
PLE 
Parlament de Catalunya 
 

Sessió 66. Dimecres, 18 de novembre de 2020. XII legislatura 

DOSSIER 
 

ORDRE DEL DIA 

1. Preguntes amb resposta oral. 

2. Declaració del Parlament de Catalunya sobre el compromís amb l'Agenda 
2030 com a full de ruta per a afrontar la recuperació de la crisi originada per 
la pandèmia de Covid-19 i reimaginar un món millor per als infants. Tram. 
401-00046/12. Tots els grups i subgrups parlamentaris. Substanciació. 

3. Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del president 
de la Generalitat, davant el Ple per a informar sobre les darreres mesures 
preses pel Govern per a contenir el brot epidèmic de la pandèmia de Covid-
19. Tram. 350-00018/12. Vicepresident del Govern, del Govern de la Genera-
litat. Substanciació. 

4. Decret llei 36/2020, del 3 de novembre, de mesures urgents en l'àmbit de 
l'impost sobre les estades en establiments turístics i de l'impost sobre la 
renda de les persones físiques. Tram. 203-00063/12. Govern de la Generali-
tat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei. 

5. Decret llei 37/2020, del 3 de novembre, de reforç de la protecció del dret 
a l'habitatge davant els efectes de la pandèmia de la Covid-19. Tram. 203-
00061/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o de-
rogació del decret llei. 

6. 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 les esmenes presentades en la tramitació en lectura única (text 
presentat: BOPC 182, 5) 

7. Decret llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures extraordinàries de 
caràcter social per fer front a les conseqüències de la Covid-19. Tram. 203-
00062/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o de-
rogació del decret llei. 

8. Proposta de resolució sobre la celebració d'un debat específic en comissió 
sobre el fons Next Generation. Tram. 250-01572/12. Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamen-
tari de Catalunya en Comú Podem i Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Debat i votació (text presentat: BOPC 717, 25) 

9. Interpel·lació al Govern sobre l'educació secundària i postobligatòria. 
Tram. 300-00327/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Substanciació. 
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10. Interpel·lació al Govern sobre la política del Govern amb relació als sec-
tors més afectats per la pandèmia de Covid-19. Tram. 300-00329/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

11. Interpel·lació al Govern sobre l'augment de la mortalitat a les fronteres 
espanyoles. Tram. 300-00335/12. Grup Parlamentari Republicà. Substancia-
ció. 

12. Interpel·lació al Govern sobre les energies renovables com a oportunitats 
per al territori. Tram. 300-00331/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya. Substanciació. 

13. Interpel·lació al Govern sobre la transició energètica i la descarbonització 
de l'economia catalana. Tram. 300-00332/12. Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Substanciació. 

14. Interpel·lació al Govern sobre el paper de les biblioteques per a fer arri-
bar la cultura als ciutadans, especialment en la segona onada de la pandèmia 
de Covid-19. Tram. 300-00330/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya. Substanciació. 

15. Interpel·lació al Govern sobre els mitjans públics de comunicació. Tram. 
300-00328/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

16. Interpel·lació al Govern sobre les respostes per a afrontar la crisi sanità-
ria, econòmica i social. Tram. 300-00333/12. Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació. 

17. Interpel·lació al Govern sobre el dret a una segona oportunitat. Tram. 
300-00334/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials 
per tal d'afrontar la crisi de la Covid-19. Tram. 302-00257/12. Grup Parla-
mentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació. 

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'impacte de la crisi 
sanitària en els sectors productius. Tram. 302-00258/12. Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació. 

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la coordinació amb 
el món local durant la pandèmia de la Covid-19. Tram. 302-00259/12. Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació. 

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la repercussió de la 
Covid-19 en el món local. Tram. 302-00264/12. Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya. Debat i votació. 

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut mental. 
Tram. 302-00260/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació. 

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'atenció primària. 
Tram. 302-00263/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació. 

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la corrupció a l'Ad-
ministració de la Generalitat. Tram. 302-00261/12. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació. 

25. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels ser-
veis penitenciaris durant la situació generada per la Covid-19. Tram. 302-
00262/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació. 
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Punt 1 | Substanciació 

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple 

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 18 DE NOVEMBRE DE 2020, A LES 9.00H 

Preguntes al Govern 

1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts als tre-
balladors autònoms. Tram. 310-00418/12. Lucas Silvano Ferro Solé, del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació. 

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures i 
actuacions relatives als treballadors autònoms. Tram. 310-00420/12. Ferran 
Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Subs-
tanciació. 

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les previsions, 
l'evolució i la prospectiva amb relació a la pandèmia de la Covid-19 en el 
món de l'empresa. Tram. 310-00424/12. Gemma Geis i Carreras, del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de les 
empreses arran de les restriccions i les prohibicions en determinades activi-
tats econòmiques. Tram. 310-00426/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'estratègia marí-
tima. Tram. 310-00422/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari 
Republicà. Substanciació. 

6. Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la 
Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00242/12. Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Substanciació. 

7. Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la 
Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00244/12. Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem. Substanciació. 

8. Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la 
Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00243/12. Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Substanciació. 

9. Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la 
Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments 
polítics. Tram. 317-00245/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari 
Republicà. Substanciació. 

10. Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la 
Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00246/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació. 

11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les previsions, 
l'evolució i la prospectiva amb relació a la pandèmia de la Covid-19 en el 
món de la cultura. Tram. 310-00423/12. Gemma Geis i Carreras, del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 
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12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç dels 
dos mesos de curs escolar. Tram. 310-00421/12. Anna Caula i Paretas, del 
Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 

13. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les llengües en 
el sistema educatiu. Tram. 310-00427/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

14. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aplicació de la 
Llei orgànica 4/2015, del 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. 
Tram. 310-00428/12. Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació. 

15. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la lluita contra 
la violència masclista. Tram. 310-00419/12. Ferran Pedret i Santos, del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

16. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les previsions, 
l'evolució i la prospectiva amb relació a la pandèmia de la Covid-19 en el 
món de l'esport. Tram. 310-00425/12. Gemma Geis i Carreras, del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

17. Pregunta al Govern sobre els motius que han impedit facilitar l'accés a la 
informació sobre els expedients de concessió de subvencions o d'atribucions 
patrimonials a ens vinculats amb les Nacions Unides al període 2013-2020. 
Tram. 320-02258/12. Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Substanciació. 
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Punt 2 | Substanciació 

Declaració del Parlament de Catalunya sobre el compromís 
amb l'Agenda 2030 com a full de ruta per a afrontar la recu-
peració de la crisi originada per la pandèmia de Covid-19 i 
reimaginar un món millor per als infants 

401-00046/12 

Enguany fa cinc anys que les Nacions Unides van aprovar l’Agenda 2030 per 
al desenvolupament sostenible, un full de ruta per a fer del món un lloc més 
just i sostenible socialment, econòmicament i mediambientalment, del qual els 
drets humans siguin el pal de paller. Alhora, el 2020 s’inicia el compte enrere 
per al compliment de l’Agenda. Resten deu anys per a fer-la efectiva. 

La crisi originada per la pandèmia de Covid-19 té greus conseqüències per a 
la infància i l’adolescència. Són unes circumstàncies excepcionals que pro-
voquen un increment de la pobresa infantil i les desigualtats, un agreujament 
de la bretxa educativa i una amenaça per a la salut física i mental dels in-
fants, els adolescents i llurs famílies. Aquestes conseqüències impacten de 
manera més accentuada en els qui estan en situacions de vulnerabilitat. La 
situació actual posa a prova la capacitat de resposta de la societat, no sola-
ment davant de l'emergència derivada de la Covid-19, sinó també davant 
dels reptes plantejats, de manera que és ineludible renovar el compromís 
amb els drets de la infància. 

És el moment de reimaginar un món millor per als infants. Per això, en el 
Dia Mundial dels Infants 2020 és important que tots els poders públics rea-
firmin el compromís amb l'Agenda 2030 com a full de ruta col·lectiu per a 
respondre a l'emergència actual i reimaginar un món més equitatiu, sosteni-
ble i just per a tothom. 

Per a fer-ho, és imprescindible assegurar que els drets dels infants es posen 
al centre de les mesures d'atenció a la crisi i de la recuperació, seguint el 
camí que marca la Convenció sobre els drets de l'infant, de manera que tots 
els infants puguin desenvolupar llur màxim potencial. 

Ja abans de l'arribada del coronavirus, la pobresa i l'exclusió afectaven gai-
rebé un de cada tres infants. És a dir que moltes famílies afronten la situació 
generada per la Covid-19 en condicions d'extrema vulnerabilitat. Cal treba-
llar junts per evitar que la crisi originada per la pandèmia es converteixi en 
una crisi duradora per a la infància, especialment per a la més vulnerable. 

El Parlament de Catalunya es compromet a impulsar les accions següents per 
a afavorir el compliment dels drets dels infants: 

– Promoure una major i més eficient inversió en la infància, garantint que 
s'assignen els recursos necessaris per a afrontar els reptes esmentats, amb els 
drets de la infància al centre. 

– Tenir en compte, en totes les decisions preses davant la crisi i per a la re-
cuperació que tinguin efectes sobre la infància i l’adolescència, els principis 
rectors de la Convenció sobre els drets de l'infant: l’interès superior de l'in-
fant, el dret a la vida, la supervivència i el desenvolupament, el dret a la par-
ticipació i la no-discriminació. 
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– Promoure les accions necessàries per a complir els disset objectius de 
desenvolupament sostenible i l'Acord de París, i per a convertir la crisi actual 
en una oportunitat per a invertir en el present i el futur de la infància, recons-
truint millor i amb un enfocament de sostenibilitat, sense perdre de vista 
l'amenaça de la crisi climàtica i el seu perniciós impacte en la infància. 

– Escoltar les preocupacions i necessitats dels infants i els adolescents, i 
incloure-les d'una manera transversal en l'acció política, promovent llur par-
ticipació per a dissenyar juntament amb ells les estratègies per a la recupera-
ció d'aquesta crisi. 

– Promoure les accions que siguin necessàries per a analitzar l'impacte de la 
Covid-19 sobre la infància i l’adolescència, especialment sobre els grups 
més vulnerables, i adaptar els plans i programes que corresponguin. 

– Promoure les mesures que siguin necessàries per a abordar l'impacte de la 
crisi en la infància i l'adolescència, prioritzant l'abordatge de les qüestions 
urgents ja assenyalades pel Comitè dels Drets de l'Infant, en el marc dels es-
forços pel compliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS): 

• Enfortir el sistema de protecció social per a garantir un nivell de vida 
adequat per a cada infant (ODS 1). 

• Protegir i promoure la salut dels infants i els adolescents, amb una 
atenció especial a la salut mental i els drets dels infants amb discapaci-
tat (ODS 3). 

• Abordar els reptes de la bretxa educativa i aturar el fracàs escolar, 
l'abandonament prematur dels estudis i la bretxa digital (ODS 4). 

• Garantir a tots els infants l’accés a l’habitatge i als serveis bàsics, i 
avançar cap a l’objectiu que els barris, els pobles i les ciutats siguin 
entorns inclusius per a la infància i l’adolescència (ODS 11). 

• Adoptar mesures per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes, 
que tenen un impacte especial sobre els infants (ODS 13). 

• Garantir els drets dels infants privats d’un entorn familiar i assegurar 
mesures especials de protecció dels infants sol·licitants d'asil i refugi-
ats, i dels infants migrants no acompanyats (ODS 10 i 16). 

• Prevenir, detectar i atendre adequadament els casos de violència con-
tra la infància (ODS 16). 

• Enfortir la cooperació internacional per al desenvolupament, com-
plint el compromís reconegut en la Convenció sobre els drets de 
l’infant de fer aportacions a la protecció dels drets de la infància i 
l’adolescència a tot el món, i tenint en compte l'impacte de la Covid-
19 en els països socis de la cooperació (ODS 17). 

Finalment, reconeixent les problemàtiques i els múltiples reptes que s’han 
d’afrontar, el Parlament de Catalunya reafirma el seu compromís amb el 
desplegament d’accions i l’assoliment de resultats a favor de la infància a 
escala local, nacional i mundial, i declara el seu compromís directe amb els 
infants per a reimaginar junts un món en el qual es respectin llurs drets i es 
compleixi l'Agenda 2030. 

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2020 
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Punt 4 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 36/2020, del 3 de novembre, de mesures urgents 
en l'àmbit de l'impost sobre les estades en establiments tu-
rístics i de l'impost sobre la renda de les persones físiques 

203-00063/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 85582 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.11.2020 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 10 de novembre de 
2020, ha pres coneixement del Decret llei 36/2020, del 3 de novembre, de 
mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre les estades en establiments tu-
rístics i de l'impost sobre la renda de les persones físiques, publicat al DOGC 
8264, 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 06.11.2020. 

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 3 de novembre de 2020, 
s'ha pres, entre d'altres, l'acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, 
s'aprova la iniciativa SIG20VEH1700 - Projecte de decret llei de mesures 
urgents en l'àmbit de l'impost sobre les estades en establiments turístics i de 
l'impost sobre la renda de les persones físiques.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 3 de novembre de 
2020. 

Decret llei 36/2020, de 3 de novembre, de mesures urgents 
en l'àmbit de l'impost sobre les estades en establiments tu-
rístics i de l'impost sobre la renda de les persones físiques. 

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, de 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 això, promulgo el següent 

Decret llei 

Exposició de motius 

En els darrers mesos, les conseqüències sanitàries, socials i econòmiques 
derivades de la pandèmia de la COVID-19 han fet que el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya hagi aprovat una sèrie de mesures per pal·liar-ne els 
efectes. 

Amb aquest Decret llei s'aproven dues noves mesures en l'àmbit tributari, i 
s'estructura en dos capítols, un per cada mesura. 
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En relació amb l'impost sobre les estades en establiments turístics (capítol 1), 
cal assenyalar que el Decret llei 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents 
en matèria tributària, va ajornar fins a l'1 de gener del 2021 l'entrada en vigor 
de l'increment de les tarifes de l'impost i de l'aplicació del recàrrec a la ciutat 
de Barcelona, aprovats per la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre 
les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, que havien d'entrar en 
vigor inicialment l'1 de juliol del 2020. A dia d'avui, la situació sanitària fa 
difícil de preveure que a 1 de gener del 2021 els establiments turístics funci-
onin amb normalitat, per la qual cosa s'estima necessari posposar una vegada 
més l'entrada en vigor de les tarifes i del recàrrec aprovats per la Llei de 
mesures esmentada i que estaven previstes per a una «normalitat» en l'activi-
tat turística. Així, a l'article 1 s'ajorna l'entrada en vigor dels increments i del 
recàrrec esmentats fins a l'1 de juny del 2021. 

Pel que fa l'impost sobre la renda de les persones físiques, l'article 2 (capítol 
2) crea una nova deducció en la quota de l'impost sobre la renda de les per-
sones físiques (IRPF) aplicable per obligació de presentar la declaració de 
l'impost com a conseqüència de tenir dos o més pagadors. 

La realitat de la situació econòmica derivada de la pandèmia reflecteix que, 
fins al mes d'agost d'enguany, es varen registrar a Catalunya 893.931 altes 
inicials de prestacions contributives derivades de situacions d'expedient de 
regulació temporal d'ocupació (ERTO) per COVID-19. Tenint en compte 
que, d'acord amb l'Enquesta de població activa, la població assalariada a 
Catalunya va ser, de mitjana, de 2.918.800 persones l'any 2019, les persones 
afectades pels ERTOs de la COVID-19 representen un 31 % del total. 

Així, els treballadors que s'han trobat i es troben en aquesta situació, junta-
ment amb tots aquells que han perdut el seu lloc de treball i perceben presta-
cions per desocupació, han passat a tenir, de forma imprevista, dos pagadors 
l'exercici 2020: l'empresa amb la qual tenen o tenien la relació laboral i el 
Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Com a conseqüència d'aquesta 
circumstància, es pot donar el cas que persones que fins ara no estaven obli-
gades a presentar la declaració de l'IRPF per tenir un únic pagador, i tributa-
ven d'acord amb les retencions practicades, enguany es trobin en la dita obli-
gació de declarar pel fet de tenir-ne més d'un i tributin d'acord amb la 
normativa autonòmica. 

El fet que les comunitats autònomes no tinguin les eines per traslladar l'exer-
cici de la seva capacitat normativa al càlcul de les retencions, que depenen 
només de la normativa estatal, pot discriminar tributàriament els contribu-
ents que, en igualtat de nivells retributius, tenen més d'un pagador. 

Més enllà de les situacions d'atur o suspensió temporal de l'ocupació deriva-
des de la COVID-19, cal advertir que aquesta iniquitat es dona en tots 
aquells supòsits en què el contribuent, pel fet de tenir dos pagadors, passa a 
estar obligat a declarar. Aquests supòsits estan directament relacionats amb 
la precarietat laboral: diversos contractes temporals amb retribucions baixes, 
situacions de desocupació, feines a temps parcial, etc. En tots aquests casos 
es podria estar discriminat tributàriament en haver-hi més d'un pagador. Si 
bé aquesta circumstància ja es produïa amb anterioritat, s'intensificarà nota-
blement amb la crisi del coronavirus. Per aquest motiu, es considera necessa-
ri corregir el més aviat possible aquesta iniquitat existent. 



Dossier Ple 66 
18 de novembre de 2020 

9 
 

Així, la urgent i extraordinària necessitat rau en el fet de l'excepcionalitat en 
què es trobaran molts contribuents com a conseqüència dels ERTOs i d'altres 
situacions d'atur i precarietat laboral esdevingudes a causa de la COVID-19, 
i del fet que l'impost corresponent a l'exercici 2020 es merita el proper 31 de 
desembre, per la qual cosa es requereix disposar de la norma aprovada abans 
d'aquesta data perquè resulti d'aplicació ja en aquest exercici. 

En darrer terme, la disposició final estableix l'entrada en vigor del Decret llei 
l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

D'acord amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presi-
dència de la Generalitat i del Govern, el Govern pot dictar disposicions legis-
latives provisionals sota la forma de decret llei en cas d'una necessitat extra-
ordinària i urgent. En aquest cas, la necessitat és la crisi econòmica, que 
requereix l'adopció urgent de mesures pal·liatives. 

En ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de 
Catalunya, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i 
Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern, 

Decreto: 

Capítol 1. Impost sobre les estades en establiments turístics 

Article 1. Tarifes i recàrrec 

1.1 La modificació de les tarifes de l'impost sobre les estades en establiments 
turístics prevista a l'apartat 3 de l'article 5 de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de 
mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de 
l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, té efectes 
a partir de l'1 de juny del 2021. 

1.2 Es modifica l'apartat 2 de l'article 50 bis de la Llei 5/2017, del 28 de 
març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de 
creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre 
estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes 
ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, que passa a 
tenir la redacció següent: 

«2. El recàrrec a què fa referència l'article 34 bis que l'Ajuntament de Barce-
lona aprovi abans de l'1 de juny del 2021, si escau, tindrà efectes a partir 
d'aquesta data.» 

Capítol 2. Impost sobre la renda de les persones físiques 

Article 2. Deducció per obligació de presentar la declaració de 
l'impost sobre la renda de les persones físiques per raó de 
tenir més d'un pagador 

2.1 Amb efectes de l'1 de gener del 2020, els contribuents que, com a conse-
qüència de tenir més d'un pagador de rendiments del treball, resultin obligats 
a presentar la declaració de l'impost, d'acord amb el que disposa l'article 96 
de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les per-
sones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre socie-
tats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, es poden aplicar una 
deducció en la quota íntegra autonòmica per l'import que resulti de restar de 
la quota íntegra autonòmica la quota íntegra estatal, sempre que la diferència 
sigui positiva. 
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2.2 Aquesta deducció no resulta aplicable als contribuents que s'hagin acollit 
o es puguin acollir al procediment especial de retencions regulat en l'article 
89 A) del Reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques 
aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març. 

Disposició final. Entrada en vigor 

Aquest Decret llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquest De-
cret llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als 
quals pertoqui el facin complir. 

Barcelona, 3 de novembre de 2020 

Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presi-
dència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda 

Antecedents del Decret llei 

1. Comunicat al secretari del Govern.  

2. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 3.11.2020.  

3. Informe justificatiu previst a l'article 38.3 de la Llei 13/2008. 

4. Informe jurídic.  

5. Informe de la Intervenció General.  

6. Informe de la Direcció General de Pressupostos.  

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l'Arxiu del 
Parlament. 
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Punt 5 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 37/2020, del 3 de novembre, de reforç de la pro-
tecció del dret a l'habitatge davant els efectes de la pandèmia 
de la Covid-19 

203-00061/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 85462 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.11.2020 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessio tinguda el dia 10 de novembre de 
2020, ha pres coneixement del Decret llei 37/2020, del 3 de novembre, de 
reforç  de la protecció del dret a l'habitatge davant els efectes de la pandèmia 
de la Covid-19, publicat al DOGC 8263, 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 05.11.2020. 

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 3 de novembre de 2020, 
s'ha pres, entre d'altres, l'acord que es reprodueix a continuació:  

«A proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, s'aprova la iniciativa 
SIG20TES1696 - Projecte de decret llei de reforç de la protecció del dret a 
l'habitatge davant els efectes de la pandèmia de la Covid-19. 

Aquest Decret llei és a proposta conjunta amb la consellera de Justícia.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 3 de novembre de 
2020. 

Decret llei 37/2020, de 3 de novembre, de reforç de la pro-
tecció del dret a l'habitatge davant els efectes de la pandèmia 
de 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, de 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 Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergèn-
cia en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, a l'empara de la compe-
tència exclusiva que l'article 137.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya 
atribueix a la Generalitat en matèria d'habitatge, va establir una sèrie de me-
sures per evitar els desnonaments que puguin produir una situació de manca 
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d'habitatge a les persones o unitats familiars que no tinguin una alternativa 
d'habitatge pròpia quan estiguin dins els paràmetres de risc d'exclusió resi-
dencial que la llei defineix. 

Entre aquestes mesures, destaca l'obligació dels grans tenidors d'habitatge 
d'oferir als afectats una proposta de lloguer social abans d'interposar qualse-
vol demanda judicial d'execució hipotecària o de desnonament per impaga-
ment del lloguer. Aquesta obligació es va fer extensiva mitjançant el Decret 
llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a 
l'habitatge, a les demandes de desnonaments per venciment de la durada del 
títol jurídic que habilita l'ocupació de l'habitatge i per manca de títol jurídic 
que habiliti l'ocupació quan concorrin circumstàncies determinades. 

La situació de vulnerabilitat de les persones o unitats familiars que estan en 
situació de risc d'exclusió residencial s'agreuja quan s'incompleix l'obligació 
legal de formular una proposta de lloguer social, que esdevé particularment 
penosa en el context actual de les restriccions a la mobilitat de les persones 
que l'Administració sanitària ha establert per lluitar contra la Covid-19. 

La situació d'emergència social que es dona en aquests moments en la vida 
de les persones provocada pels desnonaments, en un context de crisi econò-
mica i sanitària extraordinàriament greu, fa que la funció social de l'habitatge 
prengui més rellevància i imposi l'adopció de mesures pal·liatives que no 
admeten demora. 

Amb les mesures que regula el Decret llei present es pretén que les persones 
en situació de risc d'exclusió residencial puguin romandre en el seu domicili 
mentre la persona obligada a oferir-les una proposta de lloguer social en els 
termes regulats a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, no acreditin el compliment 
d'aquesta obligació. 

D'altra banda, mentre siguin vigents mesures que comportin restriccions a la 
llibertat de circulació per raons sanitàries, es pretén evitar també el llança-
ment de les persones en risc d'exclusió residencial en qualsevol de les cir-
cumstàncies descrites anteriorment. 

Per tot això, en ús de l'autorització concedida en l'article 64 de l'Estatut d'au-
tonomia de Catalunya, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat i 
de la consellera de Justícia, i d'acord amb el Govern, 

Decreto:  

Article únic. Modificacions de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, 
de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de 
l'habitatge i la pobresa energètica 

1. Es modifica el primer paràgraf de l'apartat 1 de la disposició addicional 
primera de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, que resta redactat de la manera 
següent:  

«1. L'obligació a què fa referència l'article 5, d'acreditar que s'ha formulat 
una proposta de lloguer social abans d'interposar determinades demandes 
judicials, es fa extensiva en els mateixos termes a qualsevol acció executiva 
derivada de la reclamació d'un deute hipotecari i a les demandes de desno-
nament següents:» 

2. S'afegeix un nou apartat, l'1 bis, a la disposició addicional primera de la 
Llei 24/2015, de 29 de juliol, amb la redacció següent:  
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«1bis. Els procediments iniciats en què no s'hagi acreditat la formulació de 
l'oferta de lloguer social s'han d'interrompre per tal que aquesta oferta pugui 
ser formulada i acreditada.» 

3. S'afegeix una nova disposició addicional, la tercera, a la Llei 24/2015, de 
29 de juliol, amb la redacció següent:  

«Disposició addicional tercera 

«Suspensió excepcional i transitòria per motius sanitaris dels procediments 
de desnonament i dels llançaments que afectin llars vulnerables sense alter-
nativa habitacional. 

«Durant la vigència de l'estat d'alarma o d'una mesura que comporti restric-
cions a la llibertat de circulació per raons sanitàries, se suspendran les exe-
cucions de resolucions judicials que comportin el llançament de persones o 
unitats familiars que estiguin dins dels paràmetres de risc d'exclusió residen-
cial previstos en aquesta Llei i ocupin habitatges provinents dels demandants 
previstos a l'article 5.2. Aquesta mateixa mesura de suspensió s'aplicarà tam-
bé als supòsits previstos a la disposició addicional primera. En aquest darrer 
cas, no caldrà acreditar la circumstància recollida al supòsit 2n de la lletra b) 
de l'apartat 1 d'aquesta disposició addicional i serà suficient acreditar que 
l'ocupació s'ha produït amb anterioritat a l'inici de la vigència de l'estat d'a-
larma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre. 

La determinació relativa a la inclusió o no inclusió dins dels paràmetres de 
risc d'exclusió social correspon als serveis socials de l'Administració pública 
competent. 

Així mateix, en cas que el cos de Mossos d'Esquadra o les Policies Locals de 
Catalunya rebin una denúncia sol·licitant mesures cautelars relatives a deso-
cupacions d'habitatges de persones o unitats familiars que es trobin dins dels 
paràmetres de risc d'exclusió residencial previstos en aquesta Llei i ocupin 
l'habitatge en qualsevol de les circumstàncies previstes en la disposició addi-
cional primera o en l'article 5.2, han de sol·licitar informe urgent als serveis 
socials de l'administració pública competent, comunicant aquesta sol·licitud 
immediatament al Ministeri Fiscal.» 

Disposició final. Entrada en vigor 

Aquest Decret Llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Ofici-
al de la Generalitat de Catalunya. 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans i ciutadanes als quals sigui aplicable 
aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autori-
tats als quals correspongui el facin complir. 

Barcelona, 3 de novembre de 2020 

Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presi-
dència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda; Damià Calvet i 
Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat; Ester Capella i Farré, conselle-
ra de Justícia 

Antecedents del Decret llei 

1. Comunicació a la Secretaria del Govern d'inici de la tramitació del De-
cret llei. 

2. Memòria justificativa. 
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3. Informe jurídic. 

4. Text del Decret llei aprovat pel Govern. 

5. Certificat del secretari general donant conformitat a la documentació de 
l'expedient. 

6. Certificat del secretari del Govern. 

7. Text de la iniciativa publicada al DOGC. 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l'Arxiu del 
Parlament. 
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Punt 6 | Debat i votació de les esmenes presentades en la tramitació 
en lectura única 

Proposició de llei de modificació del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família 

202-00028/12 

TEXT PRESENTAT 

Article únic. Addició d’un apartat a l’article 236-8 del llibre segon del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família 

S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 236-8 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 responsa-
bilitat penal o bé una vegada iniciat un procediment penal contra un dels 
progenitors per haver atemptat contra la vida, la integritat física, la llibertat, 
la integritat moral o la llibertat o la indemnitat sexuals dels fills comuns me-
nors d’edat, o per haver atemptat contra l’altre progenitor, n’hi ha prou amb 
el consentiment d’aquest perquè els fills menors d’edat puguin rebre atenció 
i assistència psicològiques, de la qual cosa s’ha d’informar el primer, però no 
cal el seu consentiment. Si l’assistència s’ha de prestar a fills majors de setze 
anys, cal sempre el consentiment d’aquests.» 

ESMENES PRESENTADES 

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

Article únic. Addició d’una lletra a l’apartat 2 de l’article 236-8 del llibre 
segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família 

S’afegeix una lletra, la d, a l’apartat 2 de l’article 236-8 del llibre segon del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, amb la redacció 
següent: 

«d) Per a l’atenció i l’assistència psicològiques dels fills menors d’edat, no 
cal el consentiment del progenitor contra el qual se segueix un procediment 
penal per haver atemptat contra la vida, la integritat física, la llibertat, la 
integritat moral o la llibertat i indemnitat sexuals de l’altre progenitor o dels 
fills comuns menors d’edat, o contra el qual s’ha dictat una sentència con-
demnatòria, mentre no s’extingeixi la responsabilitat penal. L’assistència 
psicològica als fills majors de setze anys requereix llur consentiment.» 

Esmena 2 
G. P. de Catalunya en Comú Podem (1) 
D’addició d’un nou paràgraf al final de l’article primer 

Article únic. Modificació de l’article 236-8 del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família 
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S’afegeixen dos apartats, el 3 i el 4, a l’article 236-8 del llibre segon del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, amb la redacció 
següent: 

«3. En cas de sentència condemnatòria i mentre no s’extingeixi la responsa-
bilitat penal o bé una vegada iniciat un procediment penal contra un dels 
progenitors per haver atemptat contra la vida, la integritat física, la llibertat, 
la integritat moral o la llibertat o la indemnitat sexuals dels fills comuns me-
nors d’edat, o per haver atemptat contra l’altre progenitor, n’hi ha prou amb 
el consentiment d’aquest perquè els fills menors d’edat puguin rebre atenció 
i assistència psicològiques, de la qual cosa s’ha d’informar el primer, però no 
cal el seu consentiment. Si l’assistència psicològica s’ha de prestar a fills 
majors de setze anys, cal sempre el consentiment d’aquests. 

»4. Encara que no hi hagi cap denúncia penal, si hi ha un informe d’un ser-
vei de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral a les Dones que Pateixen 
Violència Masclista, mentre aquesta identifiqui una situació d’atemptat con-
tra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat o 
la indemnitat sexuals dels fills comuns menors d’edat, o d’atemptat contra 
l’altre progenitor, n’hi hau prou amb el consentiment d’aquest perquè els 
fills menors d’edat puguin rebre atenció i assistència psicològiques, de la 
qual cosa s’ha d’informar el primer, però no cal el seu consentiment. Si 
l’assistència psicològica s’ha de prestar a fills majors de setze anys, cal 
sempre el consentiment d’aquests.» 

[Si s’aproven les dues esmenes, caldrà harmonitzar-ne el contingut. D’acord 
amb la tècnica legislativa, els dos paràgrafs introduïts per les esmenes 
s’hauran d’incorporar com a lletres d i e de l’apartat 2 de l’article 236-8 del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.] 

TEXT PRESENTAT 

Disposició final. Entrada en vigor 

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha esmenes presentades. 

TEXT PRESENTAT 

Exposició de motius 

L’article 17 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya reconeix el dret dels in-
fants a rebre l’atenció integral necessària per al desenvolupament de llur 
personalitat i llur benestar, i l’article 41.3 estableix com a principi rector de 
l’activitat dels poders públics la necessitat de garantir que s’afrontin de ma-
nera 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 sobre aquesta matèria. Arran de 
la reforma de la Llei orgànica 8/2015, del 22 de juliol, de modificació del 
sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, es va modificar la Llei 
orgànica 1/2004, 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la 
violència de gènere, l’article 1.2 de la qual inclou com a víctimes de la vio-
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lència de gènere els fills menors de les dones que pateixen aquest tipus de 
violència. La mateixa llei té la finalitat d’erradicar la violència de gènere i 
oferir l’assistència necessària als fills menors que en són víctimes. 

L’article 30 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar 
la violència masclista, estableix el contingut del dret de les dones a la pro-
tecció efectiva. 

D’altra banda, l’article 53 al·ludeix als models d’intervenció i les polítiques 
públiques i especifica directament que el Govern «ha de desenvolupar mo-
dels d’intervenció integral a tot el territori de Catalunya per mitjà d’una xar-
xa de serveis de qualitat en tots els àmbits, que sigui capaç de donar respos-
tes adequades, 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 mo-
dels d’intervenció han d’incloure com a elements essencials la informació, 
l’atenció primària i l’atenció especialitzada. 

L’article 236-8 del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la per-
sona i la família, estableix l’exercici conjunt 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. Per aquest motiu, i, 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 –mentre 
no es dicti una decisió judicial que dirimeixi la potestat parental– 
l’assistència i l’atenció psicològiques restin fora del catàleg d’actes que re-
quereixen una decisió conjunta en l’exercici de la potestat parental. 

Així, es proposa que, quan hi hagi una sentència condemnatòria –mentre no 
s’extingeixi la responsabilitat penal– o qualsevol dels progenitors estigui sot-
mès a un procés penal iniciat per haver atemptat contra la vida, la integritat 
física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l’altre 
progenitor o dels fills d’ambdós, n’hi hagi prou amb el consentiment del pro-
genitor contra el qual s’hagi atemptat perquè els fills menors d’edat puguin 
rebre l’atenció i l’assistència psicològiques. No obstant això, cal informar-ne 
prèviament el progenitor sotmès a algun d’aquests supòsits. En aquest sentit, 
mentre l’autoritat judicial no es pronunciï sobre les mesures cautelars que han 
de regir la potestat parental, si es compleix algun dels supòsits esmentats, no 
cal 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 del 2017 re-
flecteixen que, del total de dones víctimes d’episodis de violència masclista 
que convivien amb menors d’edat en el moment dels fets, el 32,3% van afir-
mar que aquests els van presenciar. Aquesta realitat porta a concloure que 
cal modificar la protecció dels menors i donar una resposta urgent a certs 
aspectes que avalen la present modificació, que proposa desvincular la inter-
venció psicològica dels menors exposats a violència de gènere de l’exercici 
conjunt de la potestat parental. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha esmenes presentades. 
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Punt 7 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures extraor-
dinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències 
de la Covid-19 

203-00062/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 85467 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.11.2020 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 10 de novembre de 
2020, ha pres coneixement del Decret llei 39/2020, del 3 de novembre, de 
mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències 
de la Covid-19, publicat al DOGC 8263, 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 05.11.2020. 

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 3 de novembre 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 SIG20TSF1699 - Projecte de decret llei de mesures extraordinàries 
de caràcter social per fer front a les conseqüències de la Covid-19.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 3 de novembre de 
2020 

Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraor-
dinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències 
de 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 

Decret llei 

Exposició de motius 

La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d'excepcionalitat en 
molts sectors, fet que requereix un desplegament continu de mesures extra-
ordinàries de caràcter social. Aquest Decret llei té per objecte l'establiment 
de noves mesures socials, que afecten diversos àmbits i que tenen com a 
finalitat fer front a les conseqüències de la crisi sanitària i social generada 
per la pandèmia. 
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Per una banda, el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en 
matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de 
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, va 
establir, a l'article 15, un ajut en forma de prestació econòmica única, per un 
import màxim de fins a 2.000 euros, per a persones treballadores autònomes 
que hagin patit el tancament de llurs negocis, que acreditin una reducció 
dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes 
de la pandèmia generada per la COVID-19 en la seva activitat econòmica i 
que no disposin de fonts alternatives d'ingressos. 

Així mateix, el Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents com-
plementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contracta-
ció i mobilitat per fer front a la COVID-19, va preveure una mesura d'ajuts 
per al manteniment de l'ocupació en microempreses i per part de persones 
treballadores autònomes amb persones a càrrec seu, que s'han vist afectades 
per la crisi de la COVID-19, amb l'objecte d'evitar la desocupació de les 
persones que tenen contractades i donar suport per fer tornar a l'activitat 
persones, famílies i empreses afectades. Els beneficiaris són microempreses 
o autònoms que tinguin contractats fins a deu treballadors, i que hagin man-
tingut la plantilla ja sigui perquè hagin efectuat un expedient temporal de 
regulació d'ocupació o hagin reduït la jornada laboral dels contractes de tre-
ball. La mesura consisteix en un ajut del 50% del salari mínim interprofessi-
onal per a un màxim de tres treballadors i durant sis mesos, o la part propor-
cional equivalent en el cas de contractes a jornada parcial, sempre que 
aquestes microempreses i autònoms mantinguin el 100% de la plantilla que 
tenien en el moment anterior a l'estat d'alarma i, com a mínim, durant els 12 
mesos següents al reinici de l'activitat. 

Els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 s'estan allargant en el 
temps i es manifesten amb una gran intensitat. A aquests efectes cal afegir-hi 
els que deriven de les mesures que s'han hagut d'adoptar en els darrers dies 
per a la contenció del virus, concretament arran de la Resolució 
SLT/2546/2020, de 15 de octubre, per la qual s'adopten noves mesures en 
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia 
de COVID-19 al territori de Catalunya, així com els derivats de la declaració 
de l'estat d'alarma establert per mitjà del Reial decret 926/2020, de 25 d'oc-
tubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infec-
cions causades pel SARS-CoV-2. 

La situació de les persones treballadores autònomes que estan al davant de 
negocis de petites dimensions és especialment greu, ja que es van veure molt 
afectades a causa de les mesures per combatre la pandèmia i els seus ingres-
sos es van reduir significativament o, fins i tot, van quedar totalment supri-
mits. Moltes de les persones treballadores autònomes que no han suspès 
l'activitat, o que l'han reprès després de l'aixecament de la vigència del pri-
mer estat d'alarma, han vist reduït el seu volum de negoci a causa del context 
restrictiu que s'ha imposat com a conseqüència de la COVID-19, sense que 
es prevegi una millora d'aquesta situació a curt termini, la qual es pot veure 
empitjorada en funció de l'evolució del virus i de les mesures que calgui 
adoptar per afrontar-lo i evitar-ne la propagació i també de les derivades de 
l'estat d'alarma actualment vigent. 

És per això que es considera necessari reforçar el suport a les persones treba-
lladores autònomes que desenvolupen llurs activitats com a persones físiques 
o bé mitjançant empreses de petita dimensió, per tal d'afavorir la continuïtat 
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de les seves activitats en aquest context econòmic i social desfavorable i 
atenuar els efectes negatius que estant suportant. 

Així, en un marc de col·laboració entre la Direcció General de Relacions 
Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral, la Direcció General 
d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives i el Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya, aquests dos últims donant suport en l'àmbit de la 
instrucció de la convocatòria de la subvenció, el capítol I del present Decret 
llei estableix un ajut puntual i extraordinari en forma de prestació econòmica 
de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, per a persones donades 
d'alta al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) 
o bé en règims alternatius a aquest, tant si exerceixen l'activitat econòmica 
com a persona física com si ho fan dins d'una empresa amb personalitat jurí-
dica, havent de complir el requisit de tenir una dimensió màxima de 6 perso-
nes entre persones treballadores autònomes i persones contractades. A més, 
en el cas de les empreses amb personalitat jurídica i cooperatives, el nombre 
màxim de persones sòcies és de tres. 

Per altra banda, es preveu la possibilitat de fer una convocatòria per al 2021 
i, per tant, determina el rendiment net anual a tenir en compte de cara a 
aquesta convocatòria. 

També es preveu la possibilitat d'efectuar una bestreta als centres especials 
de treball per mesos vençuts, per atendre la situació excepcional derivada de 
la COVID-19, i per tal de poder donar el suport a les persones també espe-
cialment afectades en aquests centres, i preveient una posterior regularització 
de les quantitats. 

Aquest Decret llei també adopta mesures davant de la situació de vulnerabi-
litat econòmica en què es troben molts professionals del sector de les arts 
escèniques, arts visuals, música i audiovisual arran de la crisi sanitària deri-
vada de la COVID-19, davant la impossibilitat de prestar els seus serveis 
per raó de decisions de caràcter governatiu i la inexistència de protecció 
social durant bona part de la crisi sanitària. Mitjançant el Decret llei 
21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i 
social, al capítol II, modificat pel Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, es va 
crear, amb el títol de mesures de caràcter social, una prestació extraordinària 
per a subministraments bàsics, amb la finalitat de pal·liar aquesta situació, 
destinada als treballadors per compte propi o per compte aliè que van patir 
una disminució dràstica i involuntària en els seus ingressos durant els perío-
des en què havien tingut inactivitat i no han tingut ingressos. La partida pres-
supostària destinada a aquesta prestació era de 5.000.000 d'euros i es van fer 
servir 1.303.387,79 d'euros. 

Vista l'actual situació existent dels professionals i tècnics del sector de les 
arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual i, en concret, per les noves 
restriccions preses al punt 9 de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octu-
bre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al 
territori de Catalunya, que comporten, entre d'altres, novament la suspensió 
de l'obertura al públic de les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, 
com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, el capítol II d'aquest Decret 
llei crea un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament 
únic, per un import fix de 750 euros, destinat a les persones professionals i 
tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres 
activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, que té 
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com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector cultural i 
pal·liar la situació de necessitat material i de vulnerabilitat d'aquestes perso-
nes i les seves unitats familiars a Catalunya, que han patit una reducció dràs-
tica i involuntària dels seus ingressos econòmics com a conseqüència de la 
crisi sanitària de la COVID-19. Aquesta prestació extraordinària té un pres-
supost de 3.696.612,21 euros, resultat de la partida pressupostària inicial de 
5.000.000 d'euros destinada al mateix sector  i que no va ser exhaurida en la 
seva totalitat. 

En la vessant de serveis socials, aquest Decret llei preveu també mesures 
orientades al manteniment i millora de la qualitat assistencial. 

La millora del Sistema Català de Serveis Socials requereix una estratègia de 
planificació de les professionals socials que necessàriament ha d'anar acom-
panyada del reconeixement i l'enfortiment del conjunt de les professionals 
del sistema. En aquest sentit, les treballadores de l'àmbit social que estan en 
contacte amb la infància i l'adolescència tutelada tenen un paper fonamental 
en el seu desenvolupament com a persones. Amb els seus coneixements, la 
seva dedicació i compromís treballen cada dia posant els infants i el seu 
benestar al centre de les seves actuacions. Aquestes professionals són uns 
referents imprescindibles per a tots i cadascun dels 8.345 infants, adolescents 
o joves que formen part del sistema de protecció a la infància de Catalunya. 

La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d'excepcionalitat en 
tots els àmbits i sectors. Les professionals de l'àmbit de la protecció a la in-
fància no només han seguit treballant per garantir el desenvolupament inte-
gral dels infants, adolescents i joves, sinó que, a la vegada, han donat una 
resposta ràpida i efectiva davant de possibles brots en l'evolució dels indica-
dors epidemiològics. 

En aquest sentit, es requereix el desplegament de mesures pressupostàries 
per reconèixer la tasca feta pels i per les professionals de l'àmbit de la pro-
tecció a la infància en els últims anys i especialment en l'actual context d'ex-
cepcionalitat generat per la pandèmia de la COVID-19, que ha suposat un 
esforç ingent tant en el pla humà com professional. 

Per una altra banda, en aquests moments d'excepcionalitat en què la crisi 
sanitària generada per la pandèmia de la COVID-19 encara no s'ha superat, 
amb l'objectiu de prevenir brots futurs, minimitzar el risc d'infecció i fer 
front a la segona onada, es requereix el desplegament de mesures pressupos-
tàries destinades a l'atenció social i el reforç de determinats serveis socials en 
l'àmbit de la infància i l'adolescència. Aquestes actuacions tenen com a prin-
cipal objectiu promoure el benestar dels infants i joves que formen part del 
sistema de protecció a la infància i l'adolescència. 

La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d'excepcionalitat en 
els centres residencials, que durant aquests mesos han hagut de donar una 
resposta ràpida, efectiva i modulable davant de possibles brots en l'evolució 
dels indicadors epidemiològics. En aquest context, els centres s'han centrat 
de manera prioritària en la intensificació de les mesures de seguretat i la 
minimització de riscos. I, a la vegada, a garantir el desenvolupament integral 
dels infants, adolescents i joves que hi resideixen, fent un esforç ingent tant 
en el pla humà com professional. D'altra banda, les famílies d'acollida d'in-
fants tutelats, extenses i alienes, han seguit acomplint les seves tasques de 
cura també en aquest context de pandèmia, com a guardadors, assumint totes 
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les despeses sobrevingudes generades per la crisi sanitària i la necessària 
protecció de la salut dels infants i adolescents de qui tenen cura. 

Per tant, aquest Decret llei pretén posar en valor l'esforç que han fet tant les 
entitats de l'àmbit social d'atenció a la infància i joves extutelats en serveis 
residencials com les famílies acollidores mitjançant la compensació de les 
despeses extraordinàries i sobrecostos que la pandèmia de la COVID-19 ha 
produït en l'atenció i la cura a la infància tutelada per la Generalitat de Cata-
lunya. 

Pel que fa a d'altres tipologies de serveis socials, atesa la conjuntura econò-
mica actual, s'ha acordat amb els sectors implicats més representatius incre-
mentar el preu de referència de les places públiques d'alguns serveis per 
garantir la sostenibilitat dels sectors de gent gran, de persones amb discapa-
citat, de persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental i dels 
serveis d'atenció precoç, i el manteniment de la qualitat dels serveis prestats. 

En els serveis de residència assistida de gent gran s'augmenta el preu de refe-
rència de les places públiques per equiparar les condicions d'atenció de les 
persones residents de grau II de dependència en relació amb les de grau III, 
de manera que d'ara endavant regeixi un preu únic de referència. 

Aquest Decret llei també modifica puntualment les previsions del Decret llei 
25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de 
caràcter fiscal i administratiu, per tal d'adaptar els terminis de les convocatò-
ries de subvencions creades en aquesta norma a l'allargament de l'epidèmia 
de la COVID-19 i l'agreujament de les conseqüències econòmiques i socials 
que està comportant. En concret, la modificació permetrà, si escau, publicar 
noves convocatòries de la subvenció per a la creació de nova ocupació en 
l'àmbit del treball domiciliari de cures, i allargar els terminis d'execució dels 
projectes que s'acullin a la convocatòria de subvencions per a programes de 
suport a la lluita contra l'exclusió social i la desigualtat agreujada per la crisi 
social derivada de la COVID-19. 

En aquests moments, en un context d'excepcionalitat en què la crisi sanitària 
generada per la pandèmia de la COVID-19 encara no s'ha superat, el Govern 
vol posar en valor i fer un reconeixement a la tasca de les professionals que 
treballen en el sistema de serveis socials, que ha de repercutir en una millora 
de les seves condicionals laborals. 

Es tracta d'una mesura d'extraordinària i urgent necessitat pel gran valor 
social que té la seva feina, com a garant de la igualtat d'oportunitats de mi-
lers d'infants, adolescents i joves, gent gran i persones amb discapacitat del 
nostre país, en un context pandèmic d'immensa complexitat. 

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;  

A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i d'acord amb 
el Govern,  
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Decreto:  

Capítol I. Mesures econòmiques de suport a les persones tre-
balladores autònomes, persona física, i a les persones treba-
lladores autònomes que formin part de microempreses 

Article 1. Objecte i finalitat de l'ajut 

S'estableix un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica 
de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, que té per finalitat afa-
vorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores 
autònomes, persona física, i a les persones treballadores autònomes que for-
min part de microempreses, davant els efectes directes o indirectes de les 
noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i de les derivades de 
la declaració d'estat d'alarma. 

Article 2. Persones beneficiàries 

2.1 Poden ser persones beneficiàries d'aquest ajut:  

a) Les persones treballadores autònomes donades d'alta al Règim Especial de 
Treballadors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) 
que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o 
amb persones treballadores al seu càrrec. No poden sol·licitar l'ajut si el su-
matori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades 
per compte aliè de la unitat de negoci és superior a sis, prenent com a refe-
rència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria. 

b) Les persones treballadores autònomes donades d'alta a una mutualitat com 
a sistema alternatiu al RETA que exerceixen l'activitat econòmica com a 
persona física a títol individual o amb persones treballadores al seu càrrec. 
No poden sol·licitar l'ajut si el sumatori de les persones treballadores autò-
nomes i les persones contractades per compte aliè és superior a sis, prenent 
com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria. 

c) Les persones treballadores autònomes donades d'alta al RETA, o bé a una 
mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han constituït una empresa 
amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres socis. En 
aquest cas, el nombre de socis no pot ser superior a tres, d'acord amb la mit-
jana de socis de l'any anterior de la convocatòria. A més, no poden sol·licitar 
l'ajut les persones treballadores autònomes d'empreses amb personalitat jurí-
dica en les quals el sumatori de persones sòcies i persones treballadores per 
compte aliè és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any 
anterior a la convocatòria. 

d) Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una 
mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa 
estigui formada com a màxim per tres socis, d'acord amb la mitjana de socis 
de l'any anterior de la convocatòria. No poden sol·licitar l'ajut les persones 
sòcies de les cooperatives donades d'alta com autònoms al RETA en què el 
sumatori de les persones sòcies i persones treballadores no sòcies és superior 
a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria. 

2.2 No poden sol·licitar l'ajut les persones treballadores autònomes col·labo-
radores. 
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Article 3. Requisits 

Per accedir a aquest ajut la persona sol·licitant ha de complir els requisits 
següents:  

a) Ha de tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya. 

b) Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alterna-
tiu al RETA de manera ininterrompuda, d'acord amb el que es determini en 
les corresponents convocatòries. 

c) La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones 
físiques disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 
35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual 
quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al 
sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta. 

d) El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha 
de superar l'import de 13.125 euros. 

Article 4. Atorgament, pagament i compatibilitat 

4.1 Aquest ajut s'atorga en un pagament únic, pel procediment de concurrèn-
cia no competitiva, fins a l'exhauriment de la partida pressupostària destina-
da a aquests efectes, i és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, sub-
sidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat, excepte 
amb els ajuts establerts a la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la 
qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir 
l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 
2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de 
mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de ca-
ràcter social, contractació i mobilitat per a fer front a la COVID-19. Aquest 
ajut també es compatible amb estar en alta al règim general de la seguretat 
social contractat per compte aliena, així com també és compatible l'alta en 
els seus règims integrats, sempre que es compleixin els requisits establerts en 
l'article 3. L'atorgament de la prestació està sotmès a disponibilitat pressu-
postària. 

4.2 Aquesta prestació extraordinària, atenent l'objecte i la seva finalitat, no 
pot ésser objecte de cessió, embargament o retenció. 

Article 5. Sol·licitud i acreditació dels requisits 

5.1 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de 
les subvencions i la seva justificació s'han de presentar segons models nor-
malitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l'espai Tràmits 
de la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya. 

5.2 La situació d'excepcionalitat obliga a prendre mesures de simplificació 
administrativa i, per aquest motiu, en la fase de tramitació s'ha de declarar 
responsablement el compliment dels requisits mitjançant la sol·licitud. 

5.3 L'òrgan instructor, per tal d'obtenir una evidència raonable sobre la cor-
recta aplicació de l'ajut, fa un pla de verificació posterior que pot comportar 
la presentació, per part de les persones sol·licitants, de la documentació 
acreditativa que s'indica a la convocatòria, quan així se sol·licita. 



Dossier Ple 66 
18 de novembre de 2020 

25 
 

Article 6. Aplicació pressupostària i finançament 

6.1 L'import màxim corresponent al pagament d'aquestes subvencions, per a 
l'exercici 2020, és de 20.000.000,00 euros i s'imputa a la partida pressupostà-
ria BE14 D/470000190/331. 

6.2 Les convocatòries d'aquestes subvencions per a exercicis futurs s'han de 
fer d'acord amb les disponibilitats pressupostàries de l'exercici corresponent. 
En aquest cas, el requisit d) de l'article 3, corresponent al rendiment net anu-
al de l'any anterior, ha de ser d'un import màxim de 17.500 euros, o la part 
proporcional que correspongui. 

6.3 L'import màxim destinat a aquesta línia d'ajut es pot ampliar mitjançant 
resolució de la persona titular de l'òrgan concedent. 

Article 7. Aprovació, instrucció i resolució de la convocatòria 

7.1 La persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
ha d'aprovar les resolucions de convocatòria d'aquestes subvencions per a 
l'any 2020, i, si escau, per a exercicis futurs. La convocatòria s'ha de publicar 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la qual ha de concretar el 
procediment de tramitació i concessió de l'ajut, així com el termini per pre-
sentar les sol·licituds. 

7.2 La Sub-direcció General de Relacions Laborals i Treball Autònom i 
Qualitat en el Treball és l'òrgan instructor d'aquesta convocatòria, amb la 
col·laboració de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector i 
les Cooperatives i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i la persona 
titular de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom i 
Seguretat i Salut Laboral és qui ha de resoldre la convocatòria. 

7.3 El termini màxim per notificar i emetre resolució és de tres mesos comp-
tats des de l'endemà de la data de la finalització del termini de presentació de 
sol·licituds, sens perjudici que la convocatòria pugui reduir aquest termini. 
Les sol·licituds s'han de resoldre per ordre cronològic de presentació. 

Transcorregut el termini sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa, 
les persones i entitats sol·licitants poden entendre desestimat l'ajut per silenci 
administratiu, sens perjudici del deure de resoldre de les administracions 
públiques. 

Capítol II. Mesures de caràcter social en l'àmbit de la cultura 

Article 8. Objecte i finalitat de la prestació 

S'estableix un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de paga-
ment únic, per un import fix de 750 euros destinat a les persones professio-
nals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i 
d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, 
que té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector cultural i 
pal·liar la situació de necessitat material i de vulnerabilitat d'aquestes perso-
nes i les seves unitats familiars a Catalunya, que han patit una reducció dràs-
tica i involuntària dels seus ingressos econòmics com a conseqüència de la 
crisi sanitària de la COVID-19 i, en especial, de les noves mesures adoptades 
per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i 
es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del 
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 
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Article 9. Persones beneficiàries i requisits 

Les persones beneficiàries de la prestació extraordinària per a les perso-
nes professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i 
audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària 
a Catalunya són les persones que acreditin el compliment dels requisits se-
güents:  

a) Ésser més gran de divuit anys. 

b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya. 

c) Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació 
d'alta en el Règim Especial d'Autònoms de la Seguretat Social (RETA), o 
per compte aliè, en  el Sistema Especial d'Artistes del Règim General de la 
Seguretat Social, per activitats de les arts escèniques, arts visuals, música i 
audiovisual, i d'altres activitats culturals, ja siguin artístiques, tècniques o de 
docència, suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, o bé al Règim 
General de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim 1 dia 
l'any 2020. 

d) El ingressos obtinguts durant els tres primers trimestres de 2020 de la 
persona beneficiària no han de superar l'import de 18.885 euros. 

Article 10. Atorgament, pagament i compatibilitat 

10.1 Aquesta prestació s'atorga en un pagament únic, pel procediment de 
concurrència no competitiva, fins a l'exhauriment de la partida pressupostària 
destinada a aquests efectes, i és compatible amb qualsevol altre ajut, presta-
ció, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat ex-
cepte amb l'ajut extraordinari per al manteniment de l'activitat econòmica de 
les persones treballadores autònomes, persona física, i a les persones treba-
lladores autònomes que formin part de microempreses regulada al capítol I 
d'aquest Decret llei. L'atorgament de la prestació està sotmès a disponibilitat 
pressupostària. 

10.2 Aquesta prestació extraordinària, atenent l'objecte i la seva finalitat, no 
pot ésser objecte de cessió, embargament o retenció. 

Article 11. Procediment de tramitació 

11.1 L'òrgan competent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
ha d'aprovar una resolució de convocatòria que s'ha de publicar al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya, la qual ha de concretar el procediment 
de tramitació i concessió de la prestació, amb un procediment de concurrèn-
cia no competitiva, fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària. 

11.2 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de 
les subvencions i la seva justificació s'han de presentar segons models nor-
malitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l'espai Tràmits 
de la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya. El termini per presentar 
les sol·licituds restarà obert fins a l'exhauriment de la dotació designada a 
l'efecte i, en tot cas, si la partida pressupostària no s'ha exhaurit abans, fins al 
31 de desembre de 2020. 

11.3 La situació d'excepcionalitat obliga a prendre mesures de simplificació 
administrativa i, per aquest motiu, en la fase de tramitació s'ha de declarar 
responsablement el compliment dels requisits mitjançant la sol·licitud. 

11.4 L'òrgan instructor, per tal d'obtenir una evidència raonable sobre la 
correcta aplicació de l'ajut, fa un pla de verificació posterior que pot compor-



Dossier Ple 66 
18 de novembre de 2020 

27 
 

tar la presentació, per part de les persones sol·licitants, de la documentació 
acreditativa que s'indica a la convocatòria, quan així se sol·liciti. 

11.5 El termini màxim per notificar i emetre resolució és de tres mesos 
comptats des de l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud, sens 
perjudici que la convocatòria pugui reduir aquest termini. Finalitzat el termi-
ni establert sense haver-se notificat la resolució expressa, la sol·licitud s'ha 
d'entendre desestimada. 

11.6 L'òrgan competent per a la tramitació i resolució de les sol·licituds de la 
prestació extraordinària per a les persones professionals i tècniques de les 
arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats cultu-
rals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya és la Direcció General 
de Prestacions Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

11.7 En el cas de denegació o inadmissió, sense perjudici del recurs adminis-
tratiu que correspongui, la persona sol·licitant pot presentar una nova sol·li-
citud, sempre que no hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds. 

Article 12. Aplicació pressupostària i finançament 

L'import màxim corresponent al pagament d'aquestes subvencions, per a 
l'exercici 2020, és de 3.696.612,21 euros i s'imputa a la partida pressupostà-
ria D/480000190 del centre gestor BE19. 

Capítol III. Mesures extraordinàries en matèria de preus de 
serveis socials 

Article 13. Finalitat de les mesures relatives als preus dels 
serveis socials 

La finalitat de l'increment de tarifes i preus establerts en aquest Decret llei és 
la de propiciar, necessàriament, una millora de les condicions laborals i re-
tributives de  les persones treballadores professionals en la Xarxa de Serveis 
Socials d'Atenció Pública, amb l'objectiu de millorar, en darrer terme, la 
qualitat del servei públic prestat a la ciutadania. 

Article 14. Increment de preus en matèria de serveis socials 
de gent gran, persones amb discapacitat, persones amb pro-
blemàtica social derivada de malaltia mental i atenció precoç 

14.1 S'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament rela-
tiu a les prestacions no gratuïtes de la Cartera de serveis socials, d'acord amb 
el que es detalla a l'annex 1. 

14.2 S'actualitza el cost de referència relatiu a les prestacions gratuïtes de la 
Cartera de serveis socials, d'acord amb el que es detalla a l'annex 2. 

14.3 S'actualitzen els mòduls corresponents a la línia J (programes de man-
teniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l'actual Car-
tera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d'atenció a les persones 
grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemà-
tica social derivada de trastorn mental, drogodependències o altres addicci-
ons, afectades pel virus VIH/sida o amb problemàtica social i risc d'exclusió 
social) que figuren a l'annex 5 de l'Ordre TSF/127/2019, de 27 de juny, per la 
qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària de sub-
vencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que es detallen a l'an-
nex 3 d'aquesta disposició. 
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14.4 S'actualitzen els preus dels serveis específics que es detallen a l'annex 4 
d'aquesta disposició. 

Article 15. Increment de preus en matèria de serveis d'atenció 
a la infància i l'adolescència i en matèria de l'acolliment i l'a-
dopció 

15.1 S'incrementa l'import que es retribueix pels serveis en l'àmbit de l'aten-
ció a la infància i l'adolescència i de l'acolliment i l'adopció, relacionats en 
els apartats següents, d'acord amb el que es detalla als annexos 5 i 6. 

15.2 Serveis en l'àmbit d'atenció a la infància i a l'adolescència:  

– Servei de centre d'acollida d'infants i adolescents (CA). 

– Serveis de centre residencial d'acció educativa (CRAE). 

– Serveis de centre residencial d'educació intensiva (CREI). 

– Serveis de pis assistit per a joves d'edats compreses entre els 16 i els 18 
anys. 

– Serveis de suport integral de pis assistit per a joves de 18 a 21 anys en 
dificultat social. 

– Serveis de suport integral de pis assistit per a joves de 16 a 21 anys en 
dificultat social, vinculat a programes d'inserció laboral. 

– Servei de pis assistit per a joves de més de 18 anys (servei de suport inte-
gral de pis assistit per a joves de 18 a 21 anys amb discapacitats intel·lectuals 
i/o amb trastorns mentals i dificultat social). 

– Servei social d'iniciació a l'emancipació per a joves de 17 a 21 anys (pis 
assistit per a joves de més de 18 anys). 

– Serveis d'acompanyament especialitzat per a joves tutelats i extutelats 
(SAEJ). 

– Serveis d'itineraris de protecció individualitzats per a adolescents d'entre 
16  i 17 anys. 

– Serveis experimentals de primera acollida i atenció integral de menors 
estrangers no acompanyats (SPAAI). 

– Serveis experimentals de protecció d'emergència de menors estrangers no 
acompanyats (SPE). 

– Serveis d'acolliment i recuperació, d'assistència i tractament socioeducatiu 
per a noies adolescents amb especial vulnerabilitat. 

– Serveis d'internament residencial per a infants i/o adolescents amb disca-
pacitats intel·lectuals. 

– Dispositius de servei social d'atenció immediata a menors d'edat estrangers 
no acompanyats (DAI). 

– Telèfon de la infància. 

– Serveis de suport i atenció integral per a menors pròxims a la majoria d'e-
dat i joves extutelats per a la DGAIA (SSAI). 

– Servei de valoració i seguiment de les famílies extenses d'acolliment sim-
ple o permanent (SIFE). 

– Servei de seguiment, acompanyament i suport per a joves extutelats (SSAS 
ASJTET). 

– Equips de valoració de maltractament infantil (EVAMI). 

– Servei de suport psicològic per als adolescents residents en centres. 
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– Servei d'equip de trasllats. 

– Servei d'educadors i educadores de Fiscalia de Menors. 

– Servei de visites (punt EVIA). 

15.3 Serveis en l'àmbit de l'acolliment i de l'adopció:  

– Serveis socials de formació i valoració de les famílies que sol·liciten l'aco-
lliment en família aliena, sense finalitat adoptiva, de menors tutelats per la 
Generalitat de Catalunya i el corresponent seguiment de l'acolliment. 

– Serveis socials de preparació i valoració dels sol·licitants d'adopció de 
menors tutelats per la Generalitat de Catalunya i de seguiment dels menors i 
adolescents que es troben sota mesura d'acolliment familiar preadoptiu. 

– Servei d'acolliment familiar d'infants i adolescents en unitat convivencial 
d'acció educativa. 

Article 16. Complement per fer front als costos addicionals 
generats als serveis socials de caràcter residencial en l'àmbit 
de la infància i l'adolescència  

Per fer front als costos addicionals generats per la situació d'emergència 
derivada de la COVID-19, les entitats que gestionen places residencials fi-
nançades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la 
Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència, mitjançant qualse-
vol modalitat de finançament, han de cobrar 1,5 € per dia i infant, adolescent 
o jove que estigués acollit en el recurs residencial entre el 13 de març i el 31 
de desembre de 2020. Aquest import s'ha de destinar al reforç del personal 
d'atenció directa i a la intensificació de les mesures addicionals d'higiene 
relacionades amb la COVID-19. 

Article 17. Complement per fer front als costos addicionals 
generats a les famílies acollidores d'infants i adolescents 
tutelats per la Generalitat 

17.1 Es crea un complement a la prestació per l'acolliment de menors d'edat 
tutelats per la Generalitat regulada a l'article 22 de la Llei 13/2006, de 27 de 
juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, per fer front als costos 
addicionals generats a les famílies acollidores d'infants i adolescents tutelats 
per la Generalitat. 

17.2 Aquest complement s'ha d'abonar a les famílies que acullin menors sota 
la mesura d'acolliment en família extensa o aliena i que tinguin dret a perce-
bre la prestació regulada a l'article 22 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol. El 
complement consisteix en un pagament únic de 100 euros per menor acollit i 
s'ha d'abonar a les famílies que hagin tingut un infant o adolescent acollit en 
el període comprès entre el 13 de març de 2020 i el 31 de desembre de 2020, 
independentment que la durada de l'acolliment hagi estat inferior a la d'a-
quest període. Aquest complement s'ha de fer efectiu en un únic pagament 
complementari a la nòmina de la prestació per l'acolliment de menors d'edat 
tutelats per la Generalitat del mes de desembre de 2020. 



Dossier Ple 66 
18 de novembre de 2020 

30 
 

Capítol IV. Modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, 
de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter 
fiscal i administratiu 

Article 18. Modificació de l'article 7.1 del Decret llei 25/2020, 
de 16 de juny 

Es modifica l'article 7.1 del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures 
extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu, que que-
da redactat de la manera següent:  

«Article 7. Aplicació pressupostària i finançament 

7.1 L'import màxim corresponent a l'atorgament de la subvenció per a la 
creació de nova ocupació en l'àmbit del treball domiciliari de cures és de 
4.294.295,76 euros, dels quals 1.400.000,00 euros van a càrrec de la partida 
pressupostària D/480000100/314/0000 en l'anualitat 2020, 1.820.295,76 
euros en l'anualitat 2021 i 1.074.000,00 euros en l'anualitat 2022, condicio-
nats a la distribució de la despesa pluriennal que aprovi el Govern.» 

Article 19. Modificació de l'article 12 del Decret llei 25/2020, 
de 16 de juny 

Es modifica l'article 12 del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures 
extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu, que que-
da redactat de la manera següent:  

«Article 12. Període d'execució 

El període d'execució de les accions objecte de la subvenció és d'un any 
natural a partir de la declaració de l'estat d'alarma, el 25 d'octubre de 2020, 
mitjançant el Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara 
l'estat d'alarma per a la contenció de la propagació d'infeccions causades pel 
SARS-CoV-2.» 

Article 20. Modificació de la base 2 de l'Annex 1 de l'Ordre 
TSF/199/2019, de 8 de novembre, per la qual s'aproven les 
bases que han de regir la convocatòria de subvencions per a 
entitats amb fons provinents del Pacte d'Estat contra la Vio-
lència de Gènere. 

Es modifica la base 2 de l'Annex 1 de l'Ordre TSF/199/2019, de 8 de no-
vembre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de 
subvencions per a entitats amb fons provinents del Pacte d'Estat contra la 
Violència de Gènere, que queda redactat de la manera següent:  

«-2 Període d'execució 

El període d'execució de l'acció objecte de la subvenció està comprès entre el 
dia de la presentació de la sol·licitud i el 30 de setembre de l'any posterior, 
d'acord amb la convocatòria corresponent.» 

Disposició addicional. Bestretes en els ajuts de foment de la 
integració laboral en centres especials de treball 

1. Pel que fa a les subvencions destinades al foment de la integració laboral 
de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en els 
centres especials de treball per a l'any 2021, i per tal de fer front als efectes 
derivats de les mesures adoptades per contenir la COVID-19, es pot ordenar 
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el pagament d'una bestreta de fins al 70% de l'import sol·licitat per les enti-
tats beneficiàries, per mesos sencers vençuts. 

2. Un cop es notifiqui la resolució d'atorgament, s'ha de tramitar el document 
d'obligació de la bestreta del 70% de la quantitat atorgada, per la qual no 
s'exigeixen garanties, atès que es tracta de mesures de reactivació econòmica 
d'entitats i empreses afectades per la crisi sanitària de la COVID-19. 

3. La tramitació del document d'obligació del 30% restant es tramita un cop 
ha estat revisada la justificació presentada per l'entitat. 

4. Per tal de poder rebre la bestreta, cal que la sol·licitud de la subvenció i la 
justificació que l'acompanya s'hagin presentat en temps i forma, juntament 
amb tota la documentació i informació requerides a les bases reguladores i a 
la convocatòria. En el cas que l'entitat beneficiària hagi sol·licitat un ajorna-
ment o fraccionament del pagament de deutes, per tal de poder gaudir de la 
bestreta i agilitar al màxim la seva tramitació del pagament, cal que, junta-
ment amb la sol·licitud de subvenció, adjunti la resolució de l'òrgan corres-
ponent de concessió de l'ajornament i el certificat d'estar al corrent de les 
obligacions. 

5. En el decurs de l'execució de la convocatòria es farà la regularització entre 
les quantitats efectivament justificades i l'import pagat per mitjà de la bestreta. 

Disposició transitòria. Aplicació retroactiva de preceptes de-
terminats  

1 L'aplicació dels nous imports establerts en els annexos d'aquest Decret llei, 
així com del complement regulat a l'article 16 d'aquest Decret llei, té efecte 
retroactiu, a partir de l'1 de gener de 2020, per a les entitats que presentin la 
factura rectificativa dels mesos de gener a octubre abans del 30 de novembre 
de 2020. Per a la resta té efecte a partir de l'1 de gener de 2021, llevat de les 
places col·laboradores, per a les quals tindrà efecte, en tot cas, a partir de l'1 
de gener de 2020. 

2 Els imports relatius al cost del copagament dels serveis indicats a l'annex 1 
tenen efecte des de l'1 de gener de 2021. 

Disposicions finals 

Primera. Habilitació per al desenvolupament reglamentari 

Es faculta la Direcció General de Prestacions Socials del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies per dictar les instruccions administratives 
oportunes per tal de fer efectiu l'ajut extraordinari destinat a les persones 
professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audio-
visual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària esta-
blert a l'article 8 d'aquest Decret llei. 

Segona. Rang normatiu de determinats preceptes 

1 Els articles 14, 15 i 20, així com els annexos d'aquest Decret llei mantenen 
rang reglamentari d'Ordre als efectes del seu desplegament, modificació i 
derogació. 

2 Els imports establerts en els annexos d'aquest decret llei són aplicables fins 
que s'aprovi una nova Ordre de modificació dels preus establerts per la Car-
tera de serveis socials. 
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3 En el cas dels serveis que no tenen els preus establerts a la Cartera de ser-
veis socials, l'import es podrà modificar mitjançant la Resolució de convoca-
tòria pública de provisió de serveis, i començarà a ser aplicable a partir de la 
formalització de noves provisions, d'acord amb el que estableix el Decret 
69/2020, de 14 de juliol, d'acreditació, concert social i gestió delegada en la 
Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública. 

Tercera. Modificació automàtica d'instruments de relació 

Els nous imports fixats en els annexos d'aquest Decret llei modifiquen auto-
màticament els establerts a les resolucions, contractes, convenis, ordres o 
qualsevol altre instrument de relació vigent, de manera que s'autoritza el 
pagament immediat d'aquests imports actualitzats mitjançant la facturació i 
els altres mecanismes de pagament mensuals. 

Quarta. Entrada en vigor 

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, 3 de novembre 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 

NOTA 
Els annexos 1 a 6 del Decret llei poden ésser consultats en el BOPC 731, a la 
pàgina 44, per mitjà de l’enllaç següent: 
https://www.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf#page=44 
  

https://www.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf#page=44
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Antecedents del Decret llei 

1. Text del Projecte de decret llei de mesures extraordinàries de caràcter 
social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, aprovat pel Govern 
a la sessió de data 3 de novembre de 2020. 

Documentació 

2. Justificant d'inici de la tramitació, del secretari general al secretari del 
Govern, de 29 d'octubre de 2020. 

3. Memòria justificativa del director general de Relacions Laborals, Treball 
Autònom, Seguretat i Salut Laboral, d'1 de novembre de 2020. 

4. Memòria d'avaluació d'impacte del director general de Relacions Labo-
rals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, d'1 de novembre de 2020. 

5. Memòria justificativa i econòmica del director general de Prestacions So-
cials, d'1 de novembre de 2020. 

6. Informe justificatiu del secretari d'Afers Socials i Famílies, de 2 de no-
vembre de 2020. 

7. Memòria econòmica de la sub-directora general de Gestió de Recursos, de 
2 de novembre de 2020. 

8. Memòria justificativa i econòmica de la secretària d'Infància, Adolescèn-
cia i Joventut, de 2 de novembre de 2020. 

9. Informe justificatiu del secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, de 2 
de novembre de 2020. 

10. Memòria econòmica del secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, de 
2 de novembre de 2020. 

11. Informe econòmic, de la sub-directora general de Planificació i Gestió 
Pressupostària, de 2 de novembre de 2020. 

12. Informe jurídic de l'Advocat en Cap i la Cap de l'Àrea Jurídica de Treball 
i Relacions Laborals, de 2 de novembre de 2020. 

13. Informe de la directora general de Pressupostos, de 2 de novembre de 
2020. 

14. Nota justificativa article 20 de l'adjunt al secretari d'Igualtat, Migracions 
i Ciutadania, de 3 de novembre de 2020. 

15. Certificat del secretari del Govern de 3 de novembre de 2020. 

16. Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de 
caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, publicat al 
DOGC núm. 8263 - 4.11.2020. 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l'Arxiu del 
Parlament. 
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Punt 8 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre la celebració d'un debat específic 
en comissió sobre el fons Next Generation 

250-01572/12 

PRESENTACIÓ: GP CS, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP PPC 

Reg. 81113 i 83371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2020 

A la Mesa del Parlament 

Els grups parlamentaris sotasignats, d'acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la celebració d'un debat específic en comissió sobre els Fons Next 
Generation, per tal que sigui substanciada davant el Ple, amb el text següent. 

Així mateix, els grups parlamentaris sotasignats, d'acord amb l'article 107 
del Reglament, sol·liciten que aquesta proposta de resolució es tramiti pel 
procediment d'urgència extraordinària, en totes les fases. 

Exposició de motius 

La Comissió Europea va aprovar al mes de juliol la creació d'un nou fons de 
recuperació anomenat «Next Generation EU» dotat amb 750.000 milions 
d'euros per fer front a la crisis econòmica i social provocada per la pandèmia 
del coronavirus. El fons vol garantir la recuperació sostenible, equitativa, 
inclusiva i justa de tots els Estats de la Unió Europea transformant l'econo-
mia amb reformes estructurals. 

Els Estats tindran, des del mes d'octubre d'enguany fins a l'abril del 2021, 
temps suficient per presentar projectes amb l'objectiu de ser finançats per 
aquest Fons. Serà clau que els projectes s'alineïn amb els criteris de Unió 
Europea pel què fa a la transformació digital i la transició ecològica de la 
nostra economia. 

El Govern de la Generalitat va aprovar el passat 6 d'octubre la creació d'un 
Comitè assessor Catalunya-Next Generation EU (Conext CAT-EU). Segons 
el mateix Govern, aquest és un òrgan col·legiat que té per objectiu promoure 
i identificar projectes que optaran a aconseguir recursos del fons europeu de 
recuperació Next Generation. Els projectes se seleccionaran entre les propos-
tes recollides en el Pla per la reactivació econòmica i la protecció social pre-
sentat pel Govern el juliol passat i d'acord amb l'informe elaborat pel Grup 
de Treball Catalunya 2022, així com entre altres projectes que compleixin 
els criteris definits pel propi comitè. 

Segons el Govern, durant els mesos d'octubre, novembre i desembre de l'any 
2020, el Comitè realitzarà una primera identificació i selecció dels projectes, 
i informarà puntualment dels seus treballs a la CORECO. 

Aquest comitè assessor s'adscriurà al Departament de la Vicepresidència i 
d'Economia i Hisenda, i estarà presidit del vicepresident de la Generalitat, 
mentre que el conseller d'Empresa i Coneixement n'ocuparà la vicepresi-
dència. 
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Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasignants, presenten la se-
güent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya acorda de celebrar, en el termini d'un mes a partir 
de l'adopció d'aquest acord, un debat específic i conjunt entre la Comissió 
d'Economia i Hisenda i la Comissió d'Empresa i Coneixement en el Parla-
ment, via article 157 del Reglament del Parlament de Catalunya, per a tractar 
la tasca que està portant a terme el Comitè assessor Next Generation EU pel 
què fa a la selecció de projectes per a presentar a les convocatòries dels Fons 
Next Generation EU. 

Palau del Parlament, 21 d'octubre de 2020 

Lorena Roldán Suárez, GP Cs; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Su-
sanna Segovia Sánchez GP CatECP, portaveus. Alejandro Fernández Álva-
rez, representant SP del PPC 
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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 les polí-
tiques socials per tal d'afrontar la crisi de la Covid-19 

302-00257/12 

PRESENTACIÓ: GP CATECP 

Reg. 85669 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta 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 les polítiques socials per a 
afrontar la crisi de la Covid-19 (tram. 300-00323/12). 

Moció 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1) Elaborar i signar amb el món local un nou Contracte Programa de Serveis 
Socials abans de finals d'any, per a donar garantia als ens locals i reforçar els 
serveis de resposta a l'emergència, assegurant la flexibilitat suficient per a 
adaptar els serveis a les incerteses i l'evolució de la crisi social dels propers 
anys. 

2) Destinar recursos dels fons extraordinaris Covid a reforçar, de forma im-
mediata, equips de Serveis Socials bàsics per a poder atendre l'increment de 
demanda i expedients i assegurar la qualitat de l'atenció. 

3) Destinar recursos dels fons extraordinaris Covid a ampliar plantilles i 
serveis dels centres socioeducatius d'atenció a infants i adolescents en risc 
d'exclusió social. 

4) Impulsar, en col·laboració amb els ens locals, un mapa d'actius comunita-
ris que incorpori les xarxes de cures aparegudes en l'etapa d'emergència Co-
vid i activar recursos per a reforçar plans d'acció comunitària. Incorporar 
d'immediat la salut mental comunitària com a eix fonamental de treball en 
aquests plans. 

5) Fer un pla de xoc per a incrementar la cobertura de la Renda Garantida de 
Ciutadania, en estreta col·laboració amb els Serveis Socials bàsics, i elaborar 
d'urgència un nou decret llei per a no fer esperar els nous sol·licitants de 
Renda Garantida del procés d'aprovació o denegació de l'Ingrés Mínim Vital. 

6) Derogar la Resolució TES/2438/2020, de 2 d'octubre, per la qual es mo-
difica el Reglament de la Mesa de Valoració de situacions d'emergències 
econòmiques i socials de Catalunya i garantir l'accés de totes les famílies 
vulnerables a les Meses d'emergència per poder accedir a un habitatge prote-
git de manera estable. 

7) Activar de forma immediata un Pla de Xoc d'urgència, conjunt entre Habi-
tatge i Afers Socials, suficientment dotat econòmicament, per atendre les 
persones sense llar, assegurar el seu bon confinament quan sigui necessari i 
atendre les necessitats sanitàries d'aquesta població. Aquest Pla ha de ser per 
tota Catalunya, cercant l'equilibri territorial i evitant la concentració de ser-
veis. 
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8) Garantir acompanyament a tots els joves que han passat pel sistema de 
protecció a la infància per a accedir a la prestació d'ex tutelats, si hi tenen 
dret, amb els nous termes definits en la modificació feta l'any passat de la 
Llei 13/2006 de Prestacions socials de caràcter econòmic, i vigent des de 
l'aprovació dels Pressupostos 2020 

9) Revisar a l'alça el mòdul per hora que la Generalitat paga pel Servei d'A-
tenció Domiciliària per a poder millorar les condicions salarials i laborals de 
les treballadores d'aquests serveis. 

El Parlament de Catalunya constata que:  

10) Cal que es faci, el més aviat possible, una revisió consensuada amb els 
ajuntaments de la Cartera de Serveis Socials i de les condicions del Contrac-
te Programa per adaptar-los a les noves necessitats  

11) Cal fer una revisió de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania per a 
simplificar-ne els tràmits administratius, per a eliminar barreres d'accés a la 
població més vulnerable, per a incrementar la percepció per fill a càrrec i per a 
afegir-hi una prestació complementària per a cobrir les despeses d'habitatge. 

12) Cal incrementar les accions destinades a ampliar el parc públic d'habitat-
ge: ampliant la inversió per a la construcció d'habitatges de protecció oficial 
en regim de lloguer, augmentar els recursos per a inspeccions i activant san-
cions per a qui incompleixi la llei. 

13) Cal implementar d'immediat l'Estratègia Catalana per l'Abordatge del 
Sensellarisme, garantint especialment:  

a) Que es desplega una cartera de serveis per a les persones sense llar per tot 
el territori, incentivats via Contracte Programa, seguint el model «housing 
first» que situa l'habitatge com a primera fase del procés d'inserció social. 

b) Que hi ha programes intermunicipals per a facilitar que la persona trobi on 
poder refer el seu projecte de vida, més enllà d'on estigui empadronada. 

c) El desplegament de professionals al carrer, per a no fer dependre aquesta 
feina del treball de voluntariat. 

d) Suport i acompanyament per a fer procediments d'accés a prestacions com 
la Renda Garantida o l'Ingrés Mínim Vital, i per a la tramitació de papers a 
les persones que estan en situació d'irregularitat. 

e) L'obligació de tots els ajuntaments de Catalunya d'empadronament actiu 
de tota la seva població, incloent mecanismes àgils d'empadronament sense 
domicili fix. 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions oportunes da-
vant del Govern de l'Estat per:  

14) Ampliar la suspensió de desnonaments a tots els casos de famílies vulne-
rables i recuperar la prohibició de talls de subministraments bàsics mentre 
duri la pandèmia 

15) Reforçar de personal els serveis de tramitació de documentació, ajudes i 
prestacions, especialment la Seguretat Social i les oficines de tràmits d'es-
trangeria, per a donar resposta àgil a les sol·licituds de la ciutadania i acabar 
amb les esperes i incerteses que generen. 

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2020 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 
GP CatECP 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 86350, 86356 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 86350) 

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 les polítiques socials per tal 
d'afrontar la crisi de la Covid-19 (tram. 302-00257/12). 

Esmena 1 
GP de Ciutadans 
D'addició d'un punt 7) bis  

7) bis. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a complir amb el 
punt 63 de la Resolució 849/XII del Parlament de Catalunya, sobre la gestió 
de les residències per a gent gran i per a persones amb discapacitat durant 
la pandèmia de Covid-19 amb la condició de: 

a) Tenir en compte tots els treballadors i treballadores de l'atenció a la 
dependència amb relació a la gratificació extraordinària que rebran 
els professionals que, durant la crisi de la Covid-19, han prestat 
atenció a la gent gran, independentment de la titularitat de la gestió. 

b) Impulsar, en col·laboració amb els ajuntaments, l'extensió de la gra-
tificació extraordinària que rebran els professionals que, durant la 
crisi de la Covid-19, han prestat atenció a la gent gran, als treba-
lladors i treballadores dels serveis d'atenció domiciliària. 

Esmena 2 
GP de Ciutadans 
D'addició d'un nou punt 12) bis  

12) bis. Instar el Govern de la Generalitat, en l'exercici de les seves compe-
tències plenes en matèria d'habitatge, a pressupostar i proveir el parc públic 
d'habitatge necessari fins a arribar al 15% del total, amb l'objectiu de donar 
resposta a les necessitats d'habitatge en tot el territori de Catalunya en co-
ordinació amb les administracions locals. 

Palau del Parlament, 16 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. 86356) 

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, 
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presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques socials per tal d'afrontar la crisi de la Covid-19 
(tram. 302-00257/12). 

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

1) Elaborar i signar amb el món local un nou Contracte Programa de Serveis 
Socials el més aviat possible, per a donar garantia als ens locals i reforçar els 
serveis de resposta a l'emergència, assegurant la flexibilitat suficient per a 
adaptar els serveis a les incerteses i l'evolució de la crisi social dels propers 
anys. 

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

3) Respectant el mecanisme propi de relació entre el Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies i els ens locals, destinar recursos dels fons 
extraordinaris COVID a reforçar la tasca que fan els serveis socials bàsics 
al voltant de la prevenció de vulnerabilitats en la infància i la joventut en 
risc d'exclusió social. 

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

5) Recuperar el Decret Llei fruit de l'acord i el consens en el si de la Comis-
sió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) formada per 
sindicats, patronals, ens locals, tercer sector i Generalitat per tal d'harmo-
nitzar l'accés entre la RGC i l'Ingrés Mínim Vital ajustant tècnicament la 
normativa de la prestació catalana i així evitar perjudicis a la ciutadania 
que podia accedir a ambdues prestacions. 

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

6) Proposar als onze ajuntaments amb meses locals pròpies que adaptin els 
respectius Reglaments d'aquests òrgans tècnics al contingut de la Resolució 
TES/2438/2020, de 2 d'octubre, per la qual es modifica el Reglament de la 
Mesa de Valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de 
Catalunya que suposa un avenç en l'accés de totes les famílies vulnerables a 
les Meses d'emergència per poder accedir a un habitatge protegit de manera 
estable. 

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

11) En el marc de la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciuta-
dania (RGC), avaluar la implementació de la RGC i, si s'escau, fer els 
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canvis necessaris per continuar assolint els objectius plantejats per la Llei 
de la (RGC). 

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

13) c) El desplegament de professionals al carrer, per a no fer dependre 
aquesta feina del treball de voluntariat. 

Esmena 7 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició 

13) e) L'obligació de tots els ajuntaments de Catalunya d'empadronament 
actiu de tota la seva població, incloent mecanismes àgils d'empadronament 
sense domicili fix, com a requisit a la recepció de finançament dels ajuts 
d'urgència social per part de la Generalitat de Catalunya. 

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

15) Reforçar de personal els serveis de tramitació de documentació, ajudes i 
prestacions, especialment el SEPE, així com a la Seguretat Social i les ofici-
nes d'estrangeria i les comissaries del Cos Nacional de Policia que fan trà-
mits per a l'obtenció de documentació d'estrangeria, per a donar resposta 
àgil a les sol·licituds de la ciutadania i acabar amb les esperes i incerteses 
que generen. 

Palau del Parlament, 16 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'impacte 
de la crisi sanitària en els sectors productius 

302-00258/12 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 85682 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020 

A la Mesa del Parlament 

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Alícia Romero Llano, diputada del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 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'impacte de la crisi sanitària 
en els sectors productius (tram. 300-00318/12). 

Moció 

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a no especular 
ni improvisar en les mesures sanitàries que va prenent per fer front a la pan-
dèmia de la Covid-19, i informar de manera certa i segura als ciutadans i les 
empreses. 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a mantenir un 
diàleg continu amb els sectors econòmics per tal d'acordar, i no tan sols in-
formar, les mesures compensatòries que s'han d'aprovar obligatòriament i 
paral·lela a les sanitàries. 

3. El Parlament de Catalunya manifesta el suport als sectors econòmics que, 
degut a les mesures sanitàries acordades per fer front a la Covid-19, han 
hagut de tancar els seus negocis. 

4. El Parlament de Catalunya denuncia que el Govern de la Generalitat no ha 
dedicat recursos suficients per a ajudes pels sectors econòmics afectats pels 
tancaments dels seus negocis. De fet, hi ha encara alguns sectors pels quals 
no s'ha aprovat cap ajut. 

5. El Parlament de Catalunya constata que la Generalitat de Catalunya rebrà, 
abans d'acabar l'any, transferències del Fons Covid Estatal per valor de 3.225 
M€ i que ha augmentat el seu pressupost en 420 M€ gràcies a la flexibilitza-
ció del dèficit aprovat pel Govern d'Espanya. 

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a mobilitzar 
de manera urgent els recursos existents que, a 30 de setembre, comptaven 
amb un superàvit de 891 M€. Els recursos s'han de destinar a:  

a) Aprovar, en els propers 15 dies, una convocatòria d'ajuts directes i urgents 
pels sectors econòmics següents: restaurants i bars, centres d'estètica i belle-
sa, comerços, entitats de lleure, associacions de mares i pares d'alumnes, 
locals d'oci nocturn, empreses i autònoms que realitzen activitats extraesco-
lars, firaires, establiments turístics, entitats esportives i culturals. 

b) Pagar el deute pendent amb les entitats del tercer sector, centres de dia i 
residències de gent gran. 

7. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a presentar, en el termini de 
15 dies des de l'aprovació d'aquesta moció, un informe sobre els ajuts apro-
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vats durant aquesta pandèmia i els beneficiaris amb les quanties individuals 
de cadascun dels ajuts. 

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar, 
durant el mes de desembre i abans que finalitzi la XII Legislatura, davant la 
Comissió d'Economia i Hisenda, un informe on es concreti de manera deta-
llada el destí dels Fons Covid provinents de l'Estat (3.225 M€). 

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2020 

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Alícia Romero Llano, diputada, GP 
PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 86352 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020  
Reg. 86582, 86598 / Coneixement: Presidència del Parlament, 17.11.2020 
Reg. 86349, 86357 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 
17.11.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 86349, 86598) 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Antonio Espinosa Cerrato, diputado del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 
161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'impacte de la crisi 
sanitària en els sectors productius (tram. 302-00258/12). 

Esmena1 
GP de Ciutadans 
D'addició d'un nou punt 

9. El Parlament de Catalunya condemna la posició política contrària a la 
protecció de la indústria del cava català que han expressat el Sr. Carles 
Puigdemont, expresident de la Ceneralitat, i el Sr. Antoni Comin i la Sra. 
Clara Ponsatí, exconsellers del Covern de la Ceneralitat amb el seu vot en 
contra de l'acord de la Unió Europea amb la Xina en el Parlament Europeu. 

Palacio del Parlamento, 16 de noviembre de 2020 

Lorena Roldán Suárez Antonio Espinosa Cerrato 
Portavoz del GP Cs Diputado del GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 86352) 

A la Mesa del Parlament 

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre l'impacte de la crisi sanitària en els sectors produc-
tius (tram. 302-00258/12). 
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Esmena 1 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició d'un punt 9 

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a deixar sense aplicació les 
tarifes de l'activitat extraordinària derivada de l'atenció prestada per a la 
lluita contra la Covid-19, que perceben els centres hospitalaris privats, es-
tablerta en el Decret Llei 12/2020,de 10 d'abril, i aprovar unes noves tarifes 
ajustades al cost real i sense marge de benefici.  

 
Esmena 2 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició d'un punt 10 

10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar en el termini d'un 
mes un pla per internalitzar la gestió del 061, com a servei del Sistema d'E-
mergències Mèdiques. 

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020 

Marta Ribas Frías 
Portaveu adjunta del GP CatECP 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 86357, 86582) 

 

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'impacte de la crisi sanitària en els sectors productius (tram. 
302-00258/12). 

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

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat planificar les 
mesures sanitàries que va prenent per fer front a la pandèmia de la Covid-19, 
i informar de manera certa i segura a la ciutadania i a les empreses. 

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

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a seguir man-
tenint un diàleg continu amb els sectors econòmics per tal d'oferir totes les 
mesures compensatòries possibles, per contrarestar les mesures restrictives 
preses per controlar la pandèmia. 



Dossier Ple 66 
18 de novembre de 2020 

44 
 

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

4. El Parlament de Catalunya denuncia que el Govern espanyol no ha dedicat 
recursos suficients per a ajudes pels sectors econòmics afectats pels tanca-
ments dels seus negocis. De fet, hi ha encara alguns sectors pels quals la 
Generalitat ha hagut de destinar recursos per incompareixença del Govern 
espanyol. 

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

5. El Parlament de Catalunya estima que la Generalitat de Catalunya rebrà, 
abans d'acabar l'any, transferències del Fons Covid Estatal per valor de 3.225 
M€ i que ha augmentat el seu pressupost en 420 M€ gràcies a la flexibilitza-
ció del dèficit aprovat pel Govern d'Espanya, de sols el 0,2% PIB. 

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

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a mobilitzar 
de manera urgent els recursos de què disposi per destinar a:  

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

6. a) Aprovar, en els propers 15 dies, una convocatòria d'ajuts directes i ur-
gents pels sectors econòmics següents: restaurants i bars, centres d'estètica i 
bellesa, comerços, entitats de lleure, associacions de mares i pares d'alum-
nes, locals d'oci nocturn, empreses i autònoms que realitzen activitats extra-
escolars, firaires, establiments turístics, entitats esportives i culturals. 

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

7. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a actualitzar setmanalment 
la informació del Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya amb la infor-
mació sobre els ajuts aprovats durant aquesta pandèmia i els beneficiaris amb 
les quanties individuals de cadascun dels ajuts. 

Esmena 8 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició 

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar, 
durant el mes de desembre i abans que finalitzi la XII Legislatura, davant la 
Comissió d'Economia i Hisenda, un informe on es concreti de manera deta-
llada el destí dels Fons Covid provinents de l'Estat (3.225 M€), o la part del 
Fons que hagi rebut fins aquell moment. 
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Esmena 9 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició 

D'addició d'un nou punt 

9. El Parlament de Catalunya denuncia que: 

a. El SEPE no ha pagat l'atur a cap nou desocupat des del 12 d'agost a la 
demarcació de Barcelona, i que l'ens encara ha d'arreglar errors dels ERTO 
gestionats a causa del primer confinament, on el 70% dels expedients no 
entraven al sistema. 

b. El col·lapse de les oficines de la Seguretat Social a les demarcacions de 
Barcelona, Lleida i Girona impossibiliten la tramitació de jubilacions, de 
manera que aquelles persones que han finalitzat contracte per jubilació no 
estan cobrant res.  

c. El Govern de l'Estat no hagi pres cap mesura de suport als autònoms i, a 
més, els hagi apujat la quota amb caràcter retroactiu.  

d. El Govern de l'Estat, concretament el ministeri d'Educació, tenen bloque-
jats els expedients de convalidació de titulacions en l'àmbit sanitari superant 
en 17 mesos tràmits que en 9 mesos haurien d'estar resolts per normativa. I 
la urgència i la necessitat de desencallar aquestes convalidacions. 

Esmena 10 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició 

D'addició d'un nou punt 

10. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat que se sol·licitin les 
compareixences del Presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, del Vicepresi-
dente segundo de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias i la mi-
nistra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, per tal que expliquin 
quins ajuts han aprovat durant la pandèmia i quanta gent se n'ha beneficiat. 

Palau del Parlament, 16 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 20 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la coor-
dinació amb el món local durant la pandèmia de la Covid-19 

302-00259/12 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 85683 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020 

A la Mesa del Parlament 

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Marta Moreta Rovira, diputada del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 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 la coordinació amb el món 
local durant la pandèmia de Covid-19 (tram. 300-00319/12). 

Moció 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

1. Liquidar, durant l'any 2021, tots els deutes que encara manté amb molts 
ajuntaments de Catalunya, revertint així les retallades cap al món local i la 
greu morositat en els pagaments de tot tipus de transferències de l'actual 
Govern de la Generalitat, i poder portar a terme el manteniment dels serveis 
essencials. 

2. Augmentar, en 200 milions d'euros, els recursos provinents del Fons de 
Cooperació Local per sufragar els costos de les competències assumides pels 
Ajuntaments que no els hi són pròpies. 

3. Aprovar, de forma immediata, un Pla de xoc econòmic i social pels ajun-
taments per fer front a la reconstrucció, ja que han vist reduïts notablement 
els seus ingressos perquè han aprovat mesures d'alliberament fiscal per a la 
seva ciutadania, i en especial cap als col·lectius més vulnerables. 

4. Crear un nou Fons de Rescat extraordinari per a la reconstrucció social i 
econòmica dotat amb 500 milions d'euros on els ajuntaments siguin partícips 
i corresponsables del seu desenvolupament i gestió. És imprescindible que 
els municipis tinguin un paper rellevant en la recuperació econòmica i social 
del país. 

5. Donar compliment als acords amb les entitats municipalistes, i revertir en 
les administracions locals el 85% de la recaptació de les sancions aplicades 
per les policies locals per l'incompliment de les mesures de seguretat relaci-
onades amb la Covid-19. 

6. Facilitar recursos econòmics als ajuntaments per fer front a l'aplicació de 
nous protocols de seguretat (que generen noves despeses no previstes) per 
reprendre la nova normalitat i reobrir serveis a la ciutadania (escoles bressol, 
centres escolars, instal·lacions esportives i de lleure, casals d'estiu, les platges). 

7. Establir un mecanisme per a coordinar, a través de la Comissió de Go-
verns Locals, els projectes que la Generalitat proposi presentar als Fons Eu-
ropeus de Reconstrucció «Next Generation», per tal que els ajuntaments 
tinguin un paper que els hi pertoca tenint en compte que la incidència a les 
ciutats serà molt alta i caldrà tenir en compte les especificitat territorials. 
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8. Acompanyar als ens locals en la seva petició realitzada al Govern de l'Es-
tat per tal que puguin participar en els fons europeus a través d'un percentat-
ge de recursos que haurien de transferir-se directament als ajuntaments. 

9. Revertir la decisió de re-assignar els fons FEDER a despesa sanitària deri-
vada del coronavirus. 

10. Desplegar l'acord marc entre la Generalitat de Catalunya i els governs 
locals sobre l'establiment de mesures d'abordatge integral de la gestió de la 
pobresa energètica a Catalunya i creació i dotació d'un nou fons d'atenció 
solidària per a la pobresa energètica. 

11. Exigir que totes les resolucions preses pel Govern de la Generalitat que 
afectin directament o indirectament la gestió econòmica dels ajuntaments, 
vinguin acompanyades de recursos econòmics per fer-hi front. 

12. Assegurar els recursos necessaris per continuar donant el servei de l'edu-
cació de 0 a 3 anys per evitar que la crisi socioeconòmica provocada es tra-
dueixi en una pèrdua d'oportunitats educatives per als infants de famílies 
vulnerables i obrir línies d'ajuts a llars d'infants amb dificultats. 

13. Garantir la suficiència alimentària durant el curs escolar 2020-2021, tant 
en períodes lectius com no lectius, inclòs l'estiu, i coordinar-se amb els ajun-
taments per donar el servei durant les quarantenes causades per la Covid-19. 

14. Que el Departament d'Educació exerceixi un lideratge educatiu que situï 
el dret a l'educació en igualtat d'oportunitats i amb seguretat pel conjunt de la 
comunitat educativa al centre de qualsevol pla de recuperació i de progrés de 
Catalunya, i un model de governança educativa amb els ens locals, que es 
basi en la coresponsabilitat, la lleialtat institucional i transparència, d'acord 
amb les competències i els recursos disponibles, per fer possible una societat 
educadora. 

15. Compartir, urgentment, amb els municipis l'anàlisi epidemiològic, amb 
els índexs de transmissió i la resta d'indicadors sobre nous brots i contagis de 
la Covid-19. 

16. Establir entre el Govern de la Generalitat i els ajuntaments una taula 
comuna d'emergència social amb capacitat per dotar de recursos suficients 
per ajudar al territori, empreses i famílies afectades per l'actual situació de la 
pandèmia que vivim. 

17. Reobrir els centres d'atenció primària i els consultoris locals de salut en 
coordinació amb els ens locals. 

18. Aixecar, de manera immediata, la suspensió de la presentació de 
sol·licituds dels ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social 
de la Covid-19 en els lloguers d'habitatge habitual. 

19. Assumir el 100% del cost que tenen els ajuntaments per fer front a l'apli-
cació del conveni que obliga a inspeccionar habitatges buits als ajuntaments. 

20. Facilitar recursos econòmics als ajuntaments perquè puguin fer front a 
les despeses derivades de la Covid-19 en els temes de desinfeccions d'espais 
públics, parcs, neteja i desinfecció de dispensaris mèdics habituals i esporà-
dics, ampliació del servei de recollida d'escombraries, neteja extra del equi-
paments educatius i culturals. 

21. Ampliar les mesures econòmiques perquè els ajuntaments puguin fer 
plans d'ocupació extraordinaris per augmentar el personal dels serveis socials 
i els seus perfils professionals amb treballadors i educadors social, psicòlegs, 
etc. per fer un abordatge interdisciplinari adequat a la situació actual. 
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22. Assegurar els recursos econòmics suficients als ajuntaments per pal·liar 
la manca de fons de l'última convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis de 
Catalunya (PUOSC) que fa del tot insuficient fer front a les necessitats dels 
ens locals. 

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2020 

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Marta Moreta Rovira, diputada, GP 
PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 86316, 86358 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020 
Reg. 86597 / Coneixement: Presidència del Parlament, 17.11.2020 
Reg. 86348 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.11.2020 

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 86316) 

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 
coordinació amb el món local durant la pandèmia de la Covid-19 (tram. 302-
00259/12). 

Esmena 1 
SP del Partit Popular de Catalunya 
D'addició d'un nou apartat 23 

23. Sol·licitar al Govern d'Espanya: 

a) Un increment de les transferències als ens locals previstes al projecte de 
llei de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2021. 

b) Atendre la demanda del municipalisme i en aquest sentit, incorporar als 
pressupostos generals de l'Estat per al 2021 la dotació del fons de recons-
trucció i del fons per pal·liar el dèficit del transport públic. 

c) Incrementar el percentatge de gestió dels ajuntaments dels fons europeus 
provinents per a la lluita contra la Covid-19 fins a un percentatge equivalent 
a la despesa local respecte el global de la despesa pública. 

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020 

Alejandro Fernández Álvarez Manuel Reyes López 
Representant del SP PPC Diputat del SP PPC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 86348, 86597) 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, Munia 
Fernández-Jordán Celorio, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamen-



Dossier Ple 66 
18 de novembre de 2020 

49 
 

to, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la coordinació amb el món local durant la pandè-
mia de la Covid-19 (tram. 302-00259/12). 

Enmienda 1 
GP de Ciutadans 
De adición del punto 23 

23. El Parlament de Catalunya condemna la posició política contrària a la 
protecció de la indústria del cava català que han expressat el Sr. Carles 
Puigdemont, expresident de la Ceneralitat, i el Sr. Antoni Comín i la Sra. 
Clara Ponsatí, exconsellers del Covern de la Ceneralitat amb el seu vot en 
contra de l'acord de la Unió Europea amb la Xina en el Parlament Europeu.  

Palacio del Parlamento, 16 de noviembre de 2020 

Lorena Roldán Suárez Munia Fernández-Jordán Celorio 
Portavoz del GP Cs Diputada del GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 86358) 

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 coordinació amb el món local durant la pandèmia de la Co-
vid-19 (tram. 302-00259/12). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya 
De supressió del punt 1 

1. Liquidar, durant l'any 2021, tots els deutes que encara manté amb molts 
ajuntaments de Catalunya, revertint així les retallades cap al món local i la 
greu morositat en els pagaments de tot tipus de transferències de l'actual 
Govern de la Generalitat, i poder portar a terme el manteniment dels serveis 
essencials. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació i addició del punt 2 i 3 que s'uneixen en un sol punt 

2. Aportar 120 milions d'euros, els recursos provinents del Fons de Coopera-
ció Local Extraordinari per sufragar els costos de les competències assumi-
des pels Ajuntaments que no els hi són pròpies i per permetre fer front a la 
reconstrucció econòmica i social amb especial atenció als col·lectius més 
vulnerables. 
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Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació i supressió del punt 4 

4. Treballar en el si de la Coreco, en la creació d' un nou Fons de Rescat 
extraordinari per a la reconstrucció social i econòmica dotat amb 500 milions 
d'euros on els ajuntaments siguin partícips i corresponsables del seu desen-
volupament i gestió, i que possibiliti l'ampliació del personal d'acció social 
per garantir un abordatge interdisciplinari adequat a la situació actual. És 
imprescindible que els municipis tinguin un paper rellevant en la recuperació 
econòmica i social del país. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació i addició del punt 6 

6. Treballar en el grup de desconfinament local per a facilitar recursos eco-
nòmics als ajuntaments per fer front a l'aplicació de nous protocols de segu-
retat (que generen noves despeses no previstes entre elles les desinfeccions 
d'espais i equipaments públics, l'ampliació de serveis de recollida d'es-
combraries i neteges extraordinàries) per reprendre la nova normalitat i 
reobrir serveis a la ciutadania (escoles bressol, centres escolars, instal·lacions 
esportives i de lleure, casals d'estiu, les platges). 

Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació i supressió del punt 7 

7. Establir un mecanisme per a coordinar, a través de la Comissió de Go-
verns Locals, els projectes que la Generalitat proposi presentar als Fons Eu-
ropeus de Reconstrucció "Next Generation", per tal que les governs locals 
tinguin el paper que els hi pertoca tenint en compte que la incidència a les 
ciutats serà molt alta i caldrà tenir en compte les especificitat territorials. 

Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 8 

8. Acompanyar als ens locals en la seva petició realitzada al Govern de l'Es-
tat per tal que puguin participar en els fons europeus a través d'un percentat-
ge de recursos que haurien de transferir-se directament als governs locals. 

Esmena 7 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 9 

9. Garantir la continuïtat de tots els projectes afectats per la decisió de re-
assignar els fons FEDER a despesa sanitària derivada del coronavirus. 

Esmena 8 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 10 

10. Instar a les companyies subministradores a coresponsabilitzar-se de la 
pobresa energètica i de la seva gestió amb la signatura del Conveni que els 
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va plantejar conjuntament el Govern de la Generalitat i el conjunt de Go-
verns locals, i desplegar l'acord Marc entre la Generalitat i els governs 
locals sobre l'establiment de mesures d'abordatge integral de la gestió de la 
pobresa energètica a Catalunya que contempla la dotació d'un Fons d'aten-
ció solidària. 

Esmena 9 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 11 

11. Procurar que totes les resolucions preses pel Govern de la Generalitat 
que afectin directament o indirectament la gestió econòmica dels ajunta-
ments, vinguin acompanyades de recursos econòmics per fer-hi front. 

Esmena 10 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 15 

15. Seguir compartint, periòdicament, amb els municipis l'anàlisi epidemio-
lògic, amb els índexs de transmissió i la resta d'indicadors sobre nous brots i 
contagis de la Covid-19. 

Esmena 11 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 16 

16. Establir entre el Govern de la Generalitat i els governs locals una taula 
comuna d'emergència social amb capacitat per dotar de recursos suficients 
per ajudar al territori, empreses i famílies afectades per l'actual situació de la 
pandèmia que vivim. 

Esmena 12 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició del punt 17 

17. Reobrir els centres d'atenció primària i els consultoris locals de salut en 
coordinació amb els ens locals sempre que s'assegurin les condicions de 
seguretat per la ciutadania i els professionals sanitaris que hi treballen. 

Esmena 13 
GP de Junts per Catalunya 
De supressió i addició del punt 18 

Aixecar, de manera immediata, la suspensió de presentació de sol·licituds 
dels ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la Co-
vid-19 en els lloguers d'habitatge habitual, una vegada s'hagi assolit un 
acord que ho avali amb les entitats municipalistes del país i s'hagi formalit-
zat de manera efectiva la transferència suficient i adequada dels recursos 
econòmics del Plan Estatal Vivienda per a assumir els costos econòmics i de 
gestió de la línia d'ajut. 
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Esmena 14 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 19 

19. Continuar oferint als ajuntaments convenis de cofinançament per fer 
front al cost d'inspeccionar habitatges buits d'acord amb l'article 2f i 2h de 
la Llei 4/2016, que estableix la coresponsabilitat en el compliment de la llei, 
com ara els relatius al control de la funció social d'habitatges en desús. 

Esmena 15 
GP de Junts per Catalunya 
De supressió del punt 20 

20. Facilitar recursos econòmics als ajuntaments perquè puguin fer front a 
les despeses derivades de la Covid-19 en els temes de desinfeccions d'espais 
públics, parcs, neteja i desinfecció de dispensaris mèdics habituals i esporà-
dics, ampliació del servei de recollida d'escombraries, neteja extra del equi-
paments educatius i culturals. 

Esmena 16 
GP de Junts per Catalunya 
De supressió del punt 21 

21. Ampliar les mesures econòmiques perquè els ajuntaments puguin fer 
plans d'ocupació extraordinaris per augmentar el personal dels serveis socials 
i els seus perfils professionals amb treballadors i educadors social, psicòlegs, 
etc. per fer un abordatge interdisciplinari adequat a la situació actual. 

Esmena 17 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 22 

22. Augmentar la dotació econòmica del PUOSC en els propers exercicis 
sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària per fer-ho. 

Palau del Parlament, 16 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 21 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la reper-
cussió de la Covid-19 en el món local 

302-00264/12 

PRESENTACIÓ: GP JXCAT 

Reg. 85698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020 

A la Mesa del Parlament 

Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, d'acord amb el que estableix l'article 161 del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre la repercussió de la Covid-19 en el món local (tram. 300-00326/12). 

Moció 

1. El Parlament de Catalunya:  

1.1 Reconeix i constata la dedicació, el compromís i el treball que es du a 
terme des del món local per atendre les necessitats de la ciutadania sempre i 
especialment en aquests moments de pandèmia. L'administració local és la 
més propera al ciutadà. 

1.2 Denuncia la falta de finançament i dificultats que venen imposades des 
de l'Estat al món local a través d'un infrafinançament; per la centrifugació del 
deute del mateix Estat. 

1.3 Constata l'incompliment econòmic per part de l'Estat en relació a la Ge-
neralitat de Catalunya i que té la seva traducció en l'infrafinançament del 
món local en les següents obligacions:  

a. L'execució de la part pressupostada per Catalunya. 

b. El pagament del deute pendent de 458 M€ de l'IVA. 

c. El pagament del deute pendent acumulat de 3.808 M€ pel no pagament de 
la Disposició Addicional 3a 

d. Assumir el percentatge que li correspon amb un 50% en la Llei de Depen-
dència. 

e. El pagament del deute pendent acumulat amb un 1.249 M€ en finançament 
dels Mossos d'Esquadra. 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

2.1. Reclamar al govern de l'Estat que faci efectiu l'anunci en quant a que els 
ajuntaments puguin utilitzar el seu romanent. 

2. 2. Exigeix al govern de l'estat a concretar i aprovar la partida pressupostà-
ria destinada als ajuts pels danys ocasionats pels temporals Dana i Glòria. 

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2020 

Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 86317, 86321, 86404 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
17.11.2020 
Reg. 86599 / Coneixement: Presidència del Parlament, 17.11.2020 
Reg. 86347 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.11.2020 

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 86317) 

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 
repercussió de la Covid-19 en el món local (tram. 302-00264/12). 

Esmena 1 
SP del Partit Popular de Catalunya 
D'addició d'un nou punt 3 a l'apartat 2 

2.3. Reclamar al govern d'Espanya que els pressupostos generals de l'estat 
per al 2021 atengui les demandes del municipalisme, i en aquest sentit, s'in-
crementi les transferències als ens locals durant el proper any i s'incorporin 
als pressupostos el fons de reconstrucció i el fons per pal·liar el dèficit del 
transport públic. 

Esmena 2 
SP del Partit Popular de Catalunya 
D'addició d'un nou punt 4 a l'apartat 2 

2.4. Exigir al govern d'Espanya que incrementi el percentatge de gestió dels 
ajuntaments dels fons europeus provinents per a la lluita contra la Covid-19 
fins a un percentatge equivalent al pes de la despesa local en el conjunt de la 
despesa pública. 

Esmena 3 
SP del Partit Popular de Catalunya 
D'addició d'un nou punt 5 a l'apartat 2 

2.5 Pagar, durant l'any 2021, el deute pendent de la Generalitat amb els 
ajuntaments, consells comarcals, diputacions i entitats municipals descen-
tralitzades de Catalunya.  

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020 

Alejandro Fernández Álvarez Manuel Reyes López 
Representant del SP PPC Diputat del SP PPC 

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 86321) 

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 
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les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la repercussió de la Covid-19 en el món local (tram. 302-00264/12). 

Esmena 1 
GP Republicà 
D'addició d'un nou punt 

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a modifi-
car les bases reguladores i d'execució del Pla Únic d'Obres i Serveis de 
Catalunya: 

3a) Per ampliar els terminis d'execució de les actuacions, facilitant així que 
es puguin atendre les urgències derivades de la Covid-19. 

3b) Per tal de permetre que la baixa del preu de les adjudicacions de la 
realització dels projectes redueixi la part de l'aportació municipal i es man-
tingui la subvenció adjudicada, aportada pel Govern de la Generalitat. 

Esmena 2 
GP Republicà 
D'addició d'un nou punt 

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

Realitzar totes les actuacions necessàries per tal que des de l'inici de la prò-
xima legislatura la Generalitat desplegui els seus serveis en vegueries, la 
majoria d'elles coincidents amb les regions sanitàries, responent així a les 
diferents realitats territorials del país.  

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020 

Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP ERC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 86347, 86599) 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, Héctor 
Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la repercussió de la Covid-19 en el món local (tram. 302-
00264/12). 

Enmienda 1 
GP de Ciutadans 
De modificación y supresión al punto 1 

1. El Parlamento de Cataluña: 

1.1. Rechaza las situaciones de impagos y falta de compromiso con el mun-
do local por parte del Govern de la Generalitat, mientras se malgastan re-
cursos en partidas que no persiguen el interés general. 

1.2. Condena que el Govern de la Generalitat, ante una situación evidente 
de dejadez en sus obligaciones financieras con los Ayuntamientos, como la 
derivada de los importes relativos a las guarderías, no haya buscado una 
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solución efectiva antes de ser obligado a realizar este pago por parte de los 
tribunales. 

1.1 Reconeix i constata la dedicació, el compromís i el treball que es du a 

terme des del món local per atendre les necessitats de la ciutadania sempre 

i especialment en aquests moments de pandemia. L'administració local és 

la més propera al ciutadà. 

1.2 Denuncia la falta de finançament i dificultats que venen imposades des 

de l'Estat al món local a través d'un infrafinançament; per la centrifugació 

del deute del mateix Estat. 

1.3 Constata l'incompliment econòmic per part de l'Estat en relació a la Ge-
neralitat de Catalunya i que té la seva traducció en ['infrafinançament del 

món local en les següents obligacions: 

a. L'execució de la part pressupostada per Catalunya. 

b. El pagament del deute pendent de 458M€ de l'IVA. 

c. El pagament del deute pendent acumulat de 3.808 M€ pel no pagament de 
la Disposició Addicional 3a 

d. Assumir el percentatge que li correspon amb un 50% en la Llei de Depen-
dència. 

e. El pagament del deute pendent acumulat amb un 1.249M€ en finançament 
dels Mossos d'Esquadra. 

Enmienda 2 
GP de Ciutadans 
De adición al punto 2 

2. El Parlament de Cataluña insta al Govern a: 

2.1. Reclamar al govern de l'Estat que faci efectiu l'anunci en quant a que els 
ajuntaments puguin utilitzar el seu romanent. 

2.2. Exigeix al govern de l'estat a concretar i aprovar la partida pressupostà-
ria destinada als ajuts pels danys ocasionats pels temporals Dana i Glòria. 

2.3. Efectuar de manera inmediata el pago de la deuda acumulada que man-
tiene actualmente la Generalitat con los ayuntamientos, tanto del ejercicio 
actual como de los anteriores, con el compromiso del Govern de cumplir de 
ahora en adelante, sin más demora, los periodos de pago acordados con el 
mundo local. Especialmente el pago de saldos pendientes en concepto de 
financiación de la educación de 0 a 3 años. 

2.4. Lanzar líneas de ayudas económicas y líneas de proyectos cofinancia-
dos (Generalitat y Administraciones locales) para la atención de la emer-
gencia del Covid-19.  

2.5. Adquirir el compromiso inequívoco de ejercer plenamente sus compe-
tencias que tienen vinculación con el ámbito local y de dotarlas de las parti-
das presupuestarias suficientes, garantizando de este modo que los ciudada-
nos recibirán unos servicios a los cuales tienen derecho, y que los 
ayuntamientos no tengan que incurrir en gastos que no los corresponden por 
no querer dejar desatendidos los ciudadanos. 

2.6. Impulsar de manera concertada con los ayuntamientos las actuaciones 
necesarias y coordinadas entre los Mossos d'Esquadra y las otras Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad –el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y 
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las Policías Locales– para resolver la problemática y la preocupación soci-
al por el incremento de la inseguridad ciudadana y las ocupaciones ilegales, 
en especial de aquellos municipios que tienen un número importante de ur-
banizaciones y que no tienen un cuerpo de policía local propio. 

2.7. Ejercer las competencias autonómicas en materia de tutela financiera 
de los entes locales a efectos de garantizar que los recursos públicos, a los 
cuales contribuyen todos los ciudadanos, no son empleados por los ayunta-
mientos para hacer donaciones a entidades separatistas como la Asociación 
de Municipios por la Independencia (AMI), vulnerando así la neutralidad 
política, la garantía del pluralismo político y las propias competencias mu-
nicipales.  

En este sentido, y dado que ya se ha establecido judicialmente que tanto la 
adhesión a la AMI como la donación de cantidades a esta entidad infringen 
la neutralidad política y las competencias municipales, se insta al Gobierno 
de la Generalitat a iniciar los procedimientos de revisión y reintegro del 
dinero público indebidamente destinado al AMI. 

2.8. Elaborar una nueva Ley de Barrios que prevea actuaciones integrales, 
fijando una dotación presupuestaria específica superior a la que tuvo la Llei 
2/2004 de Millora de Barris, Àrees Urbanes i Viles, que requereixen una 
atenció especial.  

2.9. Llevar a cabo una nueva convocatoria del PUOSC (Pla Únic d'Obres i 
Serveis de Catalunya) asignándole una dotación presupuestaria específica en 
el marco de los próximos presupuestos, manteniendo la Comisión de Valora-
ción encargada de aplicar los criterios de selección para la línea de inversio-
nes y mantenimiento, y de proponer a la Comisión de Cooperación Local de 
Cataluña la planificación y formulación de los planes. La composición de 
dicha Comisión de Valoración deberá ser paritaria entre los representantes 
de la Administración de la Generalitat y los de las administraciones locales.  

Enmienda 3 
GP de Ciutadans 
De adición del punto 3 

3. El Parlament de Catalunya condemna la posició política contrària a la 
protecció de la indústria del cava català que han expressat el Sr. Carles 
Puigdemont, expresident de la Ceneralitat, i el Sr. Antoni Comín i la Sra. 
Clara Ponsatí, exconsellers del Covern de la Generalitat amb el seu vot en 
contra de l'acord de la Unió Europea amb la Xina en el Parlament Europeu. 

Palacio del Parlamento, 16 de noviembre de 2020 

Lorena Roldán Suárez Héctor Amelló Montiu 
Portavoz del GP Cs Diputado del GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 86404) 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
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pel·lació al Govern sobre la repercussió de la Covid-19 en el món local 
(tram. 302-00264/12). 

Esmena 1 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició d'un punt 1.2bis 

1.2 bis Denuncia la falta de finançament i dificultats que venen imposades 
des de la Generalitat al món local a través d'una centrifugació constant de 
responsabilitats sense finançament associat, i del fet d'acabar una nova le-
gislatura sense haver elaborat ni aprovat la Llei de Governs Locals ni la 
Llei de Finances locals tan llargament reivindicades pels ens locals. 

Esmena 2 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició d'un punt 3 

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

3.1 Codecidir amb les administracions locals tota l'estratègia de desescala-
da i mesures a aplicar per a fer front a la crisi sanitària, econòmica i social 
causada per la COVID-19, així com el Govern de l'Estat està fent amb les 
Comunitats Autònomes. 

3.2 Augmentar els recursos destinats als ajuntaments amb 200 milions dels 
recursos provinents del Fons de Cooperació Local 

3.3 Crear un fons de cooperació extraordinari incondicionat per als ens 
locals. Aquest fons hauria d'estar dotat amb un mínim de 150 milions d'eu-
ros l'any 2020 i la mateixa quantitat per a l'any 2021, amb l'objectiu de do-
nar resposta, des de l'administració més propera al ciutadà, a les mesures 
necessàries per reactivar les economies locals i atendre les noves necessitats 
socials que ha generat la pandèmia. 

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020 

Susanna Segovia Sánchez 
Portaveu del GP CatECP 
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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 la salut 
mental 

302-00260/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 85694 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artí-
culo 161 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción sub-
siguiente a la Interpel·lació al Govern sobre la salut mental (tram. 300-
00321/12). 

Moción 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:  

1. Establecer un sistema de contratación de actividad a las entidades provee-
doras de servicios de salud mental que tenga en cuenta la actividad, la com-
plejidad y los resultados en salud, evaluados por los profesionales y por usu-
arios. 

2. Garantizar la financiación pública y suficiente de las asociaciones de fami-
liares y usuarios que estén desarrollando la actividad contemplada en la Car-
tera de Servicios del Ministerio de Sanidad, con la correspondiente compe-
tencia delegada del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o del 
Departament del Salut, en función de la actividad realizada, contemplando la 
posibilidad de establecer contratos con dichas entidades para garantizar di-
cha financiación. 

3. Publicar anualmente los resultados de actividad y los datos económicos de 
cada uno de los proveedores de salud mental, evaluar las necesidades en 
salud mental de la población de cada una de las regiones sanitarias, y definir 
y aplicar un plan para incrementar los recursos en cada una de ellas hasta 
garantizar el acceso a los tratamientos de todos los ciudadanos que lo necesi-
ten, y de este modo acabar con la discriminación que se inflige desde la Ad-
ministración Pública de Cataluña, evaluando su actuación anualmente e in-
corporando los incrementos necesarios del presupuesto de salud mental para 
conseguirlo. 

4. Desarrollar programas específicos para la atención de las personas con 
trastornos del espectro autista y sus familias en todas las regiones sanitarias 
de Cataluña, tanto en la red de salud mental de adultos como infantojuvenil, 
tanto a nivel psicoterapéutico como de apoyo al ámbito educativo, a la for-
mación profesional, al ocio y a la inserción laboral, para acabar con la dis-
criminación infligida por la Administración a las personas que sufren este 
tipo de problemas de salud y sus familias, al no ver garantizado el acceso a 
los tratamientos psicoterapéuticos, sociales y de apoyo en el ámbito educati-
vo y en la red de recursos públicos de Cataluña. 

5. Desarrollar programas específicos para la atención de las personas con 
trastornos de la conducta alimentaria y sus familias en todas las regiones 
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sanitarias de Cataluña, tanto en la red de salud mental de adultos como in-
fantojuvenil, tanto a nivel psicoterapéutico como de apoyo al ámbito educa-
tivo y social, especialmente respecto de las plazas de hospitalización de me-
dia estancia donde se llevan a cabo actividades psicoterapéuticas para 
adolescentes, para acabar con la discriminación infligida por la Administra-
ción Pública catalana. 

6. Desarrollar programas específicos para la atención de adolescentes y adul-
tos jóvenes con trastornos de conducta y sus familias en todas las regiones 
sanitarias de Cataluña, tanto en la red de salud mental de adultos como in-
fantojuvenil, tanto a nivel psicoterapéutico como de apoyo al ámbito educa-
tivo, en coordinación con la red de atención a las conductas adictivas y el 
sistema judicial, garantizando el abordaje psicoterapéutico y rehabilitador. 

7. Definir un plan de prevención de suicidio que incida en los determinantes 
socioculturales, implementando programas de educación en habilidades so-
ciales y emocionales, vinculando el programa de detección de casos de ries-
go Codi Risc Suïcidi a programas de intervención psicosociales en la red de 
salud mental y de servicios sociales de cada región sanitaria, teniendo en 
cuenta las necesidades de colectivos profesionales más vulnerables. En este 
sentido:  

a. Se dotará este plan de los recursos necesarios, ajustándolo a las necesida-
des de cada territorio, y se aplicará en el plazo de un año. 

b. Se aplicará, en el mismo plazo de un año, un programa para garantizar el 
apoyo a los supervivientes en todas las regiones sanitarias de Cataluña. 

8. Definir, dotar de recursos y aplicar un modelo de atención en salud mental 
basado en las intervenciones comunitarias, en la prevención y promoción de 
la salud mental y en la inserción sociolaboral, promoviendo a la vez planes 
de lucha contra el estigma. 

Palacio del Parlamento, 9 de noviembre de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputa-
da, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 86237, 86353, 86355 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
17.11.2020 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 86237) 

A la Mesa del Parlament 

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que 
estableix l'article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la salut 
mental (tram. 302-00260/12). 
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Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De supressió de part del punt 1 

1. Establecer un sistema de contratación de actividad a las entidades provee-
doras de servicios de salud mental que tenga en cuenta la actividad, la com-
plejidad y los resultados en salud, evaluados por los profesionales y por usu-
arios. 

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

2. Facilitar mecanismes i finançament a les associacions de familiars i d'a-
fectats per posibilitar la seva tasca, amb sistemes d'avaluació i seguiment.  

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020 

Ferran Pedret i Santos Assumpta Escarp Gibert 
Portaveu adjunt del GP PSC-Units Diputada del GP PSC-Units 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 86353) 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputa-
da del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d'acord amb el que 
estableix l'article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut 
mental (tram. 302-00260/12). 

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

1. Garantir, amb els recursos necessaris, una xarxa d'atenció especialitzada 
en salut mental i addicions plenament incorporat al sistema públic, priorit-
zant la gestió directa, que integri plenament la salut mental comunitària en 
l'atenció primària i comunitària, que compti amb l'avaluació permanent dels 
i les professionals i les persones usuàries i garanteixi una atenció igualitària 
i de qualitat.  

Esmena 2 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició d'un punt 9 

9. Impulsar un pla de xoc per fer front a l'emergència de salut mental provo-
cada per la pandèmia de la Covid-19, garantint l'acompanyament psicològic 
del dol i el suport emocional.  

Esmena 3 
GP de Catalunya en Comú Podem 

D'addició d'un punt 10 

10. Promoure la figura professional del pacient expert en salut mental, per a 
que formi part activa dels diferents equips professionals multidisciplinars, 
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sent reconeguda plenament aquest figura professional de tècnic de suport 
entre igual. 

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020 

Susanna Segovia Sánchez Concepción Abellán Carretero 
Portaveu del GP CatECP Diputada del GP CatECP 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 86355) 

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 salut mental (tram. 302-00260/12). 

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

1. Establir un sistema de contractació d'activitat a les entitats proveïdores de 
serveis de salut mental que tingui en consideració l'activitat, la complexitat i 
els resultats en salut, i l'avaluació per part de professionals i pels usuaris, 
que permeti fer una revisió dels recursos i disposar d'una previsió de les 
necessitats.  

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

2. Garantir la col·laboració institucional amb les associacions de familiars i 
usuaris que estiguin desenvolupant la seva activitat en l'atenció a la salut 
mental, bé sigui en àmbit social, laboral, sanitari, educatiu, etc., contem-
plant la possibilitat de vehicular mitjançant convenis aquesta interacció amb 
les referides entitats, que reforci la seva tasca. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió i addició  

3. Publicar anualment, mitjançant les eines institucionals habilitades, els 
resultats d'activitat i les dades econòmiques de cadascun dels proveïdores de 
salut mental, avaluar les necessitats en salut mental de la població de cada 
una de les regions sanitàries, i definir i aplicar un pla per a incrementar els 
recursos a cada una d'aquestes fins a garantir l'accés als tractaments de tots 
els ciutadans que ho necessitin, i d'aquesta forma acabar amb la discrimina-
ció que s'infligeix des de l'Administració Pública de Catalunya, avaluant la 
seva actuació anualment i incorporant els increments necessaris del pressu-
post de salut mental per a aconseguir-ho, sempre amb la màxima equitat 
territorial possible. 
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Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i supressió 

4. Reforçar l'atenció de les persones amb trastorn de l'espectre autista i les 
seves famílies a totes les regions sanitàries de Catalunya, a través dels recur-
sos de la xarxa de salut mental col·laborant amb altres departaments per 
aconseguir el suport a aquestes persones en l'àmbit educatiu, a la formació 
professional, l'oci i a la inserció laboral, garantint-ne l'accés i l'equitat terri-
torial. 

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

5. Reforçar l'atenció de les persones amb trastorn de la conducta alimentaria 
i les seves famílies a totes les regions sanitàries de Catalunya, a través dels 
recursos de la xarxa de salut mental, col·laborant amb altres departaments 
per aconseguir el suport a aquestes persones en l'àmbit educatiu i social, 
garantint-ne l'accés i l'equitat territorial. 

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

6. Reforçar l'atenció a les persones amb trastorns de conducta i les seves 
famílies a totes les regions sanitàries de Catalunya, a través de la xarxa de 
salut mental, col·laborant amb altres departaments per aconseguir el suport 
a aquestes persones en l'àmbit educatiu, social i laboral, garantint-ne l'accés 
i l'equitat territorial. 

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

7. Definir un pla nacional de prevenció del suïcidi que incideixi en els de-
terminants socioculturals, implementant programes d'educació en habilitats 
socials i emocionals, vinculant el programa de detecció de casos de risc Codi 
Risc Suïcidi a programes d'intervenció psicosocials a la xarxa de salut men-
tal i de serveis socials de cada regió sanitària, tenint en compte les necessi-
tats de col·lectius professionals més vulnerables. En aquest sentit: a. Es dota-
rà aquest pla dels recursos necessaris, ajustant-lo a les necessitats de cada 
territori, i s'aplicarà en el termini d'un any, reforçant l'actuació preventiva i 
integral, amb especial atenció a l'entorn i el suport als supervivents a totes 
les regions sanitàries de Catalunya. 

Palau del Parlament, 16 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 23 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

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

302-00263/12 

PRESENTACIÓ: SP PPC 

Reg. 85697 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020 

A la Mesa del Parlament 

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat 
del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d'acord amb el 
que estableix l'article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l'atenció primària 
(tram. 300-00324/12). 

Moció 

1. El Parlament de Catalunya constata:  

a) La importància de l'atenció primària en el sistema sanitari, tant pel que fa 
a la prevenció i la promoció de la salut, el seguiment continuat de les croni-
citats i com per la necessària capacitat resolutiva. 

b) Que, durant els anys de recuperació econòmica (2013-2019), el Govern de 
la Generalitat no ha recuperat els nivells de recursos necessaris per garantir 
un nivell de dotació de professionals i d'inversions en equipaments, que ha-
gin permès un dimensionament adequat de l'atenció primària, la qual cosa ha 
anat repercutint en un deteriorament de l'atenció a la ciutadania. 

c) Que la crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha posat en evidència la 
debilitat de l'atenció primària, la qual cosa ha requerit actuacions urgents i 
immediates por donar resposta a les necessitats més urgents davant la neces-
sitat d'actuar en diferents àmbits en el marc de la pandèmia. 

d) En aquestes circumstàncies d'extraordinària tensió sobre l'assistència pri-
mària, cal agrair específicament els professionals que han treballat, i conti-
nuen treballant, en unes condicions molt difícils per procurar donar la millor 
atenció sanitària possible a la ciutadania. 

e) Que el Pla d'enfortiment i transformació de l'atenció primària presentat a 
inicis de setembre resulta insuficient per abordar les necessitats actuals i 
futures de l'atenció primària. 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

a) Plantejar un nou pla d'enfortiment i transformació de l'atenció primària 
que, a més d'abordar les necessitats en el moment actual de pandèmia, per-
meti configurar l'atenció primària a mig i llarg termini amb els recursos ne-
cessaris per garantir l'adequada atenció de salut que es vol oferir a la ciuta-
dania, tot recuperant la capacitat resolutiva, i per tant l'agilitat en l'atenció a 
les necessitats de les persones. 

b) Avaluar l'adopció de mesures concretes que permetin fer més atractiu el 
desenvolupament professional en l'àmbit de l'atenció primària amb l'objectiu 
de recuperar professionals que han optat per marxar, fins i tot, a l'estranger. 
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c) Recuperar l'objectiu de que el període màxim en què s'obté cita amb el 
metge de família és de 48 hores. 

d) Establir les mesures necessàries que permetin als centres d'atenció primà-
ria i als centres d'urgències d'atenció primària poder resoldre les emergències 
classificades en els nivells 4 i 5 de triatge, reduint així la incidència d'aques-
tes a les urgències hospitalàries. Aquestes mesures han d'anar acompanyades 
de la difusió necessària perquè els usuaris coneguin on i quan poden ser ate-
sos d'acord amb la gravetat de l'emergència. 

e) Establir un pla específic d'implantació, difusió i ús d'eines telemàtiques, 
que permetin incrementar el nombre de professionals i usuaris que les usen, 
aprofitant els avantatges que ofereixen, tot evitant tràmits redundants. 

f) Desestimar el pla d'automostres de test de Covid-19 entre alumnes de se-
cundària sota la supervisió de personal docent per inadequat, i valorar alter-
natives. 

g) Avaluar i implementar àmbits de col·laboració amb oficines de farmàcia, i 
altres professionals sanitaris, com ara les clíniques dentals, que puguin ser 
adequats per tal d'alleugerir la pressió sobre l'atenció primària. 

h) Davant l'eventualitat de previsió de col·lapse del servei públic, com ara el 
que s'ha donat en l'anàlisi de proves PCR a Barcelona, cercar les alternatives 
necessàries, inclòs el recurs a entitats privades per tal de garantir la qualitat i 
rapidesa en la prestació del servei. 

i) Plantejar, en el marc del Consell Interterritorial de Salut, la necessitat d'in-
cloure les mascaretes, guants i hidrogels desinfectants en el llistat de bens i 
productes als que s'aplica el tipus súper reduït de l'Impost sobre el Valor 
Afegit del 4%. 

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2020 

Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 
SP PPC 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 86236, 86322, 86354 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
17.11.2020 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 86236) 

A la Mesa del Parlament 

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que 
estableix l'article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l'atenció 
primària (tram. 302-00263/12). 
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Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De supressió de part de la lletra i) del punt 2 

i) Plantejar, en el marc del Consell Interterritorial de Salut, la necessitat d'in-
cloure les mascaretes, guants i hidrogels desinfectants en el llistat de bens i 
productes als que s'aplica el tipus súper reduït de l'Impost sobre el Valor 
Afegit del 4%. 

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020 

Ferran Pedret i Santos Assumpta Escarp Gibert 
Portaveu adjunt del GP PSC-Units Diputada del GP PSC-Units 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 86322) 

A la Mesa del Parlament 

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre l'atenció primària (tram. 302-00263/12). 

Esmena 1 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició d'una lletra punt 1b bis) 

1 b bis) que la reducció de recursos necessaris per a garantir un nivell sufi-
cient de dotació de professionals, de condicions laborals i d'inversions en 
equipaments a l'Atenció Primària va ser causada per l'aplicació de la lògica 
neoliberal del primer Govern presidit per Artur Mas de fer retallades en 
serveis públics bàsics com a via de sortida de la crisi econòmica i financera, 
malgrat els efectes que pogués causar en la qualitat i sostenibilitat d'aquests 
serveis. 

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020 

Marta Ribas Frías 
Portaveu adjunta del GP CatECP 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 86354) 

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 primària (tram. 302-00263/12). 
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Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació 

1. a) La importància de l'atenció primària en el sistema sanitari, tant pel que 
fa a la prevenció i la promoció de la salut, el seguiment continuat de les cro-
nicitats i com pel seu augment en capacitat resolutiva. 

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

1. b) Que, durant els anys de recuperació econòmica (2013-2019), el Govern 
de la Generalitat ha treballat per recuperar els nivells de recursos necessaris 
per garantir un nivell de dotació de professionals i d'inversions en equipa-
ments fins a l'actual inversió en Salut, la segona més alta de la història. 

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

1. c) Que la crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha posat en evidència 
la importància de l'atenció primària, la qual cosa ha requerit actuacions ur-
gents i immediates por donar resposta a les necessitats més urgents davant la 
necessitat d'actuar en diferents àmbits en el marc de la pandèmia. 

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

1. d) En aquestes circumstàncies d'extraordinària tensió sobre l'assistència 
primària, cal agrair específicament l'esforç dels professionals que han treba-
llat, i continuen treballant, en unes condicions molt difícils per procurar do-
nar la millor atenció sanitària possible a la ciutadania. 

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

1. e) Que cal prioritzar el desplegament complet del Pla d'enfortiment i 
transformació de l'atenció primària presentat a inicis de setembre resulta 
insuficient per abordar les necessitats actuals i futures de l'atenció primària. 

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

2. a) Desplegar el nou pla d'enfortiment i transformació de l'atenció primària 
que, a més d'abordar les necessitats en el moment actual de pandèmia, per-
meti configurar l'atenció primària a mig i llarg termini amb els recursos ne-
cessaris per garantir l'adequada atenció de salut que es vol oferir a la ciuta-
dania, tot recuperant la capacitat resolutiva, i per tant l'agilitat en l'atenció a 
les necessitats de les persones. 
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Esmena 7 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació 

2. b) Avaluar l'adopció de mesures concretes que permetin fer més atractiu el 
desenvolupament professional en l'àmbit de l'atenció primària amb l'objectiu 
de retenir talent professional. 

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

2. c) Recuperar l'objectiu, una vegada superada la gestió de la pandèmia, 
de que el període màxim per obtenir una cita amb el metge de família sigui 
de 48 hores. 

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

2. d) Reforçar l'atenció als centres d'atenció primària i als centres d'urgènci-
es d'atenció primària poder resoldre les emergències classificades en els ni-
vells 4 i 5 de triatge, reduint així la incidència d'aquestes a les urgències 
hospitalàries. I difondre la informació oportuna perquè els usuaris coneguin 
on i quan poden ser atesos d'acord amb la gravetat de l'emergència. 

Esmena 10 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i addició  

2. e) Invertir i fer difusió d'eines tecnològiques que permetin millorar l'ac-
cessibilitat i incrementar el nombre de professionals i usuaris que les usen, 
aprofitant els avantatges que ofereixen, oferint una alternativa a la visita 
presencial. 

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

2. f) Avaluar el pla d'automostres de test de Covid-19 entre alumnes de se-
cundària sota la supervisió de personal sanitari sempre que sigui necessari. 

Esmena 12 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació 

2. g) Valorar àmbits de col·laboració amb oficines de farmàcia, i altres pro-
fessionals sanitaris, per assolir solucions eficients d'acord amb les necessi-
tats de la població a través d'una visió comunitària. 

Esmena 13 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i addició  

2. h) Davant l'eventualitat d'un augment de la pressió assistencial cercar les 
alternatives necessàries, per activar el conjunt de recursos assistencials de 
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Catalunya i posar-los al servei de l'atenció pública, garantint la qualitat i 
rapidesa en la prestació del servei, d'acord amb les resolucions vigents del 
Servei Català de la Salut. 

Esmena 14 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i supressió 

i) Instar al govern de l'estat espanyol a incloure les mascaretes, guants i 
hidrogels desinfectants en el llistat de bens i productes als que s'aplica el 
tipus súper reduït de l'Impost sobre el Valor Afegit del 4%. 

Palau del Parlament, 16 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 24 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cor-
rupció a l'Administració de la Generalitat 

302-00261/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 85695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Ignacio Martín Blanco, diputado del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente 
a la Interpel·lació al Govern sobre la corrupció a l'Administració de la Gene-
ralitat (tram. 300-00322/12). 

Moción 

El Parlamento de Cataluña:  

1. Reconoce la preocupación de los ciudadanos por la perpetuación durante 
décadas en Cataluña de una corrupción política estructural, institucionaliza-
da, sistémica y tan extendida que, además de adoptar formas y características 
de la delincuencia organizada, se encuentra profundamente imbricada en el 
seno de gobiernos locales y del autonómico. 

2. Recuerda que la participación en actividades corruptas de personas con 
responsabilidades políticas locales y autonómicas resulta revelador de la 
gravedad de la corrupción que sufrimos en Cataluña y del perjuicio para el 
conjunto de la sociedad del uso de fondos públicos para perseguir intereses 
particulares y no los intereses generales. 

3. Condena toda acción que pretenda obtener rédito político o económico 
aprovechando la gestión de la actual situación de pandemia sanitaria del 
Covid-19 que sufrimos todos los ciudadanos. 

4. Muestra su más enérgico rechazo a la falta de respeto a los ciudadanos 
que, según informaciones públicas, el exconseller del Govern de la Generali-
tat y señalado militante de ERC, Sr. Xavier Vendrell, actualmente investiga-
do en una causa por delitos de corrupción, habría cometido con el uso de 
expresiones como «el pueblo no tiene puta idea» [sic] y otras expresiones 
xenófobas, racistas y estigmatizantes. 

5. Declara que la existencia de «sanedrines» o «estados mayores» de perso-
nas políticamente influyentes decidiendo sobre los asuntos públicos al mar-
gen de todo control democrático y la transparencia obligatoria de toda insti-
tución pública, constituye una forma novedosa y preocupante de la 
corrupción que venimos sufriendo en Cataluña y reitera la importancia del 
derecho de los ciudadanos a saber toda la verdad sobre esta lacra. 

6. Reconoce la labor de todos los servidores públicos que, cumpliendo la ley, 
evitan el fraude y la corrupción, y agradece la incansable labor que realizan 
contra la corrupción las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servidores de 
organismos fiscalizadores, Jueces, Fiscales y demás personal al servicio de la 
Justicia. 
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7. Expresa su máxima solidaridad con los anónimos denunciantes del fraude 
y la corrupción, los cuales, con su valentía al denunciar, permiten la investi-
gación de la corrupción y la sanción de sus responsables por la Justicia y 
ello, a pesar de ser muchas veces señalados, coaccionados o denigrados o de 
correr el riesgo de serlo. 

8. Muestra su más enérgica condena a la connivencia de los directores de los 
medios de comunicación públicos autonómicos con la fraudulenta utilización 
de profesionales o colaboradores aparentemente independientes, pero que en 
realidad son agentes del Govern o de los partidos políticos que lo apoyan 
cuya función es instrumentalizar los medios públicos para difundir en cada 
momento los mensajes y consignas partidistas y/o del Govern. Asimismo, 
manifiesta que, en cumplimiento del deber de actuación persiguiendo el ser-
vicio público que tienen los medios de comunicación autonómicos, estos 
agentes gubernamentales deberían dimitir o, en su caso, ser inmediatamente 
cesados. 

9. Censura la inacción del Consell de l'Audiovisual de Catalunya ante la públi-
ca y notoria existencia de agentes del Govern encubiertos en los medios públi-
cos autonómicos que comprometen a todas luces la neutralidad política y la 
garantía del pluralismo político que estos medios de comunicación deberían 
respetar en un Estado Social y Democrático de Derecho como es España. 

10. Reprueba al Govern por su inacción y pasividad ante los indicios de 
fraude y corrupción conocidos a raíz de la investigación que lleva a cabo el 
Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, incumpliendo así el mandato 
parlamentario de hacer de la lucha contra la corrupción un objetivo central 
de la acción política del Govern recogido en el apartado 5 de la Resolución 
735/XII del Parlament de Cataluña subsiguiente al debate sobre la corrupci-
ón estructural, sistémica e institucionalizada en Cataluña. 

11. Teniendo en cuenta el evidente conflicto de interés en el que se encu-
entran los miembros del Govern por su vinculación con los investigados y su 
aparente implicación en los hechos objeto de investigación por el Juzgado de 
Instrucción número 1 de Barcelona en la causa por presuntos delitos de cor-
rupción, insta al Govern de la Generalitat a:  

A. Someterse al debido control parlamentario, exponiendo en sede parlamen-
taria su conocimiento sobre los hechos y circunstancias conocidos a raíz de 
la investigación judicial. 

B. Abstenerse de interferir indebidamente en la investigación judicial en 
marcha, evitando en todo momento la materialización del mencionado con-
flicto de interés que tienen sus miembros en forma de conductas indebidas y 
comprometiéndose a colaborar proactivamente en todo aquello que les sea 
requerido por autoridad o comisión judicial al respecto. 

Palacio del Parlamento, 9 de noviembre de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Ignacio Martín Blanco, diputado, GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 86351 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 86351) 

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 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la corrup-
ció a l'Administració de la Generalitat (tram. 302-00261/12). 

Esmena 1 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició d'un punt 12 

12. El Parlament insta el Govern a realitzar una auditoria pública sobre el 
conjunt de serveis públics externalitzats per clarificar la seva adequació a 
l'interès general. 

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020 

Susanna Segovia Sánchez Lucas Silvano Ferro Solé 
Portaveu del GP CatECP Diputat del GP CatECP 
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Punt 25 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió 
dels serveis penitenciaris durant la situació generada per la 
Covid-19 

302-00262/12 

PRESENTACIÓ: GP ERC 

Reg. 85696 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Marc 
Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup Parlamentari Republicà, d'acord 
amb el que estableix l'article 161 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la gestió 
dels serveis penitenciaris durant la situació generada per la Covid-19 (tram. 
300-00320/12). 

Moció 

La situació epidemiològica derivada del coronavirus Covid-19 ha obligat el 
Govern de Catalunya a adoptar mesures inèdites per tal de fer front a una 
crisi sanitària i social sense precedents. Tanmateix, el poder judicial ha actu-
at en tot moment absolutament aliè a greu emergència social i sanitària. El 
Departament de Justícia, des de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i 
Atenció a la Víctima, ha adoptat totes les mesures per la prevenció sanitària i 
la gestió davant de casos positius en els centres penitenciaris catalans sense 
comptar en cap moment amb la complicitat del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya que ha actuat d'esquenes a la pandèmia. 

El Departament de Justícia ha hagut de reorganitzat les presons a mode de 
tallafocs contra el virus: limitació de les comunicacions presencials, conver-
sió dels mòduls en grups bombolla (sense activitats conjuntes entre ells), 
agrupació d'interns amb permisos en el mateix mòdul, proves de coronavirus 
a tots els ingressos o reingressos de permís… Tot això, vetllant per preservar 
al mateix temps la protecció de la salut però també els drets i les condicions 
de vida de la població empresonada. En aquest sentit, l'administració peni-
tenciaria de Catalunya ha estat, segons dades del Consell d'Europa, entre les 
diferents administracions europees, la que més externalitzacions ha fet com a 
mesura preventiva relacionada amb la COVID 19: un 17% respecte a la po-
blació que hi havia al gener de 2020. 

Així mateix, seguint els pronunciaments de l'Alt Comissionat de les Nacions 
Unides pels Drets Humans i el Comitè per a la Prevenció de la Tortura del 
Consell d'Europa, per tal prevenir el risc de propagació del coronavirus en 
els centres penitenciaris, una de les mesures més importants per la prevenció 
de l'expansió de la infecció a les presons ha estat la reducció de la concentra-
ció d'internes i interns als centres penitenciaris. En aquest sentit, el Departa-
ment de Justícia ha potenciat la classificació en tercer grau de les persones 
internes amb condicions favorables per complir la condemna en semillibertat 
i l'aplicació de l'article 86.4 del Reglament Penitenciari per romandre al do-
micili o a recursos externs. 
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Tanmateix, la Fiscalia i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han 
actuat aliens a la crisi sanitària, fugint de qualsevol implicació per a protegir 
la salut de les persones privades de llibertat. El poder judicial ha dictat la 
mateixa proporció de presons preventives i de mesures penals alternatives, 
com si no estiguéssim vivint una pandèmia. Alhora, si durant el confinament 
es va multiplicar per cinc el nombre de persones privades de llibertat en situ-
ació de 86.4, el nombre de persones en aquesta situació ha disminuït respecte 
al període de confinament i una de les causes principals és que la fiscalia i els 
jutjats de vigilància penitenciaria estan revocant una part de les aplicacions 
d'aquesta mesura. 

Davant d'aquesta situació, el Parlament de Catalunya:  

1. Constata que la Fiscalia i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han 
d'implicar-se en la protecció de la salut de les persones privades de llibertat en 
els centres penitenciaris de Catalunya, cosa que no ha passat fins ara, i han 
actuat aliens a la crisi social i sanitària derivada del coronavirus Covid-19. 

2. Insta al Govern de Catalunya a continuar impulsant totes les mesures que 
siguin possibles per reduir la concentració de la població penitenciària com-
plint així amb les recomanacions de Nacions Unides i el Comitè per a la 
Prevenció de la Tortura del Consell d'Europa. 

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2020 

Anna Caula i Paretas, portaveu; Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, GP ERC 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 86323, 86359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 86323) 

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 la gestió 
dels serveis penitenciaris durant la situació generada per la Covid-19 (tram. 
302-00262/12). 

Esmena 1 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició d'una lletra j) 

j) Aplicar totes les mesures pertinents per eradicar qualsevol tipus de mal-
tractament físic o psíquic als interns de centres penitenciaris i comunicar als 
funcionaris de les presons que qualsevol tipus de maltractament és il·legal i 
serà sancionat. 

Esmena 2 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició d'una lletra k) 

k) Aplicar totes les mesures pertinents per garantir que en els trasllats de 
presos i preses entre centres penitenciaris, tribunals i altres destins es res-
pectin sempre la dignitat i els drets humans de la persona. 
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Esmena 3 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició d'una lletra l) 

l) Aplicar totes les mesures pertinents per desenvolupar un enfocament de 
gènere, en especial atenció al col·lectiu de dones, en tota la política peniten-
ciària.  

Esmena 4 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició d'una lletra m) 

m) garantir que l'aplicació del règim d'aïllament sigui estrictament reservat 
a casos extrems i que sempre sigui fonamentada la seva aplicació i que en 
cap cas es perllongui més enllà de catorze des. 

Esmena 5 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició d'una lletra n) 

n) I en particular a la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a 
la Víctima, a l'adopció de les mesures necessàries per garantir la salut de 
presos i funcionaris de presons. 

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020 

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

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 86359) 

A la Mesa del Parlament 

Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la gestió dels serveis penitenciaris durant la situació genera-
da per la Covid-19 (tram. 302-00262/12). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició d'un nou punt 

3. Reprova els criteris de la fiscalia per oposar-se als graus penitenciaris 
dels presos polítics, basats en l'exigència de penediment, d'assumpció de 
culpabilitat, de reeducació de la seva ideologia, i d'aplicació de càstig, en 
tant en quant denoten una voluntat de venjança. 

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020 

Gemma Geis i Carreras 
Portaveu del GP JxCat 
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