de dependència. 

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020 

Lorena Roldán Suárez Elisabeth Valencia Mimbrero 
Portaveu del GP Cs Diputada del GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 84082) 

A la Mesa del Parlament 

Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, 
d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l'atenció a la gent gran (tram. 302-00249/12). 

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

1. El Parlament constata que el Govern de l'Estat ha reduït, en el període 
2010-2019, un 27% les aportacions al Govern de la Generalitat per al fi-
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nançament de les polítiques de protecció social i que, malgrat aquest fet, el 
Govern de la Generalitat ha recuperat la depesa en polítiques socials i fins 
hi tot superat la despesa que feia l'any 2010. 

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

2. El Parlament constata que el Govern de l'Estat mai ha acomplert amb el 
pagament del que li correspon quant al sistema d'atenció a la dependència i 
l'autonomia personal, comportant això una sobrecàrrega al Govern de la 
Generalitat, de manera que malgrat abocar-hi més recursos dels que li per-
toca, es continuen acumulant llistes d'espera. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició 

3. Instar al Govern de l'Estat, en la seva competència de fixar la normativa 
bàsica establida en el catàleg de prestacions bàsiques, a establir la teleassis-
tència com a dret subjectiu per a aquelles persones dependents que no vis-
quin en centres residencials, així com també l'acompanyament en finança-
ment que faci possible el seu desplegament. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació 

4. Fer efectiu, abans del 30 de novembre de 2020, tots els pagaments pen-
dent per part del Govern a l'àmbit residencial, tant aquells que es deriven de 
l'aprovació del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, pel qual s'adopten mesu-
res pressupostàries en relació amb el desplegament de les actuacions d'aten-
ció social, ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter resi-
dencial i d'atenció diürna que preveu el Pla de contingència per a residències. 

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

5. Fer efectiu, abans del 30 de novembre de 2020, tots els pagaments pen-
dents de les places residencials buides, ja siguin en règim de concertació, 
col·laboració o de Prestacions Vinculades a Residència, des del finiment de 
l'estat d'alarma fins a mitjans del mes de setembre de 2020, quan es van au-
toritzar l'entrada de nous residents. 

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

7. Publicar cada mes a l'Informe Mensual d'Execució dels pressupostos el 
destí i la quantitat dels recursos rebuts per part del Govern de l'Estat, des de 
l'inici de l'estat d'alarma fins el dia d'avui. 
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Esmena 7 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i supressió  

10. Seguir treballant per intensificar la reducció la burocràcia administrativa 
per accedir a prestacions i serveis de la Dependència, tal com han fet altres 
Comunitats Autònomes. 

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

11. Reforçar, abans que acabi l'any 2020, el Pla de contingència per als ser-
veis no residencials com a resposta a la pandèmia de la Covid19. 

Esmena 9 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i supressió  

12. Concertar, en el termini d'un mes, les places de centre de dia de Mont 
Roig del Camp (Tarragona) tal com marca el conveni signat entre la Genera-
litat de Catalunya i l'Ajuntament l'any 2010. Tanmateix, Programar els con-
certs de places de centre de dia i residencials de tots els convenis signats 
amb ajuntaments des del 2016. 

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020 

Gemma Geis i Carreras Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 
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Punt 17 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model 
turístic 

302-00250/12 

PRESENTACIÓ: GP CATECP 

Reg. 83144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2020 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d'acord amb el que esta-
bleix l'article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el model turístic (tram. 300-
00310/12). 

Moció 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  
1) Aprovar d'urgència un pla de xoc per al sector del turisme amb l'objectiu 
de garantir la continuïtat dels treballadors autònoms, de les microempreses i 
de les petites i mitjanes empreses del sector turístic, fins a la reactivació del 
sector. Aquest pla hauria de contenir els següents punts:  
a) Reducció de costos estructurals: en la línia de la reducció dels costos sala-
rials (ERTOs), i dels lloguers aprovada recentment, concertar amb els agents 
socials i els sectors implicats, mesures urgents i complementàries per reduir 
costos estructurals durant els períodes de inactivitat forçosa -restriccions 
sanitàries- o derivada de la situació econòmica. 
Aplicar, en previsió dels nous escenaris de reactivació, moratòries als paga-
ments de crèdits públics per a pimes, així com mesures destinades a reduir 
obligacions hipotecàries i costos de subministraments. 
b) Pla d'ajuts i liquiditat del sector: Redissenyar i incrementar els ajuts direc-
tes al sector turístic, així com als sectors de l'oci, la restauració i l'estètica, i 
les línies de finançament, que s'han demostrat totalment insuficients, per 
garantir la supervivència de les pimes i dels treballadors afectats per la Co-
vid-19. 
c) Pla de garantia de rendes: Establir una línia d'ajuts complementaris enca-
minada a garantir una renda mínima d'un SMI als treballadors que fruit de la 
inactivitat del sector -en situació d'atur o cessament d'activitat- hagin vist 
minvada substancialment la seva renda. 
d) Plans de formació i reconversió laboral: Dissenyar una línia d'ajuts per a 
finançar aquells treballadors del sector turístic que vulguin millorar la seva 
formació -tant en el propi sector turístic com en altres àmbits formatius-. 
2) Impulsar un Pacte Nacional pel Turisme Sostenible i socialment respon-
sable, amb la participació de totes les administracions públiques catalanes, 
els agents socials i econòmics per planificar el model turístic postCovid-19, 
amb els següents objectius:  
a) Impulsar la reactivació i reconversió del model turístic cap a un model 
basat en la sostenibilitat, la responsabilitat social i la qualitat; l'arrelament en 
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el territori; que respecti el medi ambient sense increments residencials ni 
infraestructures insostenibles. 
b) Garantir unes condicions laborals dignes pels treballadors i les treballado-
res del sector. Plans de formació orientats al canvi de model cap al turisme 
sostenible. 
c) Promoure la transformació del sector, amb ajuts i incentius econòmics per 
promoure una oferta turística descentralitzada i desestacionalitzada i un pla 
per la digitalització de les microempreses i les petites i mitjanes empreses. 
d) La posada en marxa els treballs d'aquest Pacte Nacional pel Turisme Sos-
tenible abans d'acabar aquesta legislatura. 
3) Regular els habitatges turístics amb les següents mesures:  
a) Fer les modificacions legislatives necessàries per eliminar la perpetuïtat 
de les llicències turístiques a les zones on el mercat d'habitatges estigui ten-
sionat. 
b) Revertir les mesures previstes en el nou decret de turisme de Catalunya, 
aprovat pel Govern el passat 4 d'agost, que permeten que qualsevol propieta-
ri a Catalunya pugui destinar un habitatge a lloguer turístic 365 dies l'any, 
mitjançant la figura de «llars compartides», per frenar l'especulació de l'habi-
tatge. 
c) Augmentar la capacitat de control, inspecció i sanció sobre el possible us 
fraudulent de contractes de temporada que encobreixen l'ús d'habitatges ha-
bituals. 
4) Protegir els drets dels treballadors i les treballadores amb les següents 
mesures:  
a) Garantir que les escoles d'esquí que prestin els seus serveis en les estaci-
ons de titularitat pública respectin els drets laborals dels seus treballadors i 
treballadores i el compliment del conveni laboral corresponent:  
a.1) Incloure als plecs dels concursos de les escoles d'esquí exigències en 
matèria laboral que evitin el treball precari, fomentin l'ocupació fixa i garan-
teixin les mesures pertinents de prevenció de riscos laborals. I establir clàu-
sules de sanció i de resolució pels incompliments dels drets laborals de mo-
nitoris i monitores. 
a.2) Instar la Inspecció de Treball a fiscalitzar l'acompliment de les mesures. 
b) Garantir unes condicions de treball dignes a les plantilles d'equipaments 
turístics públics i professionalitzar i impulsar la xarxa de punts d'informació 
turística. 
c) Impulsar les mesures necessàries per acabar amb les pràctiques de les 
empreses de free tours que operen sense respectar els drets laborals (sense 
contractes, amb falsos autònoms) i fent competència deslleial a les agències 
professionals que compleixen la normativa. 

Palau del Parlament, 26 d'octubre de 2020 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP 
CatECP 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 83871, 84054 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 3.11.2020 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 83871) 

A la Mesa del Parlament 

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Rafel Bruguera Batalla, diputat del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que esta-
bleix l'article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model 
turístic (tram. 302-00250/12). 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De supressió a la lletra A del punt 2 

A. Impulsar la reactivació i reconversió del model turístic cap a un model 
basat en la  sostenibilitat, la responsabilitat social i la qualitat; l'arrelament en 
el territori; que respecti el medi ambient sense increments residencials ni 
infraestructures insostenibles. 

Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De supressió i addició a la lletra A del punt 3 

A. Fer les modificacions legislatives necessàries per eliminar la perpetuïtat 
de les llicències turístiques quan s'acullin al sistema de la LAU a les zones 
on el mercat d'habitatges estigui tensionat. 

Esmena 3 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De supressió i addició a la lletra B del punt 3 

B. Revertir les mesures previstes en el nou decret de turisme de Catalunya, 
aprovat pel Govern el passat 4 d'agost, que permeten que qualsevol propieta-
ri a Catalunya pugui destinar un habitatge a lloguer turístic 365 dies l'any i 
limitar-ho a un mes a l'any, mitjançant la figura de "llars compartides", per 
frenar l'especulació de l'habitatge. 

Esmena 4 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt 5 

5. Realitzar un estudi/diagnosi de l'ocupació registrada a les diferents desti-
nacions turístiques la passada temporada per tal de prioritzar adequada-
ment els necessaris ajuts al sector i planificar millor les campanyes de pro-
moció i màrqueting. 
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Esmena 5 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt 6 

6. Dur a terme un pla d'ajuts i incentius adreçats a la xarxa d'Albergs de la 
Joventut. 

Palau del Parlament, 28 d'octubre de 2020 

Ferran Pedret i Santos  Rafel Bruguera Batalla 
Portaveu adjunt del GP PSC-Units Diputat del GP PSC-Units 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 84054) 

A la Mesa del Parlament 

Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, 
d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el model turístic (tram. 302-00250/12). 

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

2. Revisar el contingut dels vigents plans estratègic i de màrqueting de Cata-
lunya 2018-2022 per adaptar-los al nou escenari generat per la COVID19. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i refosa dels punts 4.a.2, 4.b i 4.c 

4.a.2. Instar la Inspecció de Treball a vetllar pel compliment de la normativa 
laboral i fer respectar els drets laborals dels treballadors i treballadores. 

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020 

Gemma Geis i Carreras Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 
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Punt 18 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la manca 
d'acompanyament a les empreses en la gestió de la pandèmia 

302-00254/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 83154 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2020 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, José María Cano Navarro, diputado del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 
161 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsigui-
ente a la Interpel·lació al Govern sobre la manca d'acompanyament a les 
empreses en la gestió de la pandèmia (tram. 300- 00315/12) 

Moción 

1. El Parlamento de Cataluña:  
1. Reconoce al sector de la hostelería, la restauración y los establecimientos 
relacionados con el ocio nocturno como sectores esenciales y especialmente 
vulnerables de la economía catalana, por lo que deben ser objeto de un se-
guimiento específico y del desarrollo de medidas de acompañamiento refor-
zadas y adaptadas a su problemática. 
2. Constata la falta de acompañamiento del Govern de la Generalitat, medi-
ante ayudas directas en cuantía suficiente, a los sectores afectados por las 
restricciones impuestas mediante la Resolución SLT/2546/2020, de 15 de 
octubre, que ordena el cierre de bares, restaurantes y centros de estética, 
establecimientos que se unen a otros establecimientos ya cerrados como es el 
caso de los relacionados con el ocio nocturno. 
2. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:  
1. Diseñar y poner de manera inmediata un plan de ayudas específico para 
los sectores afectados por la Resolución SLT/2546/2020, de 15 de octubre, 
con dotación presupuestaria suficiente, con el objetivo de ayudarles a que 
puedan salvar su negocio ante la situación de cierre impuesto. El citado plan 
deberá tener en cuenta como mínimo estos dos objetivos:  
a. Compensación económica de aquellos costes estructurales que no puedan 
cubrir con un volumen de ingresos condicionado por el cierre de la actividad. 
b. En el caso de trabajadores autónomos afectados, además, una prestación 
que permita complementar sus ingresos hasta alcanzar el salario mínimo 
interprofesional, teniendo en cuenta su situación familiar. 
2. Diseñar e implementar procesos de automatización en la gestión de las 
subvenciones y ayudas de manera que se reduzcan al mínimo los plazos de 
tramitación, gestión y cobro de las prestaciones. 
3. Estudiar la posibilidad de permitir el reparto comida a domicilio en hoste-
lería más allá de las 22 h ajustándose al horario máximo permitido por el 
Real Decreto 926/2020, del 25 de octubre, por el Estado de Alarma. 
4. Dotar de mayor certidumbre a los agentes económicos y sociales afecta-
dos por posibles futuras restricciones derivadas del Covid-19, mediante la 
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coordinación y el trabajo previo a la toma de la decisión con cada uno de 
ellos. Ese trabajo previo deberá incluir:  
a. Elaboración de unos indicadores claros y conocidos por los agentes afec-
tados que den transparencia a cada una de las decisiones. 
b. Plan de rescate con dotación presupuestaria suficiente para cada uno de 
los casos. 
c. Atención a las demandas y a las casuísticas de cada sector. 
5. Coordinarse con el Gobierno de España en relación a los efectos de las 
restricciones impuestas y a demandarles un plan de apoyo, con dotación 
presupuestaria suficiente, para los sectores afectados por posibles restriccio-
nes. 
6. Realizar una campaña de difusión para apoyar a los sectores afectados y 
evitar cualquier tipo de declaración o comentario que los culpabilice, o los 
responsabilice injustamente de la situación actual de pandemia. 
7. Dotar de la mayor transparencia y seguridad jurídica posible a cada una de 
las decisiones restrictivas que se tomen, sin dejar margen a la improvisación, 
empatizando con la dura situación que viven las familias, autónomos y 
pymes. 
8. Ante la demanda interpuesta ante el TSJC, y en el caso de que éste consta-
te una vulneración del derecho fundamental a la libertad de empresa y al 
trabajo derivada del cierre de bares, restaurantes y centros de estética, se 
deberán cuantificar y contingenciar las indemnizaciones obligatorias por esa 
vulneración de derechos realizando su pago a la mayor brevedad posible. 
9. Diseñar e implementar, a la mayor brevedad, un plan de formación especí-
fico para trabajadores y autónomos del sector de la hostelería, restauración y 
del ocio nocturno. 
10. Impulsar cursos de formación online destinados a trabajadores y autó-
nomos del sector de la hostelería, restauración y el ocio nocturno. 
11. Instar al Gobierno de España, concretamente al Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, a la elaboración de un Plan de Apoyo para el Sector de 
la Hostelería, del Ocio Nocturno, la Restauración y los Locales Musicales, 
que entre otras medidas contemple:  
a. La extensión del aplazamiento de los tributos y de la Seguridad Social. 
b. El establecimiento de moratorias sobre los préstamos personales. 
c. La recuperación de la prestación extraordinaria por cese de actividad para 
los autónomos que tengan que cerrar su negocio o vean desplomarse sus 
ingresos por las restricciones que sean decretadas por las autoridades sanita-
rias. 
d. La ampliación de las ayudas extraordinarias para los ERTE hasta el mo-
mento en el que se pueda recuperar la situación previa al impacto de la crisis 
del Covid-19. 

Palacio del Parlamento, 26 de octubre de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; José María Cano Navarro, diputado, GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 84043, 84081 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 3.11.2020 

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 84043) 

A la Mesa del Parlament 

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Manuel Reyes López, diputat 
del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d'acord amb el 
que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
manca d'acompanyament a les empreses en la gestió de la pandèmia (tram. 
302-00254/12). 

Esmena 1 
SP del Partit Popular de Catalunya 
D'addició d'un nou punt 1 bis a l'apartat 2, 

1 bis. Acompanyar a les petites i mitjanes empreses i autònoms afectats per 
les restriccions a l'activitat adoptades pel Govern per a contenir la propa-
gació de la Covid-19 amb un pla de suport en l'àmbit fiscal. Aquest pla fis-
cal s'ha de centrar en: 
a) Aprovar, per als anys 2020 i 2021, una moratòria en l'exigibilitat dels 
impostos i taxes de la Generalitat que graven les activitats relacionades amb 
l'activitat turística, de restauració i d'hostaleria. 
b) Ajornar, sense interessos de demora, el pagament de les autoliquidacions 
pendents d'impostos i taxes pròpies. 
c) Crear, en els tributs cedits parcialment i en els impostos propis, bonifica-
cions fiscals a les noves contractacions i Inversions realitzades pels sectors 
afectats per les restriccions d'activitats. 
d) Promoure entre els ajuntaments i la resta ens locals, respectant en tot cas 
l'autonomia local, l'adopció de mesures que suspenguin el pagaments de 
taxes i tributs municipals durant el 2020 i 2021, així com importants des-
comptes en els exercicis 2022 i 2023. 

Esmena 2 
SP del Partit Popular de Catalunya 
D'addició d'un nou punt 2 bis a l'apartat 2 

2 bis. Ampliar, almenys un any i mig negociable, els períodes de carència de 
les ajudes i línies de finançament ICF i instar el Govern d'Espanya a adop-
tar aquesta mateixa ampliació dels període de carència en les línies de fi-
nançament ICO. 

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020 

Alejandro Fernández Álvarez Manuel Reyes López 
Representant del SP PPC Diputat del SP PPC 
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 84081) 

A la Mesa del Parlament 

Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, 
d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la manca d'acompanyament a les empreses en la gestió de la 
pandèmia (tram. 302-00254/12). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 2.5 

2.5. Demanar al Gobierno de España dotació pressupostària i mesures de 
suspensió d'obligacions a les empreses afectades per a pal·liar els efectes de 
les mesures adoptades per a pal·liar el COVID-19. 

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020 

Gemma Geis i Carreras Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 
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Punt 19 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'abor-
datge de les violències en els centres educatius 

302-00251/12 

PRESENTACIÓ: GP ERC 

Reg. 83148 i 83285 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2020 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Jenn Díaz 
Ruiz, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d'acord amb el que esta-
bleix l'article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l'abordatge de les violències 
en els centres educatius (tram. 300-00311/12). 

Moció 

1. El Parlament de Catalunya condemna els casos d'agressions en els centres 
educatius i mostra el seu suport a les joves agredides, les que van alçar la 
veu i també aquelles que no ho han fet. Així com certifica que les aules han 
de ser espais segurs per als estudiants i sobretot les estudiants, i que l'abús de 
poder dels agressors i els seus encobridors no tenen lloc en els centres educa-
tius i no quedaran impunes. 
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  
a. Garantir que en el termini de 3 cursos tots els centres educatius del Servei 
d'Educació de Catalunya han introduït l'educació sexual i afectiva i la pers-
pectiva de gènere de manera transversal al llarg de totes les etapes de l'edu-
cació obligatòria en el seu projecte educatiu. 
b. Dotar al Departament d'Educació de noves eines que permetin una millor 
gestió d'aquells supòsits en què docents o personal d'administració i serveis 
de centres educatius són objecte d'investigació, en seu judicial o administra-
tiva, per presumptes conductes de tipus sexual constitutives d'infracció, i a 
aquest efecte a  
i. traslladar al Govern de l'Estat la necessitat de modificar l'article 98 del 
Reial Decret Legislatiu 5/2015, que aprova el text refós de la Llei de l'Estatut 
Bàsic de l'Empleat Públic, per tal que en els supòsits de procediments penals 
seguits per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, la mesura cautelar 
de suspensió de funcions, adoptada en expedient disciplinari, es pugui per-
llongar fins a la resolució judicial ferma. 
ii. iniciar els treballs d'elaboració d'un nou Reglament de règim disciplinari 
de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que 
substitueixi el que actualment preveu el Decret 243/1995. I a iniciar la nego-
ciació de la modificació del procediment disciplinari per al personal laboral 
actualment prevista al VI conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del 
personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008, a fi 
d'incloure les faltes relacionades específicament amb conductes sexuals no 
desitjades que afectin a alumnes menors d'edat i de preveure noves sancions 
i/o mesures cautelars per aquestes faltes. 
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iii. Fer les gestions davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
perquè en la seva qualitat de màxim òrgan territorial del Consejo General del 
Poder Judicial a Catalunya autoritzi la immediata notificació al Departament 
d'Educació de totes aquelles resolucions judicials que poden afectar l'activi-
tat professional del seu personal en els centres docents (bàsicament, les reso-
lucions que adoptin o no mesures cautelars i les que declarin la fermesa del 
procediment) i permeti una actuació administrativa posterior més eficient, en 
interès del menor i del professional afectat i articular, en conseqüència un 
sistema de comunicació coordinat entre el Departament d'Educació i l'Admi-
nistració de Justícia a Catalunya que garanteixi un fluxe d'informació bidi-
reccional permanent i eficaç a aquests efectes. 
c. Crear una Unitat de Suport a les Víctimes de Violències dins del Depar-
tament d'Educació (USVV) vinculada a un canal de comunicació directa 
(whatsapp, bústia o similar). Aquesta unitat haurà de gestionar tots els casos 
que arribin i coordinar el seu abordatges garantint un actuació sense demora 
i l'escolta activa a les víctimes. 

Palau del Parlament, 26 d'octubre de 2020 

Anna Caula i Paretas, portaveu; Jenn Díaz Ruiz, diputada, GP ERC 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 83875, 84042, 84079 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
3.11.2020 
Reg. 84476 / Coneixement: Presidència del Parlament, 3.11.2020 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 83875) 

A la Mesa del Parlament 

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Esther Niubó Cidoncha, diputada del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que esta-
bleix l'article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'abordat-
ge de les violències en els centres educatius (tram. 302-00251/12). 

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

El Parlament de Catalunya condemna els casos d'agressions en els centres 
educatius i mostra el seu suport a les joves i els joves agredits, a aquelles i 
aquells que van alçar la veu i a les i els que no ho han fet. Així com certifica 
que les aules han de ser espais segurs per als estudiants, i que l'abús de 
poder dels agressors i els seus encobridors no han de tenir lloc en els cen-
tres educatius i no quedaran impunes. 
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Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou apartat al punt 2 

Nou apartat) Vetllar pel compliment estricte del protocol de prevenció, de-
tecció i intervenció davant la violència masclista entre l'alumnat que, entre 
d'altres, obliga les direccions dels centres educatius a comunicar qualsevol 
coneixement o sospita d'una situació de violència masclista per part de 
qualsevol membre de la comunitat educativa a Inspecció d'Educació. 

 Esmena 3 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou apartat al punt 2 

Nou apartat) Personar-se davant de la Justícia davant dels casos de què es 
tenen coneixement de violència comesos als centres educatius. 

Palau del Parlament, 29 d'octubre de 2020 

Ferran Pedret i Santos  Esther Niubó Cidoncha 
Portaveu adjunt del GP PSC-Units Diputada del GP PSC-Units 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 84042) 

A la Mesa del Parlament 

Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, Imma Gallardo Barceló, diputada del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre l'abordatge de les violències en els centres educa-
tius (tram. 302-00251/12). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició del punt 2 apartat a  

a. Garantir que en el termini de 3 cursos tots els centres educatius del Servei 
d'Educació de Catalunya han introduït l'educació sexual i afectiva i la pers-
pectiva de gènere de manera transversal al llarg de totes les etapes de l'edu-
cació obligatòria en el seu projecte educatiu, tenint-ho en compte en el pri-
mer i segon cicle d'educació infantil.  

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020 

Gemma Geis i Carreras Imma Gallardo Barceló 
Portaveu del GP JxCat Diputada del GP JxCat 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 84079) 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
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güent a la interpel·lació al Govern sobre l'abordatge de les violències en els 
centres educatius (tram. 302-00251/12). 

Esmena 1 
GP de Ciutadans 
De modificació del subapartat iii de la lletra b) del punt 2 

2. b) iii Dotar a les oficines judicials dels recursos personals i materials 
adequats i necessaris perquè la Justícia i els seus servidors puguin continu-
ar fent la seva labor de garantir el millor interès dels menors, els drets fo-
namentals i la seva tutela judicial efectiva en condicions laborals dignes i 
que permetin un funcionament més àgil i ràpid de la Justícia. 

Esmena 2 
GP de Ciutadans 
D'addició a la lletra c) del punt 2 

2. c) Crear una Unitat de Suport a les Víctimes de Violències dins del Depar-
tament d'Educació (USVV) vinculada a un canal de comunicació directa 
(WhatsApp, bústia o similar). Aquesta unitat haurà de gestionar tots els ca-
sos que arribin i coordinar el seu abordatge garantint una actuació sense de-
mora i l'escolta activa a les víctimes amb la col·laboració estreta de la Fis-
calia.  

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020.  

Lorena Roldán Suárez Sonia Sierra Infante 
Portaveu del GP Cs Diputada del GP Cs 
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Punt 20 | Debat i votació 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la im-
portància de la prevenció de la grip i les altres malalties d'hi-
vern durant la pandèmia de Covid-19 

302-00252/12 

PRESENTACIÓ: GP ERC 

Reg. 83150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2020 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu, Gemma Espigares Tribó, diputada del Grup 
Parlamentari Republicà, d'acord amb el que estableix l'article 161 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre la importància de la prevenció de la grip i les altres 
malalties d'hivern durant la pandèmia de Covid-19 (tram. 300-00317/12). 

Moció 

1. El Parlament de Catalunya constata:  
a. L'elevada incidència de la grip i altres malalties d'hivern entre la població, 
i l'augment del risc de complicacions que es poden agreujar per la coincidèn-
cia en el temps amb la Covid-19. 
b. La necessitat de seguir apostant per la prevenció, i en aquest cas amb la 
vacunació com a element per evitar la infecció i/o disminuir la gravetat dels 
efectes. L'evidència científica constata que la vacunació pot reduir entre un 
20-40% la mortalitat i hospitalitzacions atribuïbles a la grip, especialment 
entre les persones grans. El risc de mortalitat per grip és molt superior en 
persones no vacunades. 
2. El Parlament de Catalunya agraeix novament a tots els treballadors i treba-
lladores del sistema sanitari la seva dedicació i esforç i la seva implicació en 
una nova campanya de vacunacions. 
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  
a. Seguir planificant de forma anticipada la campanya de vacunacions, i pre-
veure l'allargament i/o augment de recursos per a subministrar-les, de mane-
ra que si s'escau, ampliar la compra de dosis, que ja són superiors a les de 
l'any anterior. 
b. Ampliar la campanya #CapFred de vacunació i mesures de prevenció (dis-
tància, mans i mascareta), i fer-ne un reforç comunicatiu sectoritzat entre 
aquells col·lectius prioritaris (persones vulnerables, majors de 60 anys, paci-
ents crònics i amb factors de risc com la hipertensió, embarassades i puerperi 
fins a 6 mesos, persones immunodeprimides, infants entre 6 mesos i 2 anys 
amb antecedents de prematuritat...). 
c. Intensificar les actuacions preventives, especialment entre les persones 
que viuen en institucions tancades, on la incidència és molt superior. I entre 
els cuidadors i cuidadores de persones d'alt risc. 
d. Intensificar la campanya entre el personal socio-sanitari. L'objectiu fixat 
per la OMS és d'una cobertura de vacunació del 75%. També entre el perso-
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nal essencial de la comunitat (docents, bombers, personal de protecció civil i 
policies, treballadors del sector primari...). 
e. Seguir col·laborant amb les associacions de pacients dels col·lectius de 
risc i els col·legis professionals sanitaris en la difusió de la campanya de 
vacunacions entre la població i, especialment, entre el col·lectiu de treballa-
dors/es sanitaris. 
f. Seguir treballant amb el món municipal per potenciar els espais i disposi-
tius comunitaris per realitzar vacunacions massives. Avaluar els resultats 
d'aquesta iniciativa (circuits, descarrega dels EAPS, % de vacunació...) i 
presentar-ne l'informe a la comissió de salut. 
g. Valorar, juntament amb els experts, la idoneïtat d'aquests circuits per a 
una possible campanya de vacunació de la Covid-19 durant el 2021-2022. 

Palau del Parlament, 26 d'octubre de 2020 

Anna Caula i Paretas, portaveu; Gemma Espigares Tribó, diputada, GP ERC 
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Punt 21 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'ús de 
les llengües en els mitjans de comunicació públics 

302-00253/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 83153 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2020 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d'acord amb el que estableix l'article 161 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre l'ús de les llengües en els mitjans de comunicació 
públics (tram. 300-00314/12). 

Moció 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  
1. A reproduir en les publicacions oficials i a portaljuridic.gencat.cat el text 
de l'Estatut d'Autonomia de manera que reculli fidelment el contingut de la 
Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, i de manera específica l'arti-
cle 6. 
2. Deixar de multar els autònoms per no retolar en català. 
3. Condemnar tot acte d'assetjament per qüestions de llengua a treballadors i 
autònoms de comerços, restauració i tota mena de locals oberts al públic, ja 
sigui verbal, gravant imatges d'ells o difonent aquests fets a les xarxes soci-
als citant persones o locals identificables. 
4. Condemnar les campanyes d'associacions, persones o grups polítics pro-
mogudes contra treballadors i autònoms per raó de la llengua que parlen. 
5. Condemnar els atacs produïts contra treballadors de la sanitat pública, 
professors universitaris i, darrerament, les coaccions contra dependentes d'un 
forn de pa de Nou Barris per parlar en espanyol en l'exercici de les seves 
funcions. 
6. Manifestar que els poders públics han de protegir i respectar l'ús per part 
dels ciutadans de qualsevol de les tres llengües oficials de Catalunya -el ca-
talà, l'aranès i l'espanyol- que suposen una riquesa per a tots els catalans. 
7. Fer efectiva la Llei de Llengua de Signes Catalana i dotar-la de recursos 
econòmics. 
8. Crear un programa pressupostari específic per a la llengua de signes cata-
lana (LSC). 
9. Dotar d'intèrprets de LSC o de la figura educativa que correspongui se-
gons l'etapa educativa competent en LSC (logopedes, mestres d'audició i 
llenguatge, psicopedagogs, etc.) en educació primària, secundària i postobli-
gatòria. En l'etapa postobligatòria, comptar amb intèrpret també durant les 
pràctiques. Tenir hores de reforç dels diversos continguts i per a la incorpo-
ració de lèxic i conceptes nous, així com oferir allargar els cursos per asse-
gurar l'èxit i la promoció dels alumnes sords. 
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10. Dotar de recursos materials i professionals competents en llengua de 
signes en l'àmbit de l'educació primària i secundària i en l'educació postobli-
gatòria. 
11. Crear projectes bilingües, en LSC i llengües orals del territori, en escoles 
infantils de 0-3 anys per evitar la síndrome de privació lingüística i les seves 
conseqüències irreversibles en el desenvolupament lingüístic, cognitiu i psi-
cosocial. 
12. Garantir que els alumnes amb sordesa tinguin el suport necessari per 
accedir a la informació: emissores FM, bucle magnètic, materials audiovisu-
als subtitulats i suport logopèdic. 
13. Garantir que les dependències de l'Administració que tinguin atenció al 
públic tinguin emissores FM i bucle magnètic i comptar amb intèrpret de 
llengua de signes si ho sol·liciten mitjançant la plataforma adequada. 
14. Instar a modificar la Llei d'Educació de Catalunya perquè l'espanyol i 
l'anglès puguin ser llengües vehiculars juntament amb el català i l'aranès a 
tots els centres escolars i no només als centres privats com passa actualment, 
tot creant una greu discriminació per qüestions econòmiques. 
15. Promoure el respecte a totes les llengües als mitjans de comunicació 
públics catalans. 
El Parlament de Catalunya:  
16. Manifesta la necessitat de crear un cos d'intèrprets de llengua de signes al 
Parlament que s'encarreguin de signar en les reunions de les persones sordes 
amb els representants polítics i en les retransmissions tant en directe com en 
diferit amb la gravació de la seva imatge. 
17. Manifesta la necessitat de dotar la web del Parlament de Catalunya amb 
continguts permanents accessibles en la llengua de signes per donar compli-
ment al Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels 
llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, ja que des 
del 23 de setembre de 2020 l'esmentat Reial Decret ha fet la transposició del 
contingut de la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Con-
sell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicaci-
ons per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic. 

Palau del Parlament, 26 d'octubre de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 83876 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 3.11.2020 
Reg. 84481 / Coneixement: Presidència del Parlament, 3.11.2020 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 83876) 

A la Mesa del Parlament 

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Raúl Moreno Montaña, diputat del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que esta-
bleix l'article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
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esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'ús de les 
llengües en els mitjans de comunicació públics (tram. 302-00253/12). 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 2 

2. El Parlament constata la necessitat de realitzar els canvis legislatius 
oportuns que substitueixin l'actual règim de sancions pel que fa a la retola-
ció dels establiments recollits al Codi de Consum de Catalunya, per políti-
ques de foment de la retolació dins dels termes que marca l'actual llei. 

Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació dels punts 3, 4, 5 i 6 

3. Manifestar que els poders públics han de protegir i respectar l'ús per part 
dels ciutadans de qualsevol de les tres llengües oficials de Catalunya —el 
català, l'aranès i l'espanyol— que suposen un dret i una riquesa per a tots 
els catalans, condemnant qualsevol acte d'assetjament o atac que pugui 
produir-se per fer-ne ús d'aquesta lliure elecció. 

Esmena 3 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt 8bis 

8bis. Garantir recursos econòmics, tècnics i humans necessaris a les perso-
nes sordes de Catalunya, especialment durant tota la seva etapa educativa i 
en l'accés a tota oferta cultural, tant si han optat per la llengua oral com per 
la llengua de signes catalana.  

Esmena 4 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 14 

14. Dotar el sistema educatiu dels recursos necessaris per assegurar que, en 
finalitzar l'educació bàsica, tot l'alumnat assoleixi el domini ple i equivalent 
en llengua castellana i catalana a Catalunya, i occità-aranès a l'Aran, així 
com un ús funcional de l'anglès o tercera llengua. 

Esmena 5 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt 18 

18. Dotar dels recursos necessaris al Canal Parlament, per tal que pugui 
incorporar en les emissions de les sessions plenàries un sistema de subtitu-
lació.  

Palau del Parlament, 29 d'octubre de 2020 

Ferran Pedret i Santos Raúl Moreno Montaña 
Portaveu adjunt del GP PSC-Units Diputat del GP PSC-Units 
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Punt 22 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prio-
ritats pressupostàries 

302-00255/12 

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC 

Reg. 83156 i 83263 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2020 

A la Mesa del Parlament 

Carles Riera Albert, representant, Maria Sirvent Escrig, diputada del Sub-
grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, 
d'acord amb el que estableix l'article 161 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les 
prioritats pressupostàries (tram. 300-00316/12). 

Moció 

Aprovació de dos Decrets Llei perquè la gent no pot esperar ni un dia més. 
1. El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a aprovar un 
Decret-Llei en el proper consell executiu que fomenti l'economia social i 
cooperativa i un teixit productiu local amb retorn social i ambiental i amb 
perspectiva feminista, i que contempli mesures com:  
a) Abastir l'alimentació de centres residencials, sociosanitaris, socioeduca-
tius, centres sanitaris i centres escolars amb la compra pública d'aliments de 
producció agrària i ramadera local. 
b) Obrir una línia de subvencions perquè els ajuntaments puguin iniciar 
campanyes per fomentar el consum en establiments i comerços de proximitat 
c) Obrir una línia d'ajuts directes a petites empreses, comerços, autònoms 
que desenvolupen una activitat econòmica amb retorn social i ambiental, 
amb lucre limitat i amb polítiques d'organització del treball i el salari equita-
tives. 
d) Establir la moratòria immediata del pagament del lloguer, les hipoteques, 
els subministraments i els crèdits bancaris dels establiments que s'han vist 
obligats a tancar a causa de les mesures impulsades pel govern de la Genera-
litat per front al Covid-19. 
e) Crear una empresa pública per la realització d'activitats relacionades amb 
la comercialització, i/o la venda mitjançant internet o qualsevol mitjà telemà-
tic de tota classe de productes i serveis de lícit comerç. 
2. El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a aprovar un 
Decret-Llei en el proper consell executiu per garantir el dret a l'habitatge i 
unes condicions de vida dignes i que contempli:  
a) La creació d'un Fons Estructural per combatre el sensellarisme promovent 
la reutilització d'immobles que han quedat buits a conseqüència del Covid19, 
com per exemple els establiments hotelers. 
b) Decretar la prohibició de talls de subministrament de serveis bàsics, la 
moratòria del pagament del lloguer i els préstecs hipotecaris i els subminis-
traments lligats a l'habitatge habitual. 
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c) Destinar els recursos provinents de la imposició de sancions de la Llei 
11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de 
rendes a rehabilitar el parc d'habitatge públic i a fomentar l'accés a l'habitat-
ge mitjançant formes alternatives a la propietat privada. 
d) Recuperar totes les propietats en mans de la SAREB per destinar-les a 
augmentar el parc públic d'habitatge de lloguer social. 
e) Augmentar la freqüència del transport públic a les hores de màxima aflu-
ència. 
f) Establir una renda bàsica suficient i universal per a tota la població mit-
jançant una fiscalitat progressiva. 
g) Augmentar les inspeccions als centres de treball per controlar el compli-
ment de les mesures sanitàries. 
h) Enfortir i dignificar els treballs de cura d'envelliment i dependència, re-
forçant els serveis de dependència públics i establint prestacions per a les 
persones que hagin de fer-se càrrec d'una persona depenent tenint en compte 
l'augment de les situacions de dependència que provocarà el nou rebrot de 
casos de Covid-19. 
3. Qui millor coneix les necessitats i realitats del territori són els municipis, 
per això el Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a:  
a. Escoltar a tots els municipis que són els que coneixen millor les necessi-
tats del territori amb l'objectiu d'elaborar una diagnosi de les noves necessi-
tats que els ajuntaments han detectat arran de la situació d'emergència sanità-
ria i un pla per mancomunar i articular estratègicament els recursos existents 
per fer front a les necessitats esmentades. 

Per la plena sobirania econòmica  

4. El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a:  
a) Generar les estructures necessàries que assegurin la creació d'una banca 
pública i fomentar les finances ètiques i cooperatives i l'activació de l'estalvi 
per garantir i dinamitzar l'accés al crèdit de l'economia productiva decretant 
l'obligació de que totes les administracions públiques depositin part dels seus 
fons en entitats de finances ètiques i cooperatives. 

Per una redistribució econòmica justa i equitativa. Que qui més té, més pagui  

5. El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a:  
a) Crear un impost «Covid19» per a grans empreses que operen al territori: 
empreses de l'IBEX-35, les que tinguin més de 1.000 treballadors i que hagin 
vist augmentats els seus beneficis malgrat la situació d'emergència sanitària. 

Per uns serveis públics i de qualitat  

6. El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a:  
a) Crear un fons estructural que ha de servir per assumir la prestació de ser-
veis públics mitjançant la gestió directa i democràtica apostant per un sector 
públic fort que prioritzi els processos de reproducció de la vida establint 
mitjançant decret la prohibició d'obtenir benefici directe o indirecte del sis-
tema sanitari i sociosanitari, l'educació i l'atenció socioeducativa i els serveis 
socials. 
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Pacte català per una economia per la vida: Salut col·lectiva, democràcia eco-
nòmica i justícia socioambiental  

7. El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a:  
a) Abandonar l'aposta de basar el creixement econòmic en el sector de les 
exportacions i l'augment de la competitivitat a costa de la precarietat laboral 
i implementar de forma urgent, escoltant el conjunt de la societat catalana, 
un nou model productiu orientat a la democratització, relocalització, mutua-
lització i transició ecosocial, tal i com estableix la proposta de Pacte Català 
per una economia per la vida: Salut col·lectiva, democràcia econòmica i 
justícia socioambiental. 
8. El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a:  
a) Fer prevaldre la declaració de la Cultura com a bé essencial en totes les 
mesures que comportin restriccions amb l'objectiu de garantir l'accés a la 
cultura i els drets culturals de la ciutadania. 

Palau del Parlament, 26 d'octubre de 2020 

Carles Riera Albert, representant; Maria Sirvent Escrig, diputada, SP CUP-CC 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 84091 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 3.11.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 84091) 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Gemma 
Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d'a-
cord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les prioritats pressupostàries (tram. 302-00255/12). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació de l'encapçalament de l'apartat 1 

1. El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a aprovar un 
seguit de mesures que fomentin l'economia social i cooperativa i un teixit 
productiu local amb retorn social i ambiental i amb perspectiva feminista, 
tals com: 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació de l'apartat 1.b 

1.b. Realitzar campanyes per fomentar el consum en establiments i comerços 
de proximitat. 
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Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació de l'apartat 1.d 

1.d. Facilitar la rebaixa del pagament del lloguer, dels establiments que 
s'han vist obligats a tancar a causa de les mesures impulsades pel govern de 
la Generalitat per front al Covid-19. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació de l'apartat 1.e 

1.e. Impulsar Ia comercialització, i/o Ia venda mitjançant internet o qualse-
vol mitjà telemàtic de tota classe de productes i serveis de lícit comerç.  

Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació de l'encapçalament de l'apartat 2 

2. El Parlament de Catalunya insta al govern de Ia Generalitat a aprovar un 
seguit de mesures per garantir el dret a l'habitatge i unes condicions de vida 
dignes i que contemplin: 

Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació de l'encapçalament de l'apartat 2.a 

2.a. Destinar recursos per combatre el sensellarisme promovent, conjuntament 
amb les administracions locals, Ia reutilització d'immobles que han quedat 
buits a conseqüència del covid 19, i destinar recursos al lloguer d'aparthotels 
en desús per tal de destinar-los al reallotjament de famílies desnonades. 

Esmena 7 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació de l'encapçalament de l'apartat 2.b 

2.b. Decretar la prohibició de talls de subministrament de serveis bàsics. 

Esmena 8 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació de l'encapçalament de l'apartat 2.c 

2.c. Augmentar els recursos destinats a rehabilitar el parc d'habitatge públic 
i a fomentar l'accés a l'habitatge mitjançant formes alternatives a la propie-
tat privada. 

Esmena 9 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació de l'encapçalament de l'apartat 2.d 

2.d. Instar a la SAREB a cedir els seus habitatges a la Generalitat de Cata-
lunya per tal de destinar-los a lloguer social. 

Esmena 10 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació de l'encapçalament de l'apartat 2.f 

2.f Desplegar completament la Renda Garantida de Ciutadania. 
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Esmena 11 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació de l'encapçalament de l'apartat 2.g 

2.g Augmentar les inspeccions als centres de treball per controlar el com-
pliment de les mesures de seguretat i salut laboral i sanitàries, aquesta últi-
ma dins de les competències de la Inspecció de Treball segons la nova re-
dacció del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de 
prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasio-
nada pel COVID-19. 

Esmena 12 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació de l'encapçalament de l'apartat 4.a 

4.a Fomentar les finances ètiques i cooperatives fent difusió de la seva acti-
vitat en el marc de l'economia social, mutualisme i cooperativisme, pet tal 
de promoure que les administracions públiques treballin amb entitats de 
finances ètiques, mutualitats i cooperatives. 

Esmena 13 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació de l'encapçalament de l'apartat 5.a 

5.a Instar al govern de l'Estat espanyol a crear un impost "Covid19" per a 
grans empreses que hagin vist augmentats els seus beneficis gràcies a la 
situació d'emergència sanitària. 

Esmena 14 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació de l'encapçalament de l'apartat 6.a 

6.a Enfortir l'estat del benestar utilitzant la contractació per a fer polítiques 
públiques tals com millorar el medi ambient, fomentar la millora de les con-
dicions socials i laborals, incorporar al mercat de treball les persones amb 
risc d'exclusió social i impulsar la participació de les PIME i les entitats 
d'economia col·laborativa i del tercer sector social. 

Esmena 15 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació de l'encapçalament de l'apartat 7.a 

7.a Basar la reactivació econòmica i la protecció social en el reforçament 
de la capacitat productiva i de la capacitat del sistema sanitari, en la reduc-
ció de les desigualtats accentuades pel Covid-19 i en l'acceleració de la 
transició cap a un model econòmic més sostenible i resilient. 

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020 
Anna Caula i Paretas Gemma Geis i Carreras 
Portaveu del GP ERC Portaveu del GP JxCat 
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Punt 23 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Pro-
posició de llei de coordinació dels serveis de prevenció, ex-
tinció d'incendis i salvament en el marc del sistema nacional 
de protecció civil, que es tramita al Congrés dels Diputats 

302-00256/12 

PRESENTACIÓ: GP JXCAT 

Reg. 83157 i 83320 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2020 

A la Mesa del Parlament 

Gemma Geis i Carreras, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 161 del Reglament del Par-
lament, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre la Proposició de llei de coordinació dels serveis de prevenció, extinció 
d'incendis i salvament en el marc del sistema nacional de protecció civil, que 
es tramita al Congrés dels Diputats (tram. 300-00312/12). 

Moció 

En matèria de competència sobre Emergències i Protecció Civil, l'article 
132.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, preveu que: «Correspon a la 
Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que in-
clou, en tot cas, la regulació, la planificació i l'execució de mesures relatives 
a les emergències i la seguretat civil, i també la direcció i la coordinació dels 
serveis de protecció civil, que inclouen els serveis de prevenció i extinció 
d'incendis, sens perjudici de les facultats dels governs locals en aquesta ma-
tèria [...]». 
A Catalunya tenim la Llei 5/1994, de 4 de maig del Parlament de Catalunya, 
de regulació dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de 
Catalunya. 
Actualment el Govern de la Generalitat està aplicant el Pla Estratègic de 
Bombers 2017-2022 i complementàriament implementant el Pla Bombers 
2025. Els Bombers de la Generalitat de Catalunya exerceixen la responsabi-
litat de la gestió integral d'una emergència, així com la planificació inicial de 
risc i la recuperació plena conjuntament amb el sistema integral d'emergèn-
cies configurat per Bombers, Policia Local (o altra grup que hi hagi) i Mos-
sos d'Esquadra, Serveis d'emergències mèdiques, Cat112 i serveis socials. 
El Congreso de Diputados a iniciativa del Grup Parlamentari Confederal de 
Unidas Podemos- En Comú Podem-Galicia en Común, i amb el suport del 
PSOE-PSC s'està tramitant la Proposició de Llei de Coordinació dels serveis 
de prevenció, extinció d'incendis i salvament en el marc del Sistema Nacio-
nal de Protecció Civil que afectaria greument a les competències sobre el 
Cos de Bombers de la Generalitat i en desmantellaria l'actual model d'èxit. 
Aquesta proposició de llei el que pretén és centralitzar el sistema, unificant, 
homogeneïtzant i coordinant el sistema des del govern de Madrid, envaint 
les competències pròpies de Catalunya, sense millorar les condicions labo-
rals dels bombers ni el servei que ofereixen a la ciutadania i abandonant un 
sistema d'èxit en matèria d'emergències, serveis de prevenció i extinció d'in-



Dossier Ple 65 
4 de novembre de 2020 

58 

 

cendis, basat en un model mixt que inclou també el Cos de Bombers volun-
taris. 
El Parlament de Catalunya:  
1. Mostra tot el suport al model català del servei prevenció, extinció d'incen-
dis i salvament (SPEIS), reafirmant les competències establertes en l'Estatut 
de Catalunya i desenvolupades en la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació 
dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de Catalunya, que 
ha esdevingut també tot un èxit i un exemple de coordinació administrativa 
entre els Bombers de la Generalitat de Catalunya i els Bombers de l'Ajunta-
ment de Barcelona i amb un molt bon servei a la ciutadania de Catalunya. 
2. Reconeix i realça l'excel·lent feina del Cos de Bombers de la Generalitat 
de Catalunya conjuntament amb el Cos dels Bombers Voluntaris i donar 
suport als diferents plans de desenvolupament i creixement de l'estructura 
del Servei de Prevenció, extinció d'Incendis i Salvaments (SPEIS) que són el 
Pla Estratègic 2017-2022 i el Pla Bombers 2025. Felicitem a tots els seus 
membres per totes les tasques dutes durant anys en favor de la ciutat i el 
benestar i la seguretat de la nostra ciutadania. 
3. Condemna qualsevol atac i intent de desmantellament del model català i 
de prevenció, extinció d'incendis i salvament. 

Palau del Parlament, 26 d'octubre de 2020 

Gemma Geis i Carreras, portaveu adjunta GP JxCat 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 84089, 84092 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 3.11.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 84089) 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d'acord amb el que estableix 
l'article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Proposició de llei 
de coordinació dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament en 
el marc del sistema nacional de protecció civil, que es tramita al Congrés 
dels Diputats (tram. 302-00256/12). 

Esmena 1 
GP de Catalunya en Comú Podem 
De supressió en el punt 3 

3. Condemna qualsevol atac i intent de desmantellament del model català i 
de prevenció, extinció d'incendis i salvament. 

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

4. Lamenta el dèficit d'inversió que ha patit el Cos de Bombers de la Gene-
ralitat durant la darrera dècada, així com l'incompliment del Pla Estratègic 
2017-2022 i l'endarreriment en el desplegament del Projecte Bombers 2025. 
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Esmena 3 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició d'un nou punt 

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Revisar i reformular el sistema català d'emergències mitjançant un gran 
acord de país que impliqui les institucions i els actors afectats. Entre els 
objectius d'aquesta revisió hi haurà l'adequació del sistema als nous riscos i 
emergències, la clarificació i optimització de les funcions de cada cos, la 
racionalització dels recursos públics que es destinen al sistema i la dignifi-
cació de les condicions de treball del personal professional i voluntari. 
b) Aprovar una nova Llei d'Emergències de Catalunya, adequada als nostres 
temps, que substitueixi l'actual llei de prevenció i extinció d'incendis i de 
salvaments de 1994 i l'actual llei de Protecció civil de 1997. 
c) Potenciar les possibilitats formatives, per a bombers professionals i vo-
luntaris, de l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, tot ade-
quant-ne les instal·lacions i dotant-la dels formadors necessaris per atendre 
la preparació de les noves promocions. 
d) Establir mesures per afavorir la incorporació de dones als cossos de 
bombers. 
e) Iniciar la negociació amb el Govern de l'Estat per aconseguir el traspàs 
tant dels serveis de salvament marítim com de les funcions del SEPRONA. 

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020 

Susanna Segovia Sánchez Marc Parés Franzi 
Portaveu del GP CatECP Diputat del GP CatECP 

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 84092) 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d'acord 
amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la Proposició de llei de coordinació dels serveis de prevenció, extinció d'in-
cendis i salvament en el marc del sistema nacional de protecció civil, que es 
tramita al Congrés dels Diputats (tram. 302-00256/12). 

Esmena 1 
GP Republicà 
D'addició 

4. Insta al Govern de la Generalitat a exigir al govern espanyol el respecte a 
l'autonomia i competències territorials per desenvolupar el seu propi model 
d'emergències. 

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020 

Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP ERC 
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