
PLE 
Parlament de Catalunya 
 

Sessió 67. Dimecres, 2 de desembre de 2020. XII legislatura 

DOSSIER 
 

ORDRE DEL DIA 

1. Preguntes amb resposta oral. 

2. 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. 350-00019/12. Vicepresident del Govern, del Govern de la Genera-
litat. Substanciació. 

3. Decret llei 38/2020, del 3 de novembre, pel qual s'adopten mesures en 
l'àmbit cultural per pal·liar els efectes de la crisi generada per la pandèmia de 
la Covid-19. Tram. 203-00064/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació 
sobre la validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 737,12). 

4. Decret llei 44/2020, del 17 de novembre, pel qual es crea el Cens d'espais 
de cultura responsables. Tram. 203-00068/12. Govern de la Generalitat. 
Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei. 

5. Decret llei 41/2020, del 10 de novembre, de mesures extraordinàries de 
caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de 
les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la Covid-19. 
Tram. 203-00065/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la vali-
dació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 737,22). 

6. Decret llei 40/2020, del 10 de novembre, pel qual s'autoritza la creació de 
245 places del Cos de Mossos d'Esquadra. Tram. 203-00066/12. Govern de 
la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 
(text presentat: BOPC 737,30). 

7. Decret llei 45/2020, del 17 de novembre, sobre l'habilitació transitòria i 
extraordinària per continuar la prestació del servei d'inspecció tècnica de 
vehicles. Tram. 203-00069/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació 
sobre la validació o derogació del decret llei. 

8. Interpel·lació al Govern sobre l'impuls de l'economia. Tram. 300-00342/12. 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació. 

9. Interpel·lació al Govern sobre la crisi industrial. Tram. 300-00336/12. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

10. Interpel·lació al Govern sobre la vulneració dels drets fonamentals del 
nen en el sistema educatiu català. Tram. 300-00339/12. Carlos Carrizosa 
Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

11. Interpel·lació al Govern sobre escoles obertes i escoles segures. Tram. 
300-00344/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 
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12. Interpel·lació al Govern sobre el balanç de l'acció de govern. Tram. 300-
00337/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

13. Interpel·lació al Govern sobre el balanç de dos anys i mig d'inacció del 
Govern. Tram. 300-00340/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Substanciació. 

14. Interpel·lació al Govern sobre l'equitat territorial en les àrees rurals i ur-
banes. Tram. 300-00338/12. Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem. Substanciació. 

15. Interpel·lació al Govern sobre el transport públic. Tram. 300-00341/12. 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

16. Interpel·lació al Govern sobre l'agenda rural. Tram. 300-00343/12. Grup 
Parlamentari Republicà. Substanciació. 

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transició energè-
tica i la descarbonització de l'economia catalana. Tram. 302-00265/12. Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació. 

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'educació secundà-
ria i postobligatòria. Tram. 302-00266/12. Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem. Debat i votació. 

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans públics 
de comunicació. Tram. 302-00267/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. De-
bat i votació. 

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les respostes per a 
afrontar la crisi sanitària, econòmica i social. Tram. 302-00271/12. Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i 
votació. 

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política del Go-
vern amb relació als sectors més afectats per la pandèmia de Covid-19. 
Tram. 302-00268/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació. 

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret a una segona 
oportunitat. Tram. 302-00269/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i vo-
tació. 

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'augment de la 
mortalitat a les fronteres espanyoles. Tram. 302-00270/12. Grup Parlamen-
tari Republicà. Debat i votació. 
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Punt 1 | Substanciació 

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple 

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 2 DE DESEMBRE DE 2020, A LES 09.00H 

Preguntes al Govern 

1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la retirada del 
monument franquista de Tortosa (Baix Ebre). Tram. 310-00439/12. Anna 
Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la 
cultura i els professionals d'aquest àmbit a Catalunya. Tram. 310-00434/12. 
Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pla únic d'o-
bres i serveis de Catalunya. Tram. 310-00433/12. Gemma Geis i Carreras, 
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures fis-
cals en temps de pandèmia. Tram. 310-00438/12. Anna Caula i Paretas, del 
Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 

5. Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la 
Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00248/12. Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. 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. 
317-00250/12. Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem. 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. 
317-00247/12. Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Substanciació. 

8. Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la 
Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments 
polítics. Tram. 317-00251/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari 
Republicà. Substanciació. 

9. Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la 
Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00249/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació. 

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'afectació de la 
segona onada de la pandèmia de Covid-19 en els recursos residencials. 
Tram. 310-00429/12. Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar. Substanciació. 

11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'horitzó de 
recuperació empresarial posterior a la pandèmia de Covid-19. Tram. 310-
00432/12. Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya. Substanciació. 
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12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'evolució de les 
denúncies per violència masclista. Tram. 310-00430/12. Gemma Geis i Car-
reras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

13. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'incompliment 
de la Moció 159/XII per part del Departament de Territori i Sostenibilitat pel 
que fa a la moratòria a nous projectes d'incineració de residus. Tram. 310-
00436/12. Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d'Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació. 

14. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la signatura de 
la compravenda dels terrenys de Hard Rock a Vila-Seca i a Salou (Tarrago-
nès) abans d'acabar la legislatura. Tram. 310-00437/12. David Cid Colomer, 
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació. 

15. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el programa 
Reallotgem.cat. Tram. 310-00431/12. Gemma Geis i Carreras, del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

16. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'exercici de 
competències autonòmiques en matèria d'infraestructures. Tram. 310-
00435/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació. 
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Punt 3 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 38/2020, del 3 de novembre, pel qual s'adopten 
mesures en l'àmbit cultural per pal·liar els efectes de la crisi 
generada per la pandèmia de la Covid-19 

203-00064/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 85797 / Coneixement: Mesa del Parlament, 17.11.2020 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 17 de novembre de 
2020, ha pres coneixement del Decret llei 38/2020, del 3 de novembre, pel 
qual s'adopten mesures en l'àmbit cultural per pal·liar els efectes de la crisi 
generada per la pandèmia de la Covid-19, publicat al DOGC 8264, i ha ma-
nifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel proce-
diment que estableix l'article 158 del Reglament del Parlament s'inicia el dia 
6 de novembre de 2020. 

Al Parlament de Catalunya 

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalu-
nya, 

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 de la consellera de Cultura, s'aprova la iniciativa SIG20CLT1697 - 
Projecte de decret llei pel qual s'adopten mesures en l'àmbit cultural per 
pal·liar els efectes de la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona. 

 

Decret llei 38/2020, de 3 de novembre, pel qual s'adopten 
mesures en l'àmbit cultural per pal·liar els efectes de la crisi 
generada per la pandèmia de la Covid-19 

L'article 67.6.a de l'Estatut d'autonomia 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 Generalitat de Catalunya ha adoptat diverses mesures urgents per fer 
front a les conseqüències de tot tipus derivades dels efectes de la crisi gene-
rada per la pandèmia de la Covid-19. 
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Aquestes mesures s'han pres per mitjà de diferents decrets llei adoptats des 
del mateix moment de la declaració de la situació de pandèmia que va fer 
l'Organització Mundial de la Salut, l'11 de març. 

Mitjançant el Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara 
l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-
CoV-2, es preveuen mesures de diversa naturalesa per fer front a l'expansió 
del virus la utilitat de les quals ha quedat acreditada per la recurrència a 
aquestes de manera sistemàtica pels països del nostre entorn, de conformitat 
amb les indicacions de l'Organització Mundial de la Salut i altres organismes 
internacionals. 

La consellera de Salut, en virtut de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'oc-
tubre, 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. (DOGC núm.8259, de 30.10.2020), entre altres 
mesures preventives, ha resolt la suspensió de l'obertura al públic de les acti-
vitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, audito-
ris o similars, tant en recintes tancats com a l'aire lliure, en els espais especi-
alment habilitats per a la realització d'espectacles públics, dels establiments 
amb llicència per a l'exercici de les activitats recreatives musicals de cafè 
teatre, cafè concert i sales de concert. 

Els arxius, museus, sales d'exposicions, galeries d'art, i centres de creació i 
arts visuals romanen oberts i limiten l'aforament al 33% de l'autoritzat. En 
cap cas, en aquests espais es poden organitzar altres activitats culturals amb 
assistència de públic. L'accés a les biblioteques es limita a la recollida i lliu-
rament de documents reservats per al préstec. 

Vist el context actual, és necessària l'adopció d'un nou decret llei amb mesu-
res de caràcter cultural. 

Atesa la situació plantejada i, d'acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 5 
de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern, 
davant la necessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la greu situació 
de pandèmia mundial decretada per l'Organització Mundial de la Salut, pot 
dictar disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en 
els termes de l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya. 

El dia 22 de setembre de 2020, el Govern de la Generalitat de Catalunya va 
acordar declarar que la cultura constitueix un bé essencial per al desenvolu-
pament integral de la personalitat individual i col·lectiva. 

Aquesta declaració, s'exposava, forma part d'un pla per preservar la cultura 
davant de noves restriccions i establir una sèrie d'accions que donin cobertu-
ra als drets culturals del ciutadans i a les indústries i als sectors creatius. 

Si bé el dret d'accés a la cultura està garantit a l'article 22 de l'Estatut d'Au-
tonomia, i com a tal no pot ser objecte de decret llei i els drets culturals, 
segons la declaració de Fribourg, formen part inherent dels drets humans, és 
essencial, per tal que aquests drets puguin exercir-se que el sector cultural i 
creatiu estigui viu i latent. En moments com els que estem vivint hom s'ado-
na de la importància de disposar d'un sistema cultural complet. 

La situació excepcional, es deia en l'acord de declaració de la cultura com a 
bé essencial, de pandèmia mundial que ha provocat la Covid-19 especial-
ment durant el temps de confinament i de limitacions de la mobilitat, ha fet 
evident que la cultura i les seves expressions han estat fonamentals per poder 
afrontar les situacions d'aïllament de les persones. I, a la vegada, s'ha consta-
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tat que la cultura esdevenia un bé essencial també per interconnectar-nos 
entre les persones i poder compartir emocions, formació i, en definitiva, 
vinculant a cadascuna de les persones en el conjunt de la nostra societat. La 
indústria cultural, la creativitat dels artistes, la lectura, les visites virtuals a 
museus i col·leccions i tantes altres manifestacions artístiques que s'han pro-
duït durant aquests mesos excepcionals, han posat en evidència l'essencialitat 
de la cultura i han estat una eina d'acompanyament imprescindible. 

Així, ara, davant de les noves restriccions que s'albiren, cal prendre mesures 
urgents per tal de garantir la pervivència de la pròpia cultura i la dels seus 
agents. 

Aquest Decret Llei proposa una sèrie de mesures de subvencions que han 
d'aplicar-se de forma urgent per evitar que el sistema cultural del nostre país 
entri en fallida i pugui continuar treballant per construir una societat sòlida i 
cohesionada tant socialment com territorial. 

El Decret llei conté dues línies de subvencions per a persones, empreses i 
entitats del sector cultural afectades especialment per les conseqüències eco-
nòmiques de la crisi sanitària. Una línia de subvencions, de l'Institut Català 
de les Empreses Culturals, té per objecte compensar les despeses de funcio-
nament de les empreses i entitats culturals durant la crisi sanitària provocada 
per la pandèmia. L'altra línia de subvencions, de l'Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural, té per objecte compensar les pèrdues per la cancel·lació 
d'espectacles i activitats culturals amb motiu de la crisi sanitària esmentada. 

Per tant, en ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'auto-
nomia de Catalunya, de conformitat amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 
de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;  

A proposta de la consellera de Cultura, i d'acord amb el Govern,  

Decreto:  

Article 1. Subvencions per compensar les pèrdues per can-
cel·lació d'espectacles i activitats culturals amb motiu de la 
Covid-19 

1. Es crea una línia de subvencions per contribuir econòmicament a compen-
sar la reducció d'ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals 
cancel·lades per la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. 

2. Aquestes subvencions es regeixen per aquestes bases específiques i per les 
bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de 
l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 6 de febrer de 2017, publicat 
mitjançant la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer, modificades pels 
acords del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultu-
ral adoptats en les sessions del 28 de novembre del 2017 (Resolució 
CLT/2804/2017, de 30 de novembre), del 19 de febrer del 2018 (Resolució 
CLT/373/2018, de 28 de febrer) i del 28 de novembre del 2018 (Resolució 
CLT/2843/2018, de 30 de novembre). 

Article 2. Persones beneficiàries 

Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que es 
trobin en algun dels supòsits següents:  

a) Persones físiques empresàries, societats civils i mercantils, i entitats pri-
vades sense ànim de lucre, que el seu àmbit d'actuació principal tingui inci-
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dència a Catalunya, que realitzen activitats culturals remunerades i complei-
xen algun dels requisits següents:  

a.1) Que tenien compromesa, aprovada o programada una o més actuacions 
professionals d'arts escèniques o música en espais escènics o musicals, o bé 
a l'aire lliure, com a actuació o direcció artística o per a la realització dels 
treballs tècnics de l'espectacle. S'exclouen les actuacions en festivals de mú-
sica, que ja tenen una línia de subvencions específica. 

a.2) Que havien estat contractades o tenien compromisos de les entitats or-
ganitzadores per desenvolupar projectes professionals d'arts visuals en equi-
paments públics o privats. 

a.3) Que havien estat contractades per museus inscrits en el Registre de mu-
seus de Catalunya, equipaments patrimonials, equipaments que programin 
activitats de difusió literària, arxius i biblioteques per realitzar serveis educa-
tius, guiatges, tallers, lectures, treballs de digitalització, consultories, treballs 
de gestió documental i arxivística i restauració de documents o altres activi-
tats pròpies d'aquests equipaments culturals. 

a.4) Que havien estat contractades per entitats públiques o privades per rea-
litzar treballs d'intervenció arqueològica o paleontològica. 

a.5) Que havien estat contractades o tenien el compromís signat dels propie-
taris de béns culturals mobles o d'elements arqueològics i artístics integrats 
en el patrimoni immoble de titularitat pública o privada per dur a terme la 
seva restauració. 

a.6) Que tenien un encàrrec per realitzar traduccions i correccions de textos 
en català o aranès. 

b) Entitats sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya que organitzen 
activitats culturals i que compleixen algun dels requisits següents:  

b.1) Que tenien previst organitzar activitats i festivals de cultura popular 
amb públic que ha pagat una entrada. 

b.2) Que tenien previst organitzar activitats relacionades o vinculades amb el 
patrimoni cultural amb públic que ha de pagar una entrada, festivals i esde-
veniments similars d'arts escèniques o literaris amb entrada de pagament, o 
bé festivals i esdeveniments similars d'arts visuals o de difusió de la llengua 
amb patrocinis o altres aportacions privades per a l'activitat. 

Article 3. Requisits i condicions 

Per obtenir la condició de beneficiàries, les persones sol·licitants han de 
complir, a més dels requisits i les condicions que estableix la base general 4, 
els següents:  

a) S'ha d'acreditar de manera fefaent les activitats o espectacles culturals per 
als quals havia estat contractada o als quals s'havia compromès, o els serveis 
per als quals havia estat contractada o que tenia compromesos. 

b) Les activitats que donen dret a la subvenció han d'haver estat cancel·lades 
per l'entitat o empresa organitzadora. 

c) Aquestes subvencions son compatibles amb les línies de subvencions de 
l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i de l'Institut Català de les Empre-
ses Culturals següents:  

c.1) Subvencions per a despeses estructurals d'entitats afectades pel cessa-
ment de l'activitat cultural a causa de l'estat d'alarma amb motiu de la Covid-
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19, publicades mitjançant la Resolució CLT/1030/2020, d'11 de maig 
(DOGC 8135, de 18.5.2020). 

c.2) Subvencions per a les despeses de funcionament d'empreses i entitats 
culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, 
publicades mitjançant la Resolució CLT/1073/2020, de 18 de maig (DOGC 
8138, de 21.05.2020). 

També són compatibles amb altres subvencions de l'Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural per a la mateixa finalitat, sempre que l'import dels ajuts 
concedits no superi l'import de les pèrdues d'ingressos objecte dels ajuts. 

d) Aquestes subvencions són compatibles amb altres ajuts, subvencions i 
ingressos per a la mateixa finalitat procedents d'altres departaments de la 
Generalitat o d'altres ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o 
d'organismes internacionals, sempre que l'import dels ajuts concedits no 
superi l'import de les pèrdues d'ingressos objecte dels ajuts. 

e) Els espectacles o activitats culturals cancel·lats que s'havien previst realit-
zar poden ser tant de dins del territori de Catalunya com de fora. 

f) Els espectacles o activitats culturals cancel·lats s'han d'haver previst realit-
zar durant el període que determini la convocatòria de subvencions corres-
ponent. 

g) En els supòsits que consten a l'apartat a.1 de la base 2 referits a compa-
nyies, grups o orquestres, es condiciona la subvenció a compensar a cada 
membre del grup en la part que correspon al seu caixet, si escau. 

Article 4. Quantia  

L'import màxim de la subvenció s'estableix de la manera següent:  

a) Per als supòsits que consten a l'apartat a.1 de la base 2, el 40% de l'import 
del caixet de cada espectacle o actuació. 

Si la remuneració es fixa en un percentatge de taquilla, la subvenció és del 
40% de l'import dels ingressos per taquilla previstos pel sol·licitant d'acord 
amb el percentatge acordat amb l'entitat contractant. L'import dels ingressos 
per taquilla que serveix de base per al càlcul no pot ser superior al 66% de 
l'aforament multiplicat per un preu mitjà de 14 euros per entrada. 

En tots els casos de caixets o ingressos per taquilla, la subvenció mínima és 
de 500 euros, independentment del resultat de l'import de la subvenció d'a-
cord amb els criteris anteriors. La subvenció màxima és de 8.000 euros per 
cada representació, funció o concert. 

En el cas dels tècnics, el percentatge del 40% s'aplica sobre els honoraris 
pactats per a cada espectacle, concert o actuació. 

b) Per a la resta de supòsits, un percentatge sobre l'import que el sol·licitant 
ha deixat d'ingressar per contractacions, per taquilla o per patrocinis o altres 
aportacions privades per a l'activitat, d'acord amb la taula següent:  

Import de la pèrdua d'ingrés Subvenció 

Fins a 3.000 euros  80% de la pèrdua d'ingrés 

Més de 3.000 euros i fins a 10.000 euros 70% de la pèrdua d'ingrés 

Més de 10.000 euros 7.000 euros o el 60% de la pèrdua d'ingrés 
fins a un màxim de 25.000 euros 
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Article 5. Pèrdua d'ingressos subvencionable 

Es considera pèrdua d'ingressos subvencionable l'import que es preveia in-
gressar per l'activitat cancel·lada, que consisteix en els supòsits següents:  

a) En el cas dels supòsits que consten a l'apartat a.1 de la base 2: els caixets, 
percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat acceptats pels equipa-
ments municipals o les entitats o empreses organitzadores dels concerts, 
actuacions o espectacles. 

b) En el cas dels supòsits de l'apartat a.2 de la base 2: els honoraris acceptats 
per l'equipament d'arts visuals on s'havia de desenvolupar el projecte. 

c) En el cas dels supòsits dels apartats a.3 i a.4 de la base 2: la facturació 
prevista per a les tasques contractades corresponent als mesos en què s'ha 
suspès el contracte. 

d) En el cas dels supòsits de l'apartat a.5 de la base 2: els honoraris acordats 
amb el titular del bé moble o de l'element arqueològic o artístics integrat en 
el patrimoni immoble per la seva restauració. 

e) En el cas del supòsit a.6 de la base 2: la facturació prevista per a les tas-
ques contractades. 

f) En el cas dels supòsits dels apartats b.1 i b.2 de la base 2: els ingressos 
propis previstos, prenent com a referència la mateixa activitat de l'edició 
anterior. 

Article 6. Documentació que cal presentar amb la sol·licitud 

1. En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar la documentació se-
güent:  

a) El pressupost a què es refereix la base general 8.1.b), detallant els ingres-
sos previstos corresponents a les activitats culturals cancel·lades. 

b) Declaració responsable, que consta al formulari de sol·licitud, conforme 
els espectacles o les activitats que donen dret a la subvenció han estat can-
cel·lats. 

c) Les declaracions responsables que estableix la base general 8.2, que cons-
ten al formulari de sol·licitud. 

d) Si escau, la documentació que es preveu a la base general 12.5. 

e) Per als supòsits de l'apartat a de la base 2, documents de compromís o 
contractes que acreditin la previsió d'activitats que posteriorment s'han can-
cel·lat. 

f) Per als supòsits dels apartats b.1 i b.2 de la base 2: una liquidació d'ingres-
sos de la mateixa activitat de l'any anterior i documentació acreditativa del 
compromís d'organitzar les activitats que posteriorment s'han cancel·lat. 

2. En el moment de presentar la sol·licitud, no s'ha d'aportar el projecte d'ac-
tivitat o actuació que preveu la base general 8.1.a). 

Article 7. Procediment de concessió 

El procediment de concessió de les subvencions es tramita d'acord amb el 
règim de concurrència no competitiva. 



Dossier Ple 67 
2 de desembre de 2020 

11 

 

Article 8. Proposta de concessió 

1. L'òrgan instructor elabora la proposta definitiva de concessió de cadascuna 
de les sol·licituds a mesura que es reben, per ordre estricte de presentació de 
les sol·licituds, depenent del compliment dels requisits de participació i d'a-
cord amb la disponibilitat pressupostària. 

2. No s'ha d'acordar la proposta provisional de concessió de les subvencions 
que preveu la base general 11.4. 

Article 9. Resolució  

El Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, a 
proposta de l'òrgan instructor, ha de resoldre la convocatòria en el termini 
màxim de dos mesos des de la presentació de la sol·licitud de subvenció. 

Article 10. Pagament 

L'import de la subvenció s'abona en un únic pagament a partir del moment 
en què es resolgui la concessió de la subvenció, sense exigència de la presta-
ció de garanties. 

Article 11. Justificació 

1. En els supòsits que consten a l'apartat a.1 de l'article 2 referits a compa-
nyies, grups o orquestres, cal que la persona beneficiària presenti la docu-
mentació acreditativa que s'ha compensat a cada membre del grup en la part 
que correspon al seu caixet, si escau. 

2. En cas que la persona beneficiària d'aquesta subvenció obtingui una sub-
venció ordinària per a les seves activitats en les convocatòries de l'Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural, ha de fer constar aquesta subvenció extraor-
dinària com a part dels ingressos rebuts en la liquidació final que presenti en 
el moment de justificar la subvenció ordinària percebuda. 

Article 12. Subvencions per donar suport al finançament de les 
despeses de funcionament d'empreses i entitats culturals du-
rant la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 

1. Es crea una línia de subvencions per donar suport al finançament de les 
despeses de funcionament d'empreses i entitats culturals durant la situació de 
crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 en la mesura que ha provocat per-
judicis econòmics als destinataris. 

2. Les subvencions que preveuen aquestes bases s'acullen a la Decisió de la 
Comissió Europea SA 56851 - Marc temporal nacional per a ajuts estatals en 
forma de subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, 
garanties sobre préstecs i bonificació del tipus d'interès de préstecs per donar 
suport a l'economia en el context actual del brot de la Covid-19, adoptada el 
2 d'abril del 2020. La interpretació d'aquest Marc temporal nacional s'ha de 
fer d'acord amb la Comunicació de la Comissió Europea de 19 de març de 
2020, que estableix el Marc temporal relatiu a les mesures d'ajut estatal per 
donar suport a l'economia en el context actual del brot de la Covid-19, i la 
modificació de 3 d'abril de 2020. 

3. Les subvencions es regeixen per aquestes bases específiques i per les ba-
ses generals que consten a la Resolució CLT/2818/2015, de 26 de novembre, 
per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Insti-
tut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases generals 
reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concur-
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rència, que han estat modificades per l'Acord publicat mitjançant la Resolu-
ció CLT/1816/2016, de 21 de juliol; per l'Acord publicat mitjançant la Reso-
lució CLT/2143/2017, de 4 de setembre; per l'Acord publicat mitjançant la 
Resolució CLT/138/2018, de 2 de febrer, i per l'Acord publicat mitjançant la 
Resolució CLT/543/2020, de 27 de febrer. 

Article 13. Persones beneficiàries 

Poden optar a aquestes subvencions les empreses, tant si són persones físi-
ques com jurídiques, i les entitats privades sense afany de lucre amb domicili 
social a Catalunya que duguin a terme alguna de les activitats econòmiques 
següents:  

1.1. En l'àmbit audiovisual:  

a) Empreses i entitats que tinguin la titularitat i la gestió d'una sala d'exhibi-
ció cinematogràfica a Catalunya. Als efectes d'aquestes bases, s'entén per 
sala d'exhibició cinematogràfica el local o recinte obert al públic on, d'acord 
amb la normativa aplicable, es projecten obres cinematogràfiques a canvi de 
l'abonament previ d'un preu o d'una contraprestació, sens perjudici que s'hi 
puguin programar altres continguts. 

b) Empreses distribuïdores independents. Als efectes d'aquestes bases s'entén 
per distribuïdora audiovisual independent l'empresa distribuïdora que no és 
objecte d'influència dominant, directa o indirecta, ni per part d'empreses 
d'estats no membres de la Unió Europea ni associats a l'Espai Econòmic 
Europeu, ni d'empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual, 
per raons de propietat, de participació financera o per les normes que en 
regeixen la presa de decisions. S'entén que hi ha una influència dominant, 
directa o indirecta, d'una empresa quan aquesta compleix alguna de les con-
dicions següents:  

Primera. Tenir més del cinquanta per cent del capital subscrit en l'empresa 
distribuïdora 

Segona. Disposar de la majoria dels vots corresponents a les participacions 
emeses per l'empresa distribuïdora o que puguin designar més de la meitat 
dels òrgans d'administració o direcció. 

1.2. En l'àmbit de les arts escèniques (dansa, circ i teatre):  

a) Empreses distribuïdores d'espectacles d'arts escèniques. 

b) Empreses i entitats que tinguin la titularitat i la gestió de sales de teatre o 
carpes estables de circ ubicades a Catalunya. 

1.3. En l`àmbit de la música:  

a) Empreses i entitats que es dediquen a la contractació artística dels con-
certs que formen part de les programacions realitzades de música en viu de 
caràcter professional. 

b) Empreses que siguin propietàries o titulars de la gestió de sales amb pro-
gramació estable de música en viu ubicades a Catalunya. S'entén per pro-
gramació estable aquelles programacions que incloguin com a mínim 25 
concerts de pagament, per any, en els darrers 3 anys, sense incloure el 2020. 

Article 14. Requisits, condicions i incompatibilitats 

1. Per poder optar a les subvencions s'han de complir, a més dels que preveu 
la base general 3, els requisits i les condicions següents:  

a) El període subvencionable es determina a la convocatòria corresponent. 
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b) No es pot haver tramitat cap expedient de regulació d'ocupació (ERO) des 
del moment d'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel 
qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada per la Covid-19. 

c) La despesa mínima subvencionable ha de ser de 600,00 euros. 

d) Les persones sol·licitants que obtinguin subvenció han de continuar en 
l'exercici de la seva activitat a 31 de desembre del 2020. 

2. Aquestes subvencions són incompatibles amb altres subvencions extraordi-
nàries o temporals per a la mateixa finalitat de l'Institut Català de les Empreses 
Culturals o de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) convocades 
amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. 

Els ajuts que regulen aquestes bases són compatibles amb altres ajuts, sub-
vencions i ingressos per a diferent finalitat de l'Institut Català de les Empre-
ses Culturals o procedents d'altres departaments de l'Administració de la 
Generalitat o d'altres ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o 
d'organismes internacionals, sempre que la suma dels imports concedits no 
superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària. 

Article 15. Despeses subvencionables 

1. Únicament es consideren despeses subvencionables les següents:  

a) Despeses del personal laboral de la persona sol·licitant. 

b) Quotes de cotització a la Seguretat Social pel règim especial de treballa-
dors autònoms i quotes de gremis i associacions professionals. 

c) Despeses d'estructura de l'establiment on es porta a terme l'activitat pro-
fessional (quota del préstec hipotecari, lloguer de l'immoble, manteniment i 
conservació, subministraments, neteja, assegurances, gestoria, despeses ad-
ministratives i béns fungibles). 

En cas que la persona sol·licitant ostenti la propietat de l'establiment on es 
porta a terme l'activitat professional, si el lloga a un tercer durant el període 
subvencionable, no computen les despeses que la persona sol·licitant assu-
meixi durant el període de lloguer. 

d) Els tributs, sempre que no siguin susceptibles de recuperació o compensa-
ció. No es consideren subvencionables els impostos personals sobre la renda. 

e) Despeses relacionades amb la difusió i comunicació de les activitats dels 
sol·licitants relatives al període subvencionable. 

2. Totes les despeses que s'han exposat anteriorment són imputables en la 
part que no hagin estat subvencionades per l'Institut Català de les Empreses 
Culturals o per qualsevol altra entitat pública. No es pot superar el 100% de 
la despesa imputable en la suma d'aquesta subvenció i les altres rebudes. 

Article 16. Quantia 

1. L'import de la subvenció és del 100% de les despeses subvencionables 
amb un mínim de 600 euros i els màxims següents, d'acord amb la disponibi-
litat pressupostària:  

a) Sol·licituds d'empreses i entitats que tinguin la titularitat i la gestió de 
sales d'exhibició cinematogràfica, de sales de teatre o carpes estables de circ 
i de sales amb programació estable de música en viu:  

– Sales amb un aforament inferior o igual a 400 persones. Fins a 10.000 
euros. 
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– Sales amb un aforament de 401 a 1.000 persones. Fins a 22.000 euros. 

– Sales amb un aforament de 1.001 a 2.000 persones. Fins a 25.000 euros. 

– Sales amb un aforament superior de 2.000 persones. Fins a 28.000 euros 

b) Per a la resta de supòsits: fins a 12.000 euros. 

2. Aquestes subvencions es poden acumular amb altres ajuts atorgats a l'em-
para de la Decisió de la Comissió Europea SA 5685 - Marc temporal nacio-
nal per a ajuts estatals en forma de subvencions directes, bestretes reembor-
sables, avantatges fiscals, garanties sobre préstecs i bonificació del tipus 
d'interès de préstecs per donar suport a l'economia en el brot actual de la 
Covid-19, aprovada el 2 d'abril de 2020, sempre que, sumats, no superin els 
800.000,00 euros per empresa o entitat. 

Aquestes subvencions també es poden acumular amb altres ajuts de minimis 
subjectes al Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió relatiu als ajuts de 
minimis (DO L 352 de 24.12.2013). 

Article 17. Documentació que cal presentar amb la sol·licitud 

1. En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar la documentació se-
güent:  

a) Un pressupost a què fa referència la base general 7.1.b) de les despeses de 
funcionament durant el període subvencionable d'acord amb l'article 15.1. 

b) Si escau, la documentació que preveu la base general 11.5. 

c) A més de les declaracions responsables que estableix la base general 7.2, 
al formulari de sol·licitud cal declarar el següent:  

c.1) Que la persona sol·licitant es compromet a mantenir-se en l'exercici de 
la seva activitat a 31 de desembre del 2020, d'acord amb l'article 14.1.d. 

c.2) Que ha patit perjudicis econòmics per causa de la crisi sanitària ocasio-
nada per la Covid-19. 

c.3) Que cap de les despeses incloses a la sol·licitud han estat condonades 
pels creditors corresponents o recuperades per qualsevol causa. 

c.4) Quins altres ajuts extraordinaris relatius a les mateixes despeses subven-
cionables convocats amb motiu de la situació de la crisi sanitària ocasionada 
per la Covid-19 s'han sol·licitat o rebut durant l'exercici fiscal del 2020 d'al-
tres entitats públiques. 

c.5) Quins altres ajuts ha rebut la persona sol·licitant a l'empara de la Decisió 
de la Comissió Europea SA 56851- Marc temporal nacional per a ajuts esta-
tals en forma de subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges 
fiscals, garanties sobre préstecs i bonificació del tipus d'interès de préstecs 
per donar suport a l'economia en el brot actual de la Covid-19, durant l'exer-
cici fiscal del 2020. 

c.6) Que es disposa de la documentació acreditativa del títol en virtut del 
qual es fa ús de l'establiment on es porta a terme l'activitat professional o 
establiment obert al públic (propietat, arrendament, concessió administrativa 
o usdefruit), degudament inscrit, si és obligatori, al Registre de la Propietat. 

c.7) Que no ha tramitat cap expedient de regulació d'ocupació (ERO) des del 
moment d'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel 
qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada per la Covid-19. 
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c.8) Que l'establiment dedicat a l'activitat econòmica cultural que realitza la 
persona sol·licitant durant el període subvencionable no ha estat cedit en 
arrendament o subarrendament a una tercera persona. 

c.9) Si escau, que la sala de música ubicada a Catalunya té una programació 
de música en viu estable, d'acord l'apartat 1.3.b de l'article 13. 

c.10) L'aforament de la sala objecte de sol·licitud. 

2. En el moment de presentar la sol·licitud, no s'ha d'aportar el projecte d'ac-
tivitat o actuació que preveu la base general 7.1.a). 

Article 18. Procediment de concessió 

El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de con-
currència no competitiva. 

Article 19. Proposta de concessió i resolució  

1. L'òrgan instructor elabora la proposta definitiva de concessió de cadascuna 
de les sol·licituds a mesura que es reben, per ordre estricte de presentació de 
les sol·licituds, depenent del compliment dels requisits de participació i d'a-
cord amb la disponibilitat pressupostària. 

2. No s'ha d'acordar la proposta de resolució provisional de concessió de les 
subvencions que preveu la base general 10.4. 

3. Correspon a la persona titular de la Presidència del Consell d'Administra-
ció de l'Institut Català de les Empreses Culturals, a proposta de la persona 
titular de la Direcció de l'Institut, resoldre sobre la concessió de les subven-
cions. 

Article 20. Pagament 

El pagament per l'import equivalent al 100% de la quantia de la subvenció es 
tramita a partir de la concessió, com a bestreta, sense exigència de la presta-
ció de garanties. 

Article 21. Justificació 

1. La persona beneficiària ha d'acreditar l'import total de les despeses objecte 
de la subvenció durant el període subvencionable mitjançant la presentació 
d'un compte justificatiu simplificat d'acord amb la base general 16.2.b), 
abans del 26 de febrer del 2021. 

2. En cap cas no s'acceptarà que la despesa efectuada sigui inferior a la sub-
venció atorgada. En aquest supòsit, es farà una reducció proporcional de la 
subvenció. 

3. En cas que la persona beneficiària d'aquesta subvenció obtingui una sub-
venció ordinària per a les seves activitats en les convocatòries per a l'any 
2020 de l'Institut Català de les Empreses Culturals, ha de fer constar l'ajut 
extraordinari que se li atorgui en aquestes bases com a part dels ingressos 
rebuts en la liquidació final que presenti en el moment de justificar la sub-
venció ordinària percebuda. 

Disposició final. Entrada en vigor 

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquest De-
cret llei cooperin al 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: Àngels Ponsa i 
Roca, consellera de Cultura 

Antecedents del Decret llei 

– Memòria justificativa sobre la mesura relativa a les subvencions per com-
pensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles i activitats culturals amb 
motiu de la Covid-19. 

– Memòria justificativa sobre la mesura relativa a les subvencions per donar 
suport al finançament de les despeses de funcionament d'empreses i entitats 
culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19 en la 
mesura que ha provocat perjudicis econòmics als destinataris. 

– Memòria justificativa sobre la mesura relativa a les subvencions per com-
pensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles i activitats culturals amb 
motiu de la Covid-19. 

– Informe jurídic sobre el projecte de decret llei pel qual s'adopten mesures 
en l'àmbit cultural per pal·liar els efectes de la crisi generada per la pandèmia 
de la Covid-19. 

– Informe sobre la proposta de disposició de la Direcció General de Pressu-
postos. 

– Certificat del secretari del Govern de 3.11.2020. 

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

Decret llei 44/2020, del 17 de novembre, pel qual es crea el 
Cens d'espais de cultura responsables 

203-00068/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 86745 / Coneixement: Mesa del Parlament, 24.11.2020 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 24 de novembre de 
2020, ha pres coneixement del Decret llei 44/2020, del 17 de novembre, pel 
qual es crea el Cens d'espais de cultura responsables, publicat al DOGC 
8275, 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 20.11.2020. 

A la Mesa del Parlament 

Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència i portaveu del Govern, per 
assignació de les funcions de secretària del Govern efectuada en l'Acta del 
Govern del 17 de novembre de 2020, 

Certifico: 

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 17 de novembre de 
2020, s'ha pres, entre d'altres, l'acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta de la consellera de Cultura, s'aprova la iniciativa SIG20CLT1808 - 
Projecte de decret llei pel qual es crea el Cens d'espais de cultura responsa-
bles.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona. 

Decret llei 44/2020, de 17 de novembre, pel qual es crea el 
Cens d'espais de cultura responsables 

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 Generalitat de Catalunya ha adoptat diverses mesures urgents per fer 
front a les conseqüències de tot tipus derivades dels efectes de la crisi gene-
rada per la pandèmia de la COVID-19. 

Aquestes mesures s'han pres per mitjà de diferents decrets llei que s'han 
adoptat des del mateix moment de la declaració de la situació de pandèmia 
que va fer l'Organització Mundial de la Salut l'11 de març. 

El 22 de setembre del 2020, el Govern de la Generalitat de Catalunya va 
acordar declarar que la cultura constitueix un bé essencial per al desenvolu-
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pament integral de la personalitat individual i col·lectiva. Aquesta declaració 
forma part d'un pla per preservar la cultura davant de noves restriccions per 
la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i establir una sèrie d'accions 
que donin cobertura als drets culturals dels ciutadans i a les indústries i als 
sectors creatius. 

Així, davant de la situació actual, cal anar més enllà per garantir als agents 
culturals, en particular, i als ciutadans, en general, que els espais d'activitat 
cultural compleixen totes les mesures sanitàries necessàries i prenen el com-
promís, a més, de fer-ho públic amb l'adopció de protocols específics d'accés 
per a totes les persones usuàries d'aquests espais. 

Per aquest motiu, és necessari i urgent crear el Cens d'espais de cultura res-
ponsables, en què es poden inscriure els espais culturals que ofereixen segu-
retat davant la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19, perquè 
compleixen totes les condicions que les autoritats competents els exigeixen 
en el marc del Pla d'actuació del PROCICAT per emergències associades a 
malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc. Igualment, els 
espais culturals censats, a través del seu art i de la seva activitat, es fan cor-
responsables de minimitzar els efectes nocius que pot provocar l'aïllament 
social i es comprometen a treballar per la inclusió social des de l'àmbit cultu-
ral. És un moment especialment delicat per a moltes persones que estan en 
una situació de risc greu, a causa de la pandèmia, tant per aïllament com per 
la situació laboral i és evident, tal com consta a l'Acord del Govern de 22 de 
setembre de 2020, que l'essencialitat de la cultura es reflecteix en la capacitat 
de connectar totes les persones malgrat el seu aïllament. La cultura dona 
sentit de comunitat a la societat. Aquests espais culturals han de poder conti-
nuar treballant per oferir a la societat el producte de la seva creativitat i apli-
car programes d'inclusió social, de manera immediata, sempre que la situació 
epidemiològica ho permeti. 

Atesa la situació plantejada, hi ha una necessitat extraordinària i urgent de 
crear el Cens d'espais de cultura responsables perquè, davant la greu situació 
de pandèmia mundial, es pugui donar difusió, mitjançant el Cens, als espais 
culturals a Catalunya que adopten protocols sanitaris per a l'espai cultural 
per prevenir la COVID-19, d'acord amb les mesures sanitàries que determi-
nen les autoritats competents, i que es comprometen a adoptar i aplicar pro-
grames d'inclusió social. En aquest sentit, podran utilitzar el distintiu 
d'«Espai de Cultura Responsable». 

Per tant, en ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'auto-
nomia de Catalunya, de conformitat amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 
de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; A proposta de 
la consellera de Cultura i d'acord amb el Govern, 

Decreto: 

Article 1. Creació del Cens d'espais de cultura responsables 

1. Es crea el Cens d'espais de cultura responsables, de caràcter electrònic, 
que gestiona el departament competent en matèria de cultura. 

2. Es poden incloure en el Cens espais de qualsevol tipus en què es desenvo-
lupin majoritàriament activitats culturals i que s'ubiquin a Catalunya. 
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Article 2. Requisits per a la inclusió al Cens 

Els requisits que han de complir els espais culturals per a la inclusió al Cens 
són els següents: 

a) Adoptar totes les mesures sanitàries que determinin les autoritats compe-
tents per evitar el risc de pandèmia de la COVID-19 i aprovar un protocol 
sanitari per a l'espai cultural per prevenir la COVID-19. 

b) Assumir el compromís, mitjançant l'adopció de programes d'actuació, de 
promoure mesures inclusives i de millora de la salut anímica de la ciutadania 
orientades a evitar el risc d'exclusió social de col·lectius especialment vulne-
rables per raons econòmiques, socials, de gènere o d'inserció social. 

Article 3. Sol·licituds per a la inclusió al Cens 

1. Les persones físiques o jurídiques titulars o gestores dels espais culturals 
han de presentar una sol·licitud, d'acord amb el formulari que determini el 
departament competent en matèria de cultura, a través del portal Tràmits 
gencat del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), 
utilitzant els sistemes d'identificació i signatura electrònica que admet la seu 
electrònica. 

2. Les persones interessades han de fer constar a la sol·licitud, com a mínim, 
les dades generals del titular o gestor de l'espai cultural, la ubicació, l'afora-
ment màxim del local i les dades de qui en fa la declaració com a represen-
tant. 

Article 4. Declaracions responsables i documentació de la 
sol·licitud 

1. Les persones sol·licitants han de presentar, mitjançant el formulari de 
sol·licitud, les declaracions responsables següents: 

a) Que a l'espai corresponent es desenvolupen majoritàriament activitats 
culturals. 

b) Que l'espai cultural compleix les mesures sanitàries esmentades a la lletra 
a) de l'article 2 i que s'ha aprovat un protocol sanitari per a l'espai per preve-
nir la COVID-19. 

c) Que duen a terme les mesures d'informació pertinents als assistents a les 
activitats culturals per prevenir el contagi de la COVID-19. 

d) Que es disposa d'una assegurança de responsabilitat civil per a les activi-
tats que es duen a terme. 

e) que es comprometen a adoptar i aplicar programes d'actuació d'inclusió 
social a què fa referència la lletra b) de l'article 2. 

2. Les persones sol·licitants han d'aportar una còpia de la documentació 
acreditativa de la representació amb què la persona signant actua si no s'ha 
inscrit en un registre públic. No cal aportar aquesta documentació si la signa-
tura electrònica acredita que la persona signant té poders suficients per actuar 
en nom de la persona representada o si ha presentat aquesta documentació a 
l'Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de 
cinc anys des que es va presentar i que no hagi tingut cap modificació. En 
aquest darrer supòsit, cal indicar la data i l'òrgan o la dependència davant la 
qual es va presentar i el procediment al qual feia referència. 

3. El departament competent en matèria de cultura ha de comprovar d'ofici 
les dades següents: 

http://tramits.gencat.cat/
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a) Les dades identificatives de la persona signant i la representació amb què 
actua quan aquesta estigui inscrita en un registre públic. 

b) Les dades relatives a la personalitat jurídica de l'entitat titular o gestora de 
l'espai cultural i la seva capacitat d'actuar. 

Es presumeix que la consulta de dades de caràcter personal està autoritzada 
per la persona signant, tret que consti a la sol·licitud la seva oposició expres-
sa. En cas que s'hi oposi, cal que aporti, juntament amb la sol·licitud, una 
còpia dels documents acreditatius corresponents. 

4. El departament competent en matèria de cultura pot requerir a les persones 
o entitats sol·licitants que aportin la documentació acreditativa o comple-
mentària que sigui necessària per resoldre el procediment. 

5. En el cas que el sol·licitant no presenti algun dels documents esmentats, el 
departament competent en matèria de cultura l'ha de requerir perquè els pre-
senti en el termini de deu dies hàbils mitjançant una notificació per mitjans 
telemàtics. Si no presenta la documentació corresponent en el termini esmen-
tat es desestimarà la sol·licitud, que es declara a través de resolució de la 
persona titular del departament competent en matèria de cultura. 

6. La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial de qualsevol 
dada, declaració o document que acompanyi la sol·licitud pot comportar la 
denegació de la sol·licitud o, si es coneix amb posterioritat a la inclusió al 
Cens, l'exclusió. 

Article 5. Audiència 

En el cas d'inadmissió o denegació de la inclusió al Cens, el departament 
competent en matèria de cultura ha de donar audiència prèvia a la persona o 
entitat sol·licitant perquè pugui fer les al·legacions i aportar el que consideri 
pertinent en un termini de quinze dies hàbils. 

Article 6. Resolució d'inclusió al Cens 

1. La inclusió d'espais culturals al Cens es fa mitjançant una resolució de la 
persona titular del departament competent en matèria de cultura. 

2. La resolució s'ha de notificar per mitjans telemàtics a les persones o enti-
tats sol·licitants en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud. 
Un cop transcorregut aquest termini, les persones sol·licitants poden enten-
dre estimades per silenci administratiu les seves sol·licituds. 

3. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya en el termini de dos mesos o, potestativament, un recurs de reposició 
davant la persona titular del departament competent en matèria de cultura en 
el termini d'un mes, en tots dos casos, a comptar de l'endemà de la recepció 
de la notificació corresponent. 

Article 7. Distintiu «Espais de Cultura Responsables» 

Els espais inclosos al Cens poden utilitzar el distintiu «Espais de Cultura 
Responsables» i fer-lo constar a tota la seva documentació i a les ins-
tal·lacions de l'espai cultural. 

Article 8. Verificació de compliment dels requisits 

1. L'Administració de la Generalitat, a través dels departaments competents 
per raó de la matèria, pot dur a terme les verificacions oportunes sobre el 
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compliment dels requisits que estableix l'article 2 per part dels espais cultu-
rals inclosos al Cens. 

2. Les persones o entitats titulars o gestores dels espais culturals inclosos al 
Cens han de comunicar al departament competent en matèria de cultura qual-
sevol incompliment, de manera sobrevinguda, dels requisits de l'article 2. 

Article 9. Exclusions del Cens 

1. L'exclusió d'un espai cultural del Cens es fa per resolució de la persona 
titular del departament competent en matèria de cultura si es produeix alguna 
de les causes següents: 

a) Incompliment dels requisits que preveu l'article 2. 

b) A petició de la persona o entitat titular o gestora de l'espai cultural. 

c) Altres causes que comportin l'exclusió d'acord amb la normativa aplicable 
a la persona o entitat corresponent o a l'espai cultural. 

2. En els supòsits que estableixen les lletres a) i c) de l'apartat 1 s'ha de donar 
audiència prèvia a la persona o entitat corresponent perquè pugui fer 
al·legacions i aportar el que consideri pertinent en un termini de quinze dies 
hàbils. S'ha de notificar per mitjans telemàtics la resolució d'exclusió a la 
persona o entitat interessada. El termini per resoldre i notificar la resolució és 
d'un mes des de la incoació. El transcurs d'aquest termini sense que es notifi-
qui la resolució produeix la caducitat del procediment. 

Article 10. Publicitat del Cens 

El departament competent en matèria de cultura dona publicitat al Cens mit-
jançant la seu electrònica de la Generalitat. 

Disposició addicional. Promoció de la salut i el benestar a 
través de la cultura 

El departament competent en matèria de cultura i el departament competent 
en matèria de salut han de col·laborar per promoure i desenvolupar actuaci-
ons de millora de la salut i el benestar de la ciutadania a través de les arts i 
les activitats culturals mitjançant la difusió de bones pràctiques, la promoció 
d'accions formatives i competencials o l'impuls d'accions que incloguin pro-
postes transversals i multidisciplinàries dels àmbits culturals i de la salut, 
entre d'altres. 

Disposició final. 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 i ciutadanes als quals sigui d'aplicació 
aquest Decret llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les 
autoritats als quals pertoqui el facin complir. 

Barcelona, 17 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; Àngels Ponsa i 
Roca, consellera de Cultura 
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Antecedents del Decret llei 

– Memòria justificativa de la necessitat extraordinària i urgent del Projecte 
de decret llei pel qual es crea el Cens d'Espais de Cultura Responsables 

– Informe jurídic sobre el Projecte de decret llei pel qual es crea el Cens 
d'Espais de Cultura Responsables 

– Certificat de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, per 
assignació de les funcions de secretària del Govern 

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 41/2020, del 10 de novembre, de mesures extra-
ordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit 
de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per 
fer front a les conseqüències de la Covid-19 

203-00065/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 85927 / Coneixement: Mesa del Parlament, 17.11.2020 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 17 de novembre de 
2020, ha pres coneixement del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de 
mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de 
l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les con-
seqüències de la Covid-19, publicat al DOGC 8268, i ha manifestat que el 
termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que esta-
bleix l'article 158 del Reglament del Parlament s'inicia el dia 12 de novem-
bre de 2020. 

A la Mesa del Parlament 

Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència i portaveu del Govern, per 
assignació de les funcions de secretària del Govern efectuada en l'Acta del 
Govern del 10 de novembre de 2020, 

Certifico:  

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 10 de novembre de 
2020, s'ha pres, entre d'altres, l'acord que es reprodueix a continuació:  

«A proposta del conseller d'Educació, s'aprova la iniciativa SIG20EDU1738 - 
Projecte de decret llei de mesures extraordinàries de caràcter social en cen-
tres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraes-
colars per fer front a les conseqüències de la Covid-19. 

Aquest Decret llei és a proposta conjunta amb la consellera de Salut i el con-
seller de Treball, Afers Socials i Famílies.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona. 

 

Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraor-
dinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit 
de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars 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 
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Decret llei 

Exposició de motius 

El dia 29 d'octubre de 2020, el Govern pren coneixement de les noves mesu-
res en matèria de salut pública, per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de la Covid-19 al territori de Catalunya. 

D'acord amb això es dicta 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 Covid-19 al territori de Catalunya, 
amb l'objectiu d'aturar el ritme de propagació de la pandèmia, tot suspenent 
o afectant aquelles activitats que potencien o requereixen de la mobilitat de 
la ciutadania. 

Pel que fa al món educatiu, el punt 12 de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 
d'octubre, esmentada estableix la suspensió de les activitats de lleure infantil 
i juvenil, l'esport escolar i les activitats extraescolars que es realitzen fora de 
l'horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educa-
tiu o formatiu. Tanmateix, en queden exceptuades les activitats extraescolars 
organitzades o promogudes pels centres educatius, les seves associacions de 
mares i pares d'alumnes o les seves seccions esportives, així com per les 
associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats espor-
tives legalment previstes, i que estiguin previstes en les respectives progra-
macions generals anuals, quan aquestes es realitzin en el centre educatiu i els 
grups constants en què s'agrupin els participants siguin coincidents amb els 
grups de convivència estable definits per l'activitat lectiva. 

En relació amb les activitats extraescolars, segons s'estableix al document 
Especificacions sobre el Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres 
educatius en el marc de la pandèmia per Covid-19, aprovat pel Procicat el 5 
d'octubre de 2020, a les activitats realitzades en els centres educatius hi po-
den participar infants i adolescents de diverses edats i de diferents grups 
estables escolars. També es disposa que els grups poden estar formats per 
infants i adolescents de diferents centres educatius. En conseqüència, el 
compliment de les condicions de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octu-
bre, per poder mantenir les activitats excepcionades de la suspensió pel que 
fa a no incorporar en un mateix grup alumnes de grups estables diferents i 
fer les activitats al mateix centre suposa, de facto, la suspensió de les activi-
tats en el cas que no es puguin complir aquestes condicions o bé, un incre-
ment dels costos derivat de la reorganització pertinent dels grups per mante-
nir l'estructura dels grups estables de convivència. 

Per tot plegat, amb caràcter general i als efectes de les mesures de suport que 
s'estableixen en aquest Decret llei, es considera que la Resolució SLT 
2700/2020, de 29 d'octubre, esmentada, comporta la suspensió o l'afectació 
negativa de totes les activitats de lleure i extraescolars que s'estiguessin rea-
litzant en el moment de l'entrada en vigor de la Resolució. 

A banda del perjudici que suposa per les empreses i entitats del sector del 
lleure educatiu i les activitats extraescolars la suspensió o afectació de llurs 
activitats per la Resolució SLT 2700/2020, de 29 d'octubre, cal tenir en 
compte la delicada situació del sector com a conseqüència de la suspensió de 
l'activitat durant el darrer trimestre del curs 2019-2020 i de l'esforç organit-
zatiu, amb el consegüent increment de costos que ha hagut de fer en el curs 
escolar 2020-2021 per complir les condicions de seguretat i prevenció esta-
blertes per les autoritats competents per fer front a la pandèmia en el Pla 
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d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la 
pandèmia per Covid-19, aprovat pel Procicat el 3 de juliol de 2020, en el 
document d'Especificacions sobre el Pla d'actuació per al curs 2020-2021, 
aprovat pel Procicat el 5 d'octubre de 2020, i en el document dels criteris a 
aplicar per prevenir la pandèmia per Covid-19 en l'àmbit de les activitats 
d'educació en el lleure per al curs 2020-2021 aprovats pel Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies. A l'increment de costos derivat dels canvis 
organitzatius que han hagut d'aplicar en el sector cal afegir-hi la davallada 
d'inscripcions en les activitats que està patint el sector en aquest inici de curs 
escolar. 

D'una banda, cal tenir en compte com una de les peculiaritats del sector el fet 
que un gran nombre d'activitats les presten persones treballadores autòno-
mes, que desenvolupen llurs activitats com a persones físiques o bé mitjan-
çant empreses de dimensió petita. Aquestes persones, que són un element 
clau del sector, estan patint especialment els efectes negatius de la pandèmia. 

Cal tenir en compte, també, la situació crítica dins del sector del lleure edu-
catiu de les entitats i empreses titulars o gestores d'instal·lacions juvenils. En 
efecte, la situació de pandèmia per la Covid-19 ha tingut i està tenint un greu 
impacte en aquestes instal·lacions atès que han hagut d'aturar completament 
la seva activitat durant un període de temps prolongat, han hagut de retornar 
bestretes per cancel·lació d'activitats, han vist molt reduïda la seva demanda 
en els mesos en què podien desenvolupar l'activitat i han hagut d'adaptar-se 
constantment a les mesures de prevenció i protecció sanitàries establertes en 
cada moment pels òrgans competents. Totes aquestes circumstàncies posen 
en risc la viabilitat de la continuïtat d'una bona part del sector el qual, a més 
de la generació de llocs de treball i serveis associats a aquestes instal·lacions, 
s'erigeix com un sector estratègic per fer front, ara i en un futur, a les conse-
qüències que pot tenir la situació de pandèmia actual per a infants i adoles-
cents, sobretot per aquells menors més vulnerables socioeconòmicament. 

Per tal de fer front a les dificultats greus que està patint el sector del lleure 
educatiu i de les extraescolars, cal una acció pública de suport perquè les 
entitats i empreses puguin fer front a la situació de pandèmia per la Covid-
19, mitjançant un ajut econòmic extraordinari d'urgència, que s'estableix en 
tres modalitats diferents amb les quals es pretén donar resposta a les especi-
ficitats del sector. Així, s'estableixen aquestes tres modalitats diferents de 
l'ajut: 1) Modalitat per a les activitats específicament de lleure educatiu (es-
plais diaris de dilluns a divendres i esplais o agrupaments escoltes que fan 
activitat de cap de setmana); 2) Modalitat per a les activitats extraescolars; 3) 
Modalitat per a les instal·lacions juvenils. 

D'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'objec-
tiu de prevenir brots futurs, minimitzar el risc d'infecció i fer front a la sego-
na onada, es requereix el desplegament de mesures específiques en l'àmbit 
educatiu per tal de garantir el benestar de tota la comunitat educativa que 
requereix una necessària coordinació amb el Departament de Salut. 

La pandèmia de la Covid-19 ha generat una situació d'excepcionalitat en els 
centres educatius, que durant aquests mesos han hagut de donar una resposta 
ràpida, efectiva i modulable davant de possibles brots en l'evolució dels indi-
cadors 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. 
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Amb l'objecte de donar compliment i garantir l'efectivitat del conjunt de 
mesures de prevenció i protecció de la salut en els centres educatius del sis-
tema educatiu de Catalunya per fer front a la pandèmia de la Covid-19, es-
devé necessari facultar el Departament d'Educació a comunicar al Departa-
ment de Salut dades identificatives i de contacte de l'alumnat, personal 
docent, personal d'administració i serveis, personal d'atenció educativa i altre 
personal extern que està en contacte amb alumnes en l'entorn educatiu, ne-
cessàries per dur a terme les activitats relacionades amb la gestió de l'emer-
gència sanitària actual. Al seu torn es reforcen les mesures de protecció per-
sonal en els centres educatius. 

Finalment, s'inclou una disposició addicional amb una mesura per garantir la 
continuïtat dels ajuts individuals de menjador en els supòsits de tancament 
d'un centre o de quarantena o d'aïllament domiciliari d'alumnes d'un o més 
grups que afectin a alumnat beneficiari d'aquests ajuts. La disposició esta-
bleix que en els supòsits en els quals, per raons sanitàries i en el marc de les 
mesures contra la pandèmia per Covid-19, es tanqui un centre educatiu amb 
servei de menjador o es posin en quarantena o aïllament alumnes d'un o més 
grups es garanteix a l'alumnat beneficiari d'ajuts individuals de menjador la 
continuïtat dels seus ajuts durant el període lectiu, mitjançant el sistema que 
determinin, en el marc de llurs competències, el Departament d'Educació i 
del Consorci d'Educació de Barcelona. Preferentment, aquest sistema serà la 
prestació del servei de menjador mitjançant la modalitat de menús per em-
portar. Estableix, també, les característiques d'aquest sistema en relació amb 
el pagament dels ajuts corresponents als menús elaborats i no recollits. 

Per tant, en ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'auto-
nomia de Catalunya, i de conformitat amb l'article 38.3 de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, atesa la 
necessitat extraordinària i urgent d'aquestes mesures;  

A proposta del conseller d'Educació, de la consellera de Salut i del conseller 
de Treball, Afers Socials i Famílies i d'acord amb el Govern, 

Decreto:  

Article 1. Objecte i finalitat 

1.1. S'estableix un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de 
pagament únic, en les modalitats i imports establerts a l'article 2, destinat a 
les empreses, persones treballadores autònomes i entitats del sector del lleure 
educatiu i de les activitats extraescolars que té com a finalitat afavorir la 
sostenibilitat econòmica del sector, que ha patit una reducció dràstica i invo-
luntària dels seus ingressos econòmics o un increment de les despeses 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. 

1.2. S'estableixen mesures específiques en l'àmbit educatiu relatives al trac-
tament de dades i a l'ús dels mitjans de protecció en els centres, adreçades a 
garantir la seguretat de la comunitat educativa que han de ser d'aplicació 
durant el període en què siguin vigents les mesures sanitàries d'intervenció i 
control de la pandèmia que s'acordin per gestionar la situació de crisi sanità-
ria per la Covid-19. 
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Article 2. Modalitats i quanties de les prestacions 

2.1. S'estableixen les següents modalitats i quanties de la prestació:  

a) Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament 
únic, per un import fix de 1.500,00 euros, dirigit a les entitats, empreses i 
persones treballadores autònomes que realitzen activitats de lleure educatiu 
d'esplais diaris de dilluns a divendres i d'esplais o agrupaments escoltes que 
fan activitat de cap de setmana. 

b) Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament 
únic, per un import fix de 3.500,00 euros, dirigit als professionals autònoms, 
les empreses i altres entitats que realitzen activitats extraescolars. Als efectes 
d'aquesta modalitat de l'ajut es consideren activitats extraescolars les se-
güents:  

b.1) Les activitats instructives, esportives, artístiques o formatives en general 
realitzades fora de l'horari lectiu en centres educatius que imparteixin ense-
nyaments obligatoris o declarats gratuïts i que estiguin incloses en la pro-
gramació general anual dels centres del curs 2020-2021 o que hagin estat 
aprovades pel consell escolar del centre amb data anterior a la de finalització 
del període de la sol·licitud de l'ajut. 

b.2) Les activitats i modalitats formatives i educatives dirigides a infants i 
joves d'entre 3 i 18 anys no incloses en la lletra anterior, entre les quals:  

b.2.1) Els ensenyaments no reglats de règim especial. 

b.2.2) Els ensenyaments no reglats d'idiomes. 

b.2.3) Les relacionades amb la música i la dansa. 

b.2.4) Les relacionades amb les arts plàstiques i escèniques. 

b.2.5) Les activitats relacionades amb les tecnologies. 

b.2.6) Les no individuals de reforç i acompanyament escolar impartides en 
establiments autoritzats. 

b.2.7) Les esportives de caràcter educatiu no dependents de les federacions 
esportives. 

b.2.8) Les altres que, si escau, es determinin en la convocatòria de l'ajut. 

c) Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament 
únic, per un import fix de 5.000,00 euros, dirigit a les entitats privades, em-
preses i persones treballadores autònomes titulars o gestores d'instal·lacions 
juvenils inscrites al Registre d'instal·lacions juvenils de la Direcció General 
de Joventut. 

2.2 Aquest ajut, en qualsevol de les seves modalitats, és compatible amb 
qualsevol ajut, prestació, subsidi o subvenció. 

Article 3. Beneficiaris i requisits 

3.1. Poden ser beneficiàries d'aquest ajut en la modalitat establerta a la lletra a) 
de l'article 2.1 les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes 
que realitzin activitats de lleure educatiu d'esplais diaris de dilluns a divendres 
i d'esplais o agrupaments escoltes que fan activitat de cap de setmana que ha-
gin estat suspeses per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre. Es consi-
deren suspeses aquelles activitats que s'estiguessin realitzant a l'entrada en 
vigor de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, esmentada. 

3.2. Poden ser beneficiaris d'aquest ajut en la modalitat establerta a la lletra 
b) de l'article 2.1 les persones treballadores autònomes, les empreses, els 
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centres docents privats i altres entitats sense ànim de lucre, com les associa-
cions de mares i pares d'alumnes o les fundacions, donades d'alta en el cens 
de l'impost d'activitats econòmiques en epígrafs corresponents a aquestes 
activitats que prestin amb els seus propis mitjans activitats extraescolars 
dirigides als infants i joves d'entre 3 i 18 anys que hagin estat suspeses o 
afectades per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre. Es consideren 
suspeses o afectades aquelles activitats que s'estiguessin realitzant a l'entrada 
en vigor de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, esmentada. 

3.3. Poden ser beneficiàries d'aquest ajut en la modalitat establerta a la lletra 
c) de l'article 2.1 les entitats privades, les empreses i les persones treballado-
res autònomes titulars o gestores d'instal·lacions juvenils previstes a la Llei 
38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a infants i joves ins-
crites en el Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Jo-
ventut, que hagin estat afectades per la pandèmia per Covid-19. Es conside-
ren afectades les instal·lacions registrades a l'entrada en vigor de la 
Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre. 

3.4. No poden sol·licitar l'ajut els clubs esportius federats. 

Article 4. Procediment de sol·licitud i acreditació dels requisits 

4.1. 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'apartat Tràmits 
de la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya. 

4.2. Es pot participar per més d'una modalitat de l'ajut, presentant, en tot cas, 
una única sol·licitud per modalitat. 

4.3. La situació d'excepcionalitat obliga a prendre mesures de simplificació 
administrativa i, per aquest motiu, la sol·licitud conté les declaracions res-
ponsables que acrediten el compliment dels requisits i condicions establerts a 
l'article 3, inclosa la declaració de les dades bancàries a on s'haurà d'efectuar 
el pagament que servirà per donar-los d'alta com a creditors de la Generali-
tat. La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de tot allò que es 
preveu a la convocatòria i faculta l'ens competent per comprovar la confor-
mitat de les dades que s'hi contenen o es declaren, així com l'autorització 
expressa per consultar dades tributàries. 

Article 5. Procediment de concessió 

5.1. Aquest ajut s'atorga en un pagament únic, pel procediment de concur-
rència no competitiva, fins a l'exhauriment de la partida pressupostària desti-
nada a aquest efecte. 

5.2. El criteri d'atorgament de les subvencions serà l'ordre cronològic de 
presentació de les sol·licituds, fins a exhaurir la dotació pressupostària. 

5.3. La persona titular del Departament d'Educació ha d'aprovar la resolució 
de convocatòria d'aquesta subvenció per a l'any 2020 i, si escau, per a exer-
cicis posteriors. La convocatòria s'ha de publicar al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, la qual ha de concretar el procediment de tramitació i 
concessió de l'ajut, així com el termini per presentar les sol·licituds. 

5.4. L'òrgan competent per tramitar i resoldre les sol·licituds presentades és 
la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Depar-
tament d'Educació, amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. La persona titular de 
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Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa resol per 
delegació del conseller d'Educació l'atorgament o denegació de l'ajut. 

5.5. 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. 
En cas que hagi finalitzat el termini establert i no s'hagi notificat la resolució 
expressa, la sol·licitud s'ha d'entendre desestimada per silenci administratiu, 
d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Cata-
lunya. 

Article 6. Dotació pressupostària 

6.1. L'import màxim corresponent al pagament d'aquest ajut en les diferents 
modalitats subvencions, per a l'exercici 2020, és de 20.000.000,00 d'euros. 
En la convocatòria de l'ajut es determina la distribució del crèdit entre les 
modalitats determinades a l'article 2. El crèdit no exhaurit en una modalitat 
es pot traspassar a qualsevol de les altres dues. 

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

Article 7. Justificació i verificació 

7.1. D'acord amb l'article 30.7 de la Llei 38/2003, general de subvencions, la 
concessió d'aquestes subvencions no requerirà cap altra justificació que l'a-
creditació del compliment dels requisits indicats en l'article mitjançant la 
declaració responsable en els termes establerts a l'article 4.2, sens perjudici 
dels controls que es puguin realitzar amb posterioritat. 

7.2. L'òrgan instructor, per tal de comprovar els requisits establerts per a 
l'obtenció dels ajuts, realitzarà un pla de verificació posterior al pagament i, 
com a màxim, durant l'exercici pressupostari posterior al pagament de l'ajut. 
A aquest efecte es podrà requerir a les persones beneficiàries de l'ajut la in-
formació i documentació necessària per procedir a la verificació dels requi-
sits establerts per a l'obtenció de l'ajut. 

Article 8. Tractament de dades 

8.1. Amb l'objecte de donar compliment i garantir l'efectivitat del conjunt de 
mesures de prevenció i protecció de la salut en els centres educatius del sis-
tema educatiu de Catalunya per fer front a la pandèmia de la Covid-19, es 
faculta el Departament d'Educació a comunicar al Departament de Salut la 
informació de què disposi sobre les dades identificatives i de contacte de 
l'alumnat, personal docent, personal d'administració i serveis, personal d'a-
tenció educativa i altre personal extern que està en contacte amb alumnes en 
l'entorn educatiu, necessàries per dur a terme les activitats relacionades amb 
la gestió de l'emergència sanitària actual. 

8.2. Les dades posades a disposició del Departament de Salut s'integren en el 
tractament «Cens Covid19 salut-escola», del qual n'és titular el Departament 
de Salut, amb la finalitat d'exercir les competències que en matèria de vigi-
lància epidemiològica i de control de la salut pública que té atribuïdes com a 
autoritat sanitària. 

8.3. Les dades personals a comunicar permetran localitzar la persona, o en 
cas d'alumnes menors d'edat, als seus pares, mares o tutors legals, a quin 
centre educatiu pertanyen, i a quin grup de convivència estable pertanyen, si 
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escau. La posada a disposició de les dades es farà de forma automatitzada, 
sempre que sigui possible. 

8.4. Així mateix, el Departament de Salut en el marc de les funcions que té 
atribuïdes en la situació de pandèmia referida, comunicarà al director o a la 
directora del centre educatiu mitjançant els sistemes d'informació establerts, 
les dades de salut corresponents als resultats de proves diagnòstiques de 
Covid-19 per tal que es puguin adoptar les mesures pertinents d'acord amb 
els protocols establerts. El director o la directora del centre educatiu haurà de 
mantenir el deure de secret i de confidencialitat sobre la informació a la qual 
tingui accés, fins i tot un cop finalitzada la situació d'emergència sanitària. 

8.5. El tractament de dades personals a què es refereixen els paràgrafs ante-
riors es realitza d'acord amb els apartats g), h) i i) de l'article 9 apartat 2, del 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril 
de 2016, l'article 57 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, 
així com la resta de normes i principis en matèria de protecció de dades per-
sonals. 

Article 9. Obligació d'adoptar les mesures d'autoprotecció en 
els centres educatius 

9.1. L'alumnat, el personal dels centres educatius i qualsevol persona que hi 
accedeixi, han d'adoptar les mesures d'autoprotecció que estableixin les auto-
ritats competents per prevenir els contagis mentre duri la situació de pandè-
mia. 

9.2. L'ús de la mascareta és obligatori per a qualsevol persona que accedeixi 
al centre educatiu durant tot el temps que hi romangui, d'acord amb allò es-
tablert en la normativa. 

9.3. Els centres educatius han d'adoptar mesures d'aprenentatge alternatiu a 
la presencialitat per a aquells alumnes que acreditin que es troben en algun 
dels supòsits d'exempció normativament establerts per a l'ús obligatori de la 
mascareta. 

9.4. Les persones que no adoptin les mesures d'autoprotecció establertes als 
centres educatius no poden accedir-hi i poden ser sancionades d'acord amb 
allò establert en la normativa. 

Disposició addicional 

Continuïtat dels ajuts individuals de menjador en els supòsits de tancament 
d'un centre o de quarantena o de l'aïllament domiciliari d'alumnes d'un o més 
grups que afectin a alumnat beneficiari d'aquests ajuts. 

1. En els supòsits en què, per raons sanitàries i en el marc de les mesures 
contra la pandèmia per Covid-19, es tanqui un centre educatiu amb servei de 
menjador o es posin en quarantena o aïllament alumnes d'un o més grups, es 
garanteix a l'alumnat beneficiari d'ajuts individuals de menjador la continuï-
tat dels seus ajuts durant el període lectiu, mitjançant el sistema que determi-
nin, en el marc de llurs competències, el Departament d'Educació i del Con-
sorci d'Educació de Barcelona. Preferentment, aquest sistema ha de ser la 
prestació del servei de menjador mitjançant la modalitat de menús per em-
portar. 

2. En el sistema de menús per emportar, el Departament d'Educació i el Con-
sorci d'Educació de Barcelona determinen, en el marc de llurs competències, 
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els dies lectius del període del tancament del centre o de quarantena del grup 
en els quals els alumnes amb ajut parcial tenen dret a un menú per emportar. 

3. Les famílies dels alumnes beneficiaris d'un ajut individual de menjador, 
total o parcial, que no vulguin fer ús del servei per emportar ho han de co-
municar expressament al centre abans de l'inici del període de tancament, 
quarantena o aïllament. 

4. Les administracions que gestionen els ajuts de menjador abonen a les em-
preses o entitats prestatàries del servei de menjador escolar el preu dels me-
nús elaborats i no recollits en el cas que els beneficiaris no hagin comunicat 
amb antelació suficient que no recolliran el menú. 

5. En el cas de les administracions que gestionen els ajuts de menjador per 
delegació del Departament d'Educació, el cost d'aquests menús l'assumeix el 
Departament d'Educació, regularitzant els imports abonats per aquest con-
cepte mitjançant l'autorització de despesa que es tramita per cada curs esco-
lar i la seva posterior liquidació, un cop justificades les actuacions correspo-
nents. 

6. El preu del menú en la modalitat per emportar és el mateix que el que 
estigui establert en el menjador de què es tracti, per al curs 2020-2021, per a 
un usuari habitual del servei, amb el topall del preu màxim fixat pel Depar-
tament d'Educació. 

7. La regularització es fa per a tot el curs escolar 2020-2021. 

Disposicions finals 

Primera. Habilitació per fer efectiu l'ajut 

Es faculta la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa 
del Departament d'Educació per dictar les instruccions administratives opor-
tunes per tal de fer efectiu l'ajut extraordinari previst en aquest Decret llei. 

Segona. 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, 10 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; Josep Bargalló 
Valls, conseller d'Educació; Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut; 
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 

Antecedents del Decret llei 

1. Índex de documents de l'expedient del Decret llei de mesures extraordinà-
ries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el 
lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la 
Covid-19. 

2. Certificat de la Secretària General conforme tota la documentació que 
integra l'expedient del projecte de Decret llei de mesures extraordinàries de 
caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de 
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les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la Covid-19, 
és certa. 

3. Comunicació al Govern de la tramitació del Decret Llei de l'article 38.2 de 
la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del 
Govern. 

4. Memòria justificativa i econòmica sobre les mesures extraordinàries de 
caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de 
les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la Covid-19. 

5. Memòria complementària a la memòria justificativa i econòmica sobre les 
mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de 
l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les con-
seqüències de la Covid-19. 

6. Memòria complementària relativa a les mesures extraordinàries relatives a 
la cobertura del cost del menú escolar en determinades situacions per a fer 
front a les conseqüències de la Covid-19. 

7. Nota sobre la valoració de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades en 
relació amb la mesura relativa a la comunicació de dades entre el Departa-
ment d'Educació i el Departament de Salut. 

8. Informe de la Direcció General de Pressupostos del Departament de la 
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. 

9. Informe Jurídic relatiu al projecte de Decret llei de mesures extraordinàri-
es de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleu-
re i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la Co-
vid-19. 

10. Certificat del secretari del Govern de la sessió del Govern de 10 de no-
vembre de 2020. 

11. Text del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordi-
nàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació, apro-
vat i publicat 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 sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 40/2020, del 10 de novembre, pel qual s'autoritza 
la creació de 245 places del Cos de Mossos d'Esquadra 

203-00066/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 86041 / Coneixement: Mesa del Parlament, 17.11.2020 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 17 de novembre de 
2020, ha pres coneixement del Decret llei 40/2020, de 10 de novembre, pel 
qual s'autoritza la creació de 245 places del cos de Mossos d'Esquadra, pu-
blicat al DOGC 8269, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el 
Parlament el controli pel procediment que estableix l'article 158 del Regla-
ment del Parlament s'inicia el dia 13 de novembre de 2020. 

A la Mesa del Parlament 

Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència i portaveu del Govern, per 
assignació de les funcions de secretària del Govern efectuada en l'Acta del 
Govern del 10 de novembre de 2020, 

Certifico:  

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 10 de novembre de 
2020, s'ha pres, entre d'altres, l'acord que es reprodueix a continuació:  

«A proposta del conseller d'Interior, s'aprova la iniciativa SIG20INT1692 - 
Projecte de decret llei pel qual s'autoritza la creació de 245 places del cos de 
Mossos d'Esquadra. 

Aquest Decret llei és a proposta conjunta amb el vicepresident del Govern i 
conseller d'Economia i Hisenda i el conseller de Polítiques Digitals i Admi-
nistració Pública.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona. 

Decret llei 40/2020, de 10 de novembre, pel qual s'autoritza 
la creació de 245 places del cos de Mossos d'Esquadra 

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 tot això, promulgo el següent 

Decret llei 

Exposició de motius 

Les polítiques de contenció de la despesa que l'Administració de la Generali-
tat de Catalunya ha hagut d'aplicar en els exercicis pressupostaris anteriors 
han limitat significativament l'aprovació d'ofertes d'ocupació pública per a la 
incorporació de personal nou a l'Administració de la Generalitat. 
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Aquesta situació ha incidit especialment en un servei públic tan important com 
el de la seguretat, atès que s'ha vist afectada la plantilla de la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d'Esquadra per la manca d'incorporacions de nous efectius. 
Davant d'aquest dèficit estructural que s'ha generat en aquesta plantilla, es van 
dictar el Decret llei 8/2018, de 20 de desembre, pel qual s'autoritza la creació 
de 750 places del cos de Mossos d'Esquadra i 250 places del cos de Bombers 
de la Generalitat de Catalunya, i el Decret llei 14/2019, de 17 de setembre, pel 
qual s'autoritza la creació de 750 places del cos de Mossos d'Esquadra i 250 
places del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. 

Tanmateix, la solució d'aquest dèficit requereix noves mesures excepcionals 
per tal de procedir amb urgència a la creació de noves places del cos de 
Mossos d'Esquadra, amb l'objectiu de reforçar-lo fins a assolir el nombre 
d'efectius acordat per la Junta de Seguretat de Catalunya l'any 2006, i per 
cobrir les mancances estructurals que arrossega el cos, agreujades per l'actual 
situació de crisi sanitària causada per la Covid-19. 

Al setembre de 2020, la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra compta amb 
un nombre d'efectius inferior a la xifra acordada per la Junta de Seguretat de 
Catalunya l'any 2006. A més, el pas del temps i els canvis del context social 
fan necessària una nova valoració quantitativa de la dimensió de la plantilla 
de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra acordada per la Junta de 
Seguretat, per assolir una ràtio òptima en relació amb la població. Així ma-
teix, cal no oblidar que actualment el nivell d'alerta terrorista declarat conti-
nua sent de 4 sobre 5, la qual cosa fa encara més urgent i inajornable la crea-
ció de noves places. 

Així doncs, resulta del tot inajornable, amb caràcter d'urgència, la creació 
d'aquestes noves places per a una prestació adequada del servei públic de 
seguretat, atès que el cos de Mossos d'Esquadra garanteix les necessitats de 
seguretat i protecció de les persones i béns del tot essencials en la nostra 
societat. 

És per això que, als efectes d'atendre les esmentades necessitats del cos de 
Mossos d'Esquadra i complir el Pla de Govern de la XII legislatura, aprovat 
el 25 de setembre de 2018, els compromisos adquirits pel Govern en seu 
parlamentària i les mocions aprovades pel Parlament de Catalunya (Moció 
35/XII, de 18 de desembre de 2018; Resolució 287/XII, de 13 de febrer de 
2019, i Resolució 356/XII, de 27 de març de 2019), escau la creació de 245 
places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Es-
quadra. 

Mitjançant l'Acord de 21 de juliol de 2020, el Govern va ratificar l'Acord de 
2 de juliol de 2020 entre el Departament d'Interior i les organitzacions sindi-
cals de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra sobre la jubilació 
anticipada i altres millores en les condicions laborals. 

La Llei 4/2020, del 29 d'abril, va aprovar els pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2020. 

Així mateix, la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat 
per a l'any 2018 -prorrogada per l'Acord del Govern de l'Estat de 27 de 
desembre de 2019-, regula a l'article 19 l'oferta d'ocupació pública i, concre-
tament, a l'apartat setè del precepte esmentat s'atribueix el caràcter de legis-
lació bàsica, entre d'altres, als apartats u i sis. 
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L'apartat u.5 de l'article 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, permet una taxa 
de reposició d'efectius del 115 per cent en relació amb els cossos de policia 
autonòmica. 

Pel que fa a l'apartat sis de l'article 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, esta-
bleix que «la taxa de reposició d'un o diversos sectors o col·lectius prioritaris 
es podrà acumular en altres sectors o col·lectius prioritaris. A aquest efecte, 
es consideren prioritaris, per a totes les administracions públiques, els sec-
tors i col·lectius enumerats a l'apartat u.5 de l'article 19. Igualment, la taxa de 
reposició dels sectors no prioritaris es pot acumular en els sectors priorita-
ris». 

L'article 2.1 del Decret llei 1/2019, de 8 de gener, de necessitats financeres 
del sector públic, en matèria de funció pública i tributària en pròrroga pres-
supostària, convalidat per la Resolució 272/XII del Parlament de Catalunya 
(DOGC núm. 7810, de 14.2.2019), autoritza l'aprovació d'ofertes d'ocupació 
pública conformades amb les vacants dotades en el pressupost prorrogat 
sempre que la provisió de les quals es consideri inajornable i prioritària per 
al funcionament correcte dels serveis públics i de conformitat amb el que 
s'estableix sobre limitacions derivades de les taxes de reposició establertes a 
la normativa bàsica aplicable. L'article 2.3 estableix que les previsions d'a-
quest article en cap cas pot comportar un increment dels crèdits de les despe-
ses de personal prorrogades. 

L'article 5 de la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos 
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, atribueix al Govern de la Generalitat la 
competència per aprovar l'oferta d'ocupació pública, i l'article 25 del mateix 
text determina que el Govern pot autoritzar l'aprovació successiva d'ofertes 
parcials d'ocupació pública dins el mateix exercici pressupostari, per tal de 
garantir el funcionament adequat dels serveis. 

Per tal que el Govern pugui aprovar aquesta oferta parcial d'ocupació públi-
ca, es procedeix a acumular les taxes de reposició d'efectius corresponents a 
altres sectors o col·lectius a les taxes del cos de Mossos d'Esquadra, com a 
sectors que s'han de cobrir amb caràcter prioritari d'acord amb la classifica-
ció que fa l'article 19, apartat sis, de la Llei 6/2018, de 3 de juliol. En aquest 
sentit, la creació de 245 places del cos de Mossos d'Esquadra s'ajusta a les 
taxes de reposició esmentades, té la cobertura pressupostària necessària i 
esdevé una necessitat imperiosa a la qual cal donar compliment de manera 
inajornable. 

A la vista del marc normatiu bàsic estatal en matèria de pressupostos i del 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, i per tal de donar cobertura amb 
caràcter d'urgència als llocs del cos de Mossos d'Esquadra, el Govern ha 
d'aprovar la corresponent oferta parcial d'ocupació pública per al 2020 en 
relació amb les places necessàries per donar cobertura a les necessitats ur-
gents esmentades. 

Aquest Decret llei ha d'entrar en vigor el mateix dia en què es publiqui, per 
raó de la matèria i de la seva especial urgència. 

Per tot això, fent ús de l'autorització concedida a l'article 64 de l'Estatut d'au-
tonomia, a proposta del conseller d'Interior, del vicepresident del Govern i 
conseller d'Economia i Hisenda i del conseller de Polítiques Digitals i Ad-
ministració Pública, i d'acord amb el Govern, 
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Decreto:  

Article 1. Creació de 245 places del cos de Mossos d'Esquadra 
per a l'any 2020 

S'autoritza la creació de 245 places del cos de Mossos d'Esquadra, de la ca-
tegoria de mosso/a de l'escala bàsica, per a l'any 2020, que comptaran amb la 
dotació pressupostària adequada. 

Article 2. Oferta parcial d'ocupació pública per a l'any 2020 

El Govern ha de procedir a aprovar l'oferta parcial d'ocupació pública per a 
l'any 2020 de les places necessàries per donar cobertura a les necessitats 
urgents manifestades. 

Disposicions finals 

Primera. Autorització al departament competent en matèria 
d'economia i finances 

S'autoritza el departament competent en matèria d'economia i finances a fer 
les modificacions pressupostàries necessàries per al compliment del que 
s'estableix en aquesta norma. 

Segona. Entrada en vigor 

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret 
llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals 
pertoqui el facin complir. 

Barcelona, 10 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; Miquel Samper i 
Rodriguez, conseller d'Interior; Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Políti-
ques Digitals i Administració Pública, per absència, Miquel Samper i Rodri-
guez, conseller d'Interior 

Antecedents del Decret llei 

1. Text del Decret llei, versió catalana. 

2. Text del Decret llei, versió castellana. 

3. Comunicació a l'Oficina del Govern de l'inici de la tramitació del Projecte 
de decret. 

4. Memòria justificativa. 

5. Memòria econòmica. 

6. Informe jurídic. 

7. Informe de la Direcció General de Funció Pública. 

8. Certificat de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal. 

9. Informe de la Direcció General de Pressupostos. 

10. Certificat de la secretària de la Comissió Tècnica de la Funció Pública. 
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11. Certificat de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, per 
assignació de les funcions de secretària del Govern efectuada en l'Acta del 
Govern del 10 de novembre de 2020. 

12. Publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l'Arxiu del 
Parlament. 
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Punt 7 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 45/2020, del 17 de novembre, sobre l'habilitació 
transitòria i extraordinària per continuar la prestació del ser-
vei d'inspecció tècnica de vehicles 

203-00069/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 86881 / Coneixement: Mesa del Parlament, 24.11.2020 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 24 de novembre de 
2020, ha pres coneixement del Decret llei 45/2020, del 17 de novembre, 
sobre l'habilitació transitòria i extraordinària per continuar la prestació del 
servei d'inspecció tècnica de vehicles, publicat al DOGC 8275, i ha manifes-
tat 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 
20.11.2020. 

A la Mesa del Parlament 

Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència i portaveu del Govern, per 
assignació de les funcions de secretària del Govern efectuada en l'Acta del 
Govern del 17 de novembre de 2020, 

Certifico: 

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 17 de novembre de 
2020, s'ha pres, entre d'altres, l'acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta del conseller d'Empresa i Coneixement, s'aprova la iniciativa 
SIG20EMC1723 - Projecte de decret llei sobre l'habilitació transitòria i ex-
traordinària per continuar la prestació del servei d'inspecció tècnica de vehi-
cles.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona. 

Decret llei 45/2020, de 17 de novembre, sobre l'habilitació 
transitòria i extraordinària per continuar la prestació del ser-
vei d'inspecció tècnica de vehicles 

L'article 67.6.a) de l'Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en 
nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. 

De conformitat amb el que disposen l'article 6 i concordants de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, 
i atès el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de 
la Generalitat de Catalunya;  

D'acord amb això, promulgo el següent 

Decret llei 

Exposició de motius 

La inspecció tècnica de vehicles (ITV) té per objecte principal la comprova-
ció periòdica que els vehicles compleixen les condicions de seguretat i ambi-
entals que exigeix la normativa aplicable en el moment de la seva homolo-
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gació o, si s'escau, adaptació. També té per objecte altres inspeccions en cas 
de reformes i altres tràmits. 

La finalitat de la inspecció tècnica de vehicles és detectar les deficiències 
mecàniques que poden comprometre la seguretat viària i, per això, té caràc-
ter obligatori, establert per la normativa vigent. El caràcter obligatori de la 
inspecció tècnica de vehicles imposa a l'Administració pública competent la 
necessitat de vetllar perquè el servei es presti adequadament i també assegu-
rar la seva qualitat. 

El règim d'aquesta intervenció pública ha anat evolucionant per adaptar-se a 
les necessitats canviants del servei i del parc de vehicles existent. La Genera-
litat va optar des de l'inici de la seva actuació, l'any 1982, per l'externalitza-
ció del servei d'inspecció en operadors privats i, en una primera etapa, va 
escollir el règim jurídic de la concessió administrativa. 

Amb la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial, es va substituir 
la figura de la concessió per un nou règim jurídic d'autorització administrati-
va dels operadors externs. Aquest règim d'autorització, que concreta el De-
cret 30/2010, de 2 de març, pel qual s'aprova el reglament de desplegament 
de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial, està subjecte a una 
planificació territorial i a una sèrie de restriccions i limitacions amb l'objec-
tiu d'assegurar una cobertura suficient a tot el territori de la xarxa d'inspecció 
i de promoure la competència. 

El Decret 45/2010, de 30 de març, va aprovar el Pla territorial de noves esta-
cions d'inspecció tècnica de vehicles de Catalunya per al període 2010-2014; 
i mitjançant l'Ordre IUE/279/2010, de 7 de maig, es va publicar la convoca-
tòria i es van aprovar les bases que regulen el concurs públic per accedir a 
l'autorització de noves estacions d'inspecció tècnica de vehicles que preveu 
el Pla territorial del Decret 45/2010, de 30 de març, abans esmentat. 

El règim jurídic vigent ha comportat una conflictivitat jurídica important i, 
com a conseqüència, el Tribunal Suprem ha anul·lat dos dels requisits que 
l'esmentat Decret 30/2010, 2 de març, establia que havien de complir els 
titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles. Un dels requisits el 
regula l'article 74, relatiu a la quota màxima de mercat de cada empresa o 
grup d'empreses autoritzades; i l'altre l'article 75, relatiu a les distàncies mí-
nimes entre les estacions d'inspecció tècnica de vehicles autoritzades a una 
mateixa empresa o grup d'empreses. 

El Tribunal Suprem també ha anul·lat la disposició addicional segona del 
mateix Decret 30/2010, de 2 de març, que permetia als operadors habilitats 
d'acord amb la Llei 10/2006, de 19 de juliol, de la prestació dels serveis 
d'inspecció en matèria de seguretat industrial, autoritzats en el nou règim, 
utilitzar per a la realització de les tasques d'inspecció que els corresponen els 
béns i els drets de les concessions anteriors que havien de revertir a la Gene-
ralitat de Catalunya. 

Els operadors esmentats estaven obligats a pagar a la Generalitat de Catalu-
nya una contraprestació econòmica per l'ús dels béns i els drets dels antics 
concessionaris, per la qual cosa el Tribunal Suprem també ha anul·lat l'Ordre 
IUE/468/2010, de 27 de setembre, pel qual es regula la contraprestació eco-
nòmica per l'ús per part dels titulars de les estacions d'inspecció tècnica de 
vehicles dels béns i drets revertits de les antigues concessions administrati-
ves. 
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D'altra banda, el Tribunal Suprem ha anul·lat l'Ordre IUE/279/2010, de 7 de 
maig, per la qual s'obre la convocatòria i s'aproven les bases que regulen el 
concurs públic per accedir a l'autorització de noves estacions d'inspecció 
tècnica de vehicles previstes en el Pla territorial pel Decret 45/2010, de 30 de 
març. El Tribunal Suprem considera que en la mesura que l'Ordre 
IUE/279/2010, de 7 de maig, inclou condicions i requisits que preveu el 
Decret 30/2010, de 2 de març, declarats nuls, també s'ha d'anul·lar. 

Finalment, el Pla territorial de noves estacions a partir del qual es convoquen 
els nous concursos ha perdut la seva vigència, ja que el Decret 45/2010, de 
30 de març, que el va aprovar, definia la seva temporalitat per al període 
2010-2014. 

Per tant, ens trobem en una conjuntura en la qual el model definit per la Llei 
12/2008, de 31 de juliol, es troba estancat, i en perill la continuïtat de la pres-
tació del servei de la ITV a Catalunya, ja que, d'una banda, els operadors 
autoritzats d'acord amb l'Ordre IUE/279/2010, de 7 de maig, tenen anul·lada 
l'autorització i no podrien continuar actuant; i, de l'altra, els antics operadors 
autoritzats en el nou règim no podrien continuar utilitzant els béns i els drets 
de les concessions anteriors per realitzar les tasques d'inspecció. 

D'acord amb la Directiva 2014/45/UE, de 3 d'abril de 2014, relativa a les 
inspeccions tècniques periòdiques dels vehicles de motor i dels seus remolcs, 
i per la qual es deroga la Directiva 2009/40/CE, la inspecció tècnica de vehi-
cles és una activitat sobirana que necessàriament han de realitzar els estats, o 
els organismes públics o privats sota la seva supervisió. La inspecció tècnica 
de vehicles es defineix com un servei d'interès general relacionat amb el 
transport, que té per objectiu, d'una banda, assegurar que els vehicles esti-
guin en bones condicions des del punt de vista de la seguretat i el medi am-
bient durant tota la seva vida útil; i, de l'altra, la prevenció dels riscos associ-
ats a les deficiències de seguretat dels vehicles que incideixen negativament 
en la seguretat viària i poden contribuir a provocar accidents de trànsit amb 
ferits i víctimes mortals. Per tant, és un servei essencial que no es pot deixar 
de prestar. La Directiva 2014/45/UE, de 3 d'abril, ha estat transposada pel 
Reial decret 920/2017, de 23 d'octubre, pel qual es regula la inspecció tècni-
ca de vehicles. 

És per tot això exposat que es donen les circumstàncies d'extraordinària i 
urgent necessitat que habiliten per dictar un decret llei, ja que es requereix 
una intervenció normativa immediata, de rang legal, que garanteixi la conti-
nuïtat, amb caràcter excepcional i transitori, de la prestació del servei d'ITV 
pels operadors que presten el servei en el moment de l'entrada en vigor d'a-
quest Decret llei, en tant no es defineixi un nou marc jurídic, amb l'aprovació 
pel Parlament d'una llei que reguli el servei d'interès general de la inspecció 
tècnica de vehicles, que atorgui seguretat jurídica a l'activitat; es du a terme 
l'activitat administrativa que comporta l'execució dels pronunciaments judi-
cials, activitat que requereix el compliment d'uns terminis que podria com-
portar greus alteracions en la prestació del servei si no es garantís la continu-
ïtat de manera transitòria i excepcional; i es resol l'expedient posterior 
d'alienació onerosa. 

S'estableix, en relació amb els operadors de la inspecció habilitats d'acord 
amb l'article 2 de la Llei 10/2006, de 19 de juliol, i autoritzats en el nou rè-
gim, que d'acord amb la disposició addicional segona del Decret 30/2010, de 
2 de març, utilitzen per a la realització de les tasques d'inspecció els béns i 
els drets de les concessions anteriors, que han de ser objecte de reversió a 
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conseqüència de la finalització de les antigues concessions, que poden conti-
nuar prestant el servei d'inspecció tècnica de vehicles, sols pel període de 
temps imprescindible i necessari per a concloure els procediments regulats a 
l'article 3 d'aquest Decret llei i fins que el Parlament aprovi la llei que reguli 
amb caràcter general la inspecció tècnica de vehicles i entri en vigor el nou 
sistema d'habilitació dels operadors. 

Des de la perspectiva de la garantia de prestació del servei, l'habilitació tran-
sitòria i extraordinària procedeix perquè cap dels pronunciaments jurisdicci-
onals sobre el règim jurídic de la inspecció tècnica de vehicles no ha qüesti-
onat que els operadors actuals que presten el servei, destinataris d'aquesta 
habilitació, compleixen els requisits tècnics que afecten la seva competència 
i que són els que garanteixen la qualitat del servei. 

Així mateix, es considera necessària la suspensió de noves autoritzacions de 
titulars d'estacions tècniques de vehicles fins que s'estableixi el nou marc 
jurídic amb l'aprovació pel Parlament d'una llei que reguli el servei d'interès 
general de la inspecció tècnica de vehicles, per tal d'evitar que es consolidin 
situacions que puguin no ser compatibles amb el nou marc jurídic que reguli 
l'activitat. 

Aquest Decret llei es fonamenta en les competències exclusives que la Gene-
ralitat de Catalunya exerceix en matèria d'indústria, d'acord amb l'article 
139.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya. 

Atès el que preveu l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la 
presidència de la Generalitat i del Govern; en ús de l'autorització que conce-
deix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; a proposta del conse-
ller d'Empresa i Coneixement, i d'acord amb el Govern, 

Decreto:  

Article 1. Habilitació dels operadors autoritzats d'acord amb 
el Decret 30/2010 

El servei d'inspecció tècnica de vehicles (ITV) es continuarà prestant, amb 
caràcter excepcional i transitori, pels mateixos operadors que el presten en el 
moment de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, i d'acord amb el seu an-
nex, que inclou la totalitat de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles 
existents a Catalunya. 

Article 2. Condicions de la prestació del servei. Taxes i con-
traprestació econòmica per l'ús dels béns i els drets 

2.1 Els operadors habilitats d'acord amb aquest Decret llei han de continuar 
prestant el servei d'inspecció tècnica de vehicles en les mateixes condicions 
actuals i han de continuar abonant les taxes que preveu la normativa vigent 
en matèria de taxes i preus públics a conseqüència de la seva activitat inspec-
tora. 

2.2 Els operadors autoritzats per a la prestació del servei d'inspecció tècnica 
de vehicles d'acord amb l'article 80.2 del Decret 30/2010, de 2 de març, pel 
qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de 
juliol, de seguretat industrial, han d'abonar, a més del que disposa l'apartat 
2.1 anterior, una quantia com a contraprestació econòmica per l'ús dels béns 
i els drets de les antigues concessions que consistirà en el 2% dels ingressos 
provinents de les inspeccions realitzades mensualment per cada estació 
d'ITV. 
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2.3 Aquesta contraprestació econòmica s'abonarà a l'òrgan competent en 
matèria de seguretat industrial de la Generalitat de Catalunya durant els vint 
primers dies del mes següent a la realització de les inspeccions, d'acord amb 
les instruccions que aquell òrgan estableixi. 

Article 3. Reversió dels béns i drets de les antigues concessi-
ons 

3.1 El departament competent en matèria de seguretat industrial ha de dur a 
terme les actuacions oportunes per concloure el procediment de reversió dels 
béns procedents de les antigues concessions administratives del servei d'ins-
pecció tècnica de vehicles. 

3.2 La reversió dels béns immobles que no siguin propietat de les empreses 
concessionàries i, en conseqüència, dels quals no és possible la transmissió 
patrimonial, comporta el pagament a la Generalitat d'una contraprestació 
econòmica equivalent al valor de mercat, en els termes i els terminis que 
estableixin les resolucions administratives corresponents. En aquest cas, el 
pagament de la quantia ha de comportar la continuació en la prestació del 
servei en l'estació que correspongui, fins que el Parlament aprovi la llei que 
reguli el règim jurídic del servei d'interès general de la inspecció tècnica de 
vehicles i s'atorgui el nou sistema de títols habilitants als operadors que s'es-
tableixi. 

Article 4. Termini de l'habilitació 

L'habilitació a la qual es refereix l'article 1 d'aquest Decret llei perquè els 
actuals operadors continuïn prestant el servei d'inspecció tècnica de vehicles 
té caràcter excepcional i transitori, i només pel període de temps imprescin-
dible i necessari per concloure els procediments regulats a l'article 3 i fins 
que el Parlament aprovi la llei que reguli amb caràcter general la inspecció 
tècnica de vehicles i entri en vigor el nou sistema d'habilitació dels opera-
dors. 

Disposició addicional. Suspensió de noves autoritzacions 

Se suspèn l'atorgament de noves autoritzacions de titulars d'estacions d'ins-
pecció tècnica de vehicles que preveuen els articles 26.1 i 37 de la Llei 
12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial, fins a l'entrada en vigor d'u-
na nova llei que reguli el nou marc jurídic del servei d'interès general de la 
inspecció tècnica de vehicles. 

Disposicions finals 

Primera. Projecte de llei de regulació de la inspecció tècnica 
de vehicles 

El Govern, en el termini màxim de quinze mesos a comptar des de l'entrada 
en vigor d'aquest Decret llei, ha de presentar al Parlament un projecte de llei 
que reguli el servei d'interès general de la inspecció tècnica de vehicles. 

Segona. Entrada en vigor 

Aquest Decret llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret 
llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals 
correspongui ho facin complir. 

Barcelona, 17 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; Ramon Tremosa i 
Balcells, conseller d'Empresa i Coneixement 

Annex 

Estacions d'inspecció tècnica de vehicles que actualment 
presten serveis d'ITV a Catalunya 

Operador Província* Comarca SSTT** Estació Línies 

      
APPLUS B Barcelonès Barcelona B-02 Badalona 4 

APPLUS B Baix Llobregat Barcelona B-05 Sant Just Desvern 2 

APPLUS B Baix Llobregat Barcelona B-07 Sant Joan Despí 2 

APPLUS B Maresme Barcelona B-08 Argentona 3 

APPLUS B Alt Penedès Barcelona B-09 Olèrdola 2 

APPLUS B Barcelonès Barcelona B-10 Puigmadrona 2 

APPLUS B Baix Llobregat Barcelona B-11 Cornellà 3 

APPLUS B Anoia Barcelona B-12 Igualada 2 

APPLUS B Barcelonès Barcelona B-14 Diputació 2 

APPLUS B Barcelonès Barcelona B-15 Motors 4 

APPLUS B Garraf Barcelona B-17 Vilanova i la Geltrú 2 

APPLUS B Vallès Oriental Barcelona B-18 Granollers 3 

APPLUS B Baix Llobregat Barcelona B-21 Sant Andreu de la Barca 2 

APPLUS B Vallès Occidental Barcelona B-24 Sabadell 3 

TUV SUD B Vallès Oriental Barcelona B-26 Sant Celoni 2 

TR CERTIO B Vallès Occidental Barcelona B-03 Viladecavalls 4 

TR CERTIO B Bages Barcelona B-06 Manresa 2 

TR CERTIO B Berguedà Barcelona B-13 Berga 2 

TR CERTIO B Barcelonès Barcelona B-16 Còrsega 3 

TR CERTIO B Barcelonès Barcelona B-19 Avila 3 

TR CERTIO B Cim Vallès Barcelona B-20 CIM - Vallès 2 

TR CERTIO B Vallès Occidental Barcelona B-22 Sant Cugat 3 

TR CERTIO B Barcelonès Barcelona B-23 Caracas 2 

TR CERTIO L Solsonès Barcelona L-06 Solsona 1 
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Operador Província* Comarca SSTT** Estació Línies 

      
ITEVELESA B Bages Barcelona B-25 Sant Fruitós 2 

PREVENCONTROL B Osona Barcelona B-04 Vic 3 

PREVENCONTROL GI Gironès Girona GI-02 Celrà 3 

PREVENCONTROL GI Empordà Girona GI-03 Vilamalla 3 

PREVENCONTROL GI Garrotxa Girona GI-04 Olot 2 

PREVENCONTROL GI Baix Empordà Girona GI-06 Palamós 2 

PREVENCONTROL GI Selva Girona GI-07 Blanes 3 

PREVENCONTROL GI Ripollès Girona GI-08 Ripoll 1 

PREVENCONTROL GI Gironès Girona GI-09 Girona 3 

APPLUS GI Cerdanya Lleida GI-05 Puigcerdà 1 

APPLUS L Segrià Lleida L-02 Lleida 4 

APPLUS L Pallars Jussà Lleida L-03 Tremp 1 

APPLUS L Segarra Lleida L-05 Granyanella 2 

APPLUS L Noguera Lleida L-07 Artesa de Segre 1 

APPLUS L Vall d'Aran Lleida L-08 Vielha 1 

APPLUS L Pallars Sobirà Lleida L-09 Sort 1 

TUV SUD L Garrigues Lleida L-11 les Borges Blanques 1 

CERTIO L Alt Urgell Lleida L-04 Montferrer 1 

ITEVELESA L Alta Ribagorça Lleida L-10 Pont de Suert 1 

APPLUS T Baix Camp Tarragona T-02 Reus 4 

APPLUS T Conca de Barberà Tarragona T-05 Montblanc 1 

APPLUS T Tarragonès Tarragona T-06 Tarragona 3 

ITEVELESA T Baix Penedès Tarragona T-07 Bellvei 2 

APPLUS T Baix Ebre Terres de l'Ebre T-03 Tortosa 2 

APPLUS T Ribera d'Ebre Terres de l'Ebre T-04 Móra la Nova 2 

TUV SUD T Montsià Terres de l'Ebre T-08 Amposta 2 

APPLUS    M-01  

APPLUS    M-08  

APPLUS    MA-05  

APPLUS    MA-07  

TUV SUD    M-12  

TUV SUD    M-13  

CERTIO    M-03  
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Operador Província* Comarca SSTT** Estació Línies 

      
ITEVELESA    M-11  

PREVENCONTROL    M-09  

PREVENCONTROL    M-10  

* 
B, Barcelona 
G, Girona 
L, Lleida 
T, Tarragona 
** SSTT, serveis territorials 

 

 

Antecedents del Decret llei 

1. Informe del Gabinet Jurídic 

2. Versió preliminar de la iniciativa 

3. Informe justificatiu (art 38 Llei 13/2008) 

4. Memòria justificativa 

5. Informe jurídic 

6. Comunicació al secretari del Govern (art 38 Llei 13/2008) 

7. Informe d'impacte pressupostari 

8. Informe de la Direcció General de Pressupostos 

9. Versió definitiva del Decret llei aprovada pel Govern 

10. Certificat de la consellera de la Presidència (exercint funcions de la Se-
cretaria del Govern) 

11. Publicació al DOGC 

12. Certificat del secretari general d'Empresa i Coneixement 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l'Arxiu 
del Parlament. 
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Punt 17 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la tran-
sició energètica i la descarbonització de l'economia catalana 

302-00265/12 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 86754 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.11.2020 

A la Mesa del Parlament 

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Jordi Terrades i Santacreu, diputat 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que 
estableix l'article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la transició energètica i 
la descarbonització de l'economia catalana (tram. 300-00332/12). 

Moció 

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

1. Desenvolupar les energies netes solar, eòlica i hidràulica de bombeig, 
geotèrmia o qualsevol altra renovable per incrementar la potència instal·lada 
com a mínim fins els 10.000 MW l'any 2030, així com en la producció d'hi-
drogen i tecnologies associades, que es configura com un dels vectors ener-
gètics de futur. 

2. Facilitar i agilitzar la tramitació administrativa dels nous projectes d'ener-
gia renovable per evitar que els projectes s'eternitzin o que incompleixin els 
terminis de l'article 1 del RDL 23/2020, amb el conseqüent perjudici econò-
mic pel promotor. 

3. Establir prioritats entre la preservació de les zones agrícoles no producti-
ves i la utilització d'aquests espais per a parcs fotovoltaics. 

4. Treballar per a garantir una adequada retribució dels excedents que resul-
ten en les instal·lacions d'autoconsum quan la producció és superior al con-
sum autoalimentat. 

5. Presentar un Pla de suport a la instal·lació de terrats fotovoltaics en les 
naus industrials, centres públics, universitats i centres comercials, per a l'au-
toconsum i la compartició d'energia renovable. 

6. Recuperar les concessions actuals de les hidràuliques cap a la gestió pú-
blica quan acabin el període concessionat. 

7. Impulsar un nou Pla de barris lligat a una estratègia de rehabilitació ener-
gètica d'habitatges 

8. Reconvertir l'actual Institut Català de l'Energia en una Agència de l'Ener-
gia de Catalunya amb capacitat de regulació, control, governança i inversió. 

9. Elaborar un Pla estratègic de mobilitat urbana sostenible per a Catalunya, 
acordat amb el món local, que coordini polítiques i ajusts per implantar me-
sures estructurals que facilitin la mobilitat sostenible a totes les poblacions 
del país, amb especial incidència en les grans ciutats i àrees metropolitanes. 

10. Desenvolupar, dins l'Estratègia catalana d'economia circular i d'eco-
disseny, polítiques mesurables en els diferents cercles productius. 
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11. Presentar una reforma fiscal verda integral, progressiva i inclusiva, tal 
com indica la Llei Catalana de Canvi Climàtic. 

12. Donar màxima prioritat a tots aquells projectes públics i privats suscepti-
bles de rebre recursos del fons de recuperació europeu «Next Generation», 
que estiguin orientats a la transició energètica i descarbonització de l'econo-
mia catalana. 

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2020 

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, 
GP PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 87464, 87466, 87471 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
1.12.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 87464) 

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 transi-
ció energètica i la descarbonització de l'economia catalana (tram. 302-
00265/12). 

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

1bis) Crear una empresa pública d'energia per a que la Generalitat i els 
ajuntaments puguin participar de forma directa de la implementació d'ener-
gies renovables. 

Esmena 2 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició d'un punt 6 bis) 

6bis) Iniciar els tràmits per a recuperar la gestió pública de les concessions 
administratives dels aprofitaments de les centrals hidroelèctriques que hagin 
excedit els 75 anys a través d'una empresa pública participada per totes les 
administracions territorials afectades. 

Esmena 3 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició d'un punt 13 

13) Garantir els fons previstos per a preservació de la biodiversitat i el des-
plegament de l'Agència de la Natura per l'any 2021. 
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Esmena 4 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició d'un punt 14 

14) Revisar l'impacte ambiental de les infraestructures de mobilitat previstes 
al territori. 

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2020 

 Susanna Segovia Sánchez Lucas Silvano Ferro Solé 
Portaveu del GP CatECP Diputat del GP CatECP 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 87466) 

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 transició energètica i la descarbonització de l'economia cata-
lana (tram. 302-00265/12). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió i addició al punt 1 

1. Desenvolupar les energies netes solar, eòlica i hidràulica de bombeig, 
geotèrmia o qualsevol altra renovable per incrementar la potencia instal·lada 
com a mínim fins els 1O.OOO 12.000 MW l'any 2030, així com en la pro-
ducció d'hidrogen i tecnologies associades, que es configura com un dels 
vectors energètics de futur per tal d'assolir l'objectiu que aquest any 2030 un 
50% de l'energia elèctrica sigui renovable i que el 25% de la producció 
d'hidrogen sigui també d'origen renovable, en la línia dels objectius euro-
peus. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició d'un nou punt 1.1 

1.1. Tractar amb prioritat tots els projectes de generació d'energia a partir 
de fonts renovables, amb els criteris següents: 

1.1.a. Projectes cooperatius, comunitaris, ciutadans i d'autoproducció i ús 
directe de l'energia generada. 

Els projectes de generació d'energia amb tecnologies per a l'aprofitament de 
les fonts renovables cooperatius, comunitaris, ciutadans hauran de tenir un 
tractament administratiu diferenciat que faciliti la seva implantació, tal com 
diu la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell de 
l'11 de desembre de 2018 relativa al foment de l'ús d'energia procedent de 
fonts renovables: "la reducció de les exigències administratives", per fer 
realitat del comunitats d'energia, plenament reconegudes en l'esmentada 
Directiva, que, fins i tot diu: ". . . . . que les comunitats d'energies renovables 
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siguin remunerades mitjançant ajuts directes si compleixen els requisits de 
les petites instal·lacions". 

1.1.b. Projectes amb finalitats mercantils 

Els projectes de generació d'energia amb tecnologies per a l'aprofitament de 
les fonts renovables amb finalitats mercantils hauran de possibilitar la par-
ticipació ciutadana, especialment de les persones que viuen a les rodalies 
(municipi, comarca i comarques properes) del projecte, tal com diu la Di-
rectiva (UE) 2018/2001 del Parlament Europeu y del Consell de l'11 de 
desembre de 2018 relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts 
renovables: "amb l'objectiu d'incrementar la participació local de la ciuta-
dania en els projectes d'energia renovable i, per tant, incrementar l'accepta-
ció de les energies renovables", com ho demostren incomptables projectes 
existents arreu. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició d'un nou punt 1.2 

1.2. Promoure fórmules de consens entre les forces polítiques en el marc de 
la Taula Política del PNTE per aconseguir el compromís de totes elles amb 
l'objectiu d'evitar que la implantació de les energies renovables al país sigui 
objecte d'instrumentació electoralista i utilització partidista. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió i addició al punt 4 

4. Treballar per a garantir una adequada retribució dels excedents que resul-
ten en les instal·lacions d'autoconsum d'autogeneració i ús directe de l'ener-
gia generada quan la producció és superior al consum autoalimentat a la 
demanda alimentada. 

Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació total del punt 5 

5. Introduir mesures de simplificació administrativa i suport fiscal per a la 
instal·lació de teulades i terrats fotovoltaics en les naus industrials, centres 
públics, universitats i centres comercials, per a l'autoproducció i ús directe 
compartit de l'energia renovable generada. 

Esmena 7 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió i addició al punt 9 

9. Elaborar un Pla estratègic estratègies de mobilitat interurbana i urbana 
sostenible per a Catalunya, acordades amb el món local, que coordinin polí-
tiques i ajusts per implantar mesures estructurals que facilitin la mobilitat 
sostenible a totes les poblacions del país, amb especial incidència en les 
grans ciutats i àrees metropolitanes. 
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Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 11 

11. Continuar impulsant una política fiscal integral, progressiva i inclusiva 
per gravar la producció de contaminació i els gasos d'efecte hivernacle d'a-
cord amb els objectius fixats a la Llei Catalana de Canvi Climàtic, i instar al 
Govern espanyol a fer el mateix, així com també a no presentar un recurs 
d'inconstitucionalitat a l'impost sobre les emissions portuàries de grans 
vaixells i a no ocupar espais fiscals de l'àmbit competencial de la Generali-
tat com el de la gestió de residus. 

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2020 

Gemma Geis i Carreras Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 87471) 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-
tado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes en-
miendas a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transi-
ció energètica i la descarbonització de l'economia catalana (tram. 302-
00265/12). 

Esmena 1 
GP de Ciutadans 
D'addició al punt 3 

3. Establir prioritats entre la preservació de les zones agrícoles no producti-
ves i de terrenys industrials no competitius i la utilització d'aquests espais 
per a parcs fotovoltaics.  

Esmena 2 
GP de Ciutadans 
D'addició al punt 5 

5. Presentar un Pla de suport a la instal·lació de terrats fotovoltaics en les 
naus industrials, centres públics, universitats, i centres comercials i terrats i 
espais de titularitat privada d'ús comunitari, per al'autoconsum i la compar-
tició d'energia renovable. 

Esmena 3 
GP de Ciutadans 
D'addició d'un nou punt 9.bis 

9.bis. Elaborar una estratègia de mobilitat interurbana en coordinació amb 
el pla de mobilitat urbana sostenible amb l'objectiu de reduir la producció 
de GEH i promoure el transport públic eficient. 
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Esmena 4 
GP de Ciutadans 
D'addició d'un nou punt 10.bis 

10.bis Redactar i presentar un informe que reculli els principals indicadors 
de l'economia circular a Catalunya per saber quin és l'estat d'acompliment 
de l'Acord de Govern/73/2015 i de l'Estratègia Catalunya 2020 en relació a 
la transició d'una economia més eficient en l'ús dels recursos i a la imple-
mentació de polítiques de sostenibilitat i desenvolupament de l'economia 
verda. 

Palacio del Parlamento, 30 de noviembre de 2020 

Lorena Roldán Suárez Francisco Javier Domínguez Serrano 
Portavoz del GP Cs Diputado del GP Cs 
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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 l'educa-
ció secundària i postobligatòria 

302-00266/12 

PRESENTACIÓ: GP CATECP 

Reg. 86864 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.11.2020 

A la Mesa del Parlament 

Marc Parés Franzi, diputat, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d'acord amb el que estableix 
l'article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre l'educació secundària i postobli-
gatòria (tram. 300-00327/12). 

Moció 

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

1. Garantir que, en l'actual context de pandèmia, els centres d'educació se-
cundària i postobligatòria puguin desenvolupar la seva tasca amb les màxi-
mes garanties de seguretat per al conjunt de la comunitat educativa i el mí-
nim impacte sobre la qualitat de l'educació. Per això cal:  

a. Optimitzar les tasques de detecció de casos positius tant entre l'alumnat 
com entre el professorat. 

b. Evitar sobrecarregar els equips docents i directius amb tasques de gestió 
logística i sanitària que van en detriment de la seva tasca docent i pedagògica. 

c. Garantir una correcta ventilació dels espais, d'acord amb les característi-
ques de cada centre i utilitzant la tecnologia adequada per mantenir la con-
fortabilitat tèrmica. 

d. Revisar el model de formació híbrida aplicat a l'educació postobligatòria, 
tot subministrant connectivitat i dispositius al conjunt de la comunitat educa-
tiva, regulant el teletreball, capacitant plenament a alumnat i professorat, 
minimitzant el percentatge d'hores no presencials i retornant el més aviat 
possible al model 100% presencial. 

2. Garantir, en el marc de la gestió de la pandèmia, que els ensenyaments de 
règim especial no reglats autoritzats de música i dansa, en tant que ensenya-
ments del sistema educatiu català, poden continuar desenvolupant la seva 
tasca formativa. 

3. Potenciar els Centres de Formació d'Adults com a eina professionalitzado-
ra i d'inclusió social, tot introduint l'educació de les persones adultes en els 
plans d'acció específics per fer front a l'emergència educativa derivada de la 
pandèmia. 

4. Desplegar urgentment un Pla d'Acció per compensar l'impacte de la crisi 
de la Covid-19 sobre la segregació escolar i l'abandonament educatiu. 
Aquest Pla hauria de:  

a. Impulsar mesures per avançar cap a la gratuïtat de la Formació Professio-
nal pública, mitjançant una reducció de taxes i un augment de beques i ajuts. 
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b. Consolidar línies d'acció permanents i finançades per combatre la segrega-
ció, l'abandonament i el fracàs escolar, tot reforçant l'atenció i la prevenció 
personalitzada, especialment entre l'alumnat dels Cicles Formatius de Grau 
Mitjà i d'ESO que presenta risc d'abandonament escolar. 

c. Augmentar les places dels Programes de Formació i Inserció (PFI) i im-
pulsar programes de segones oportunitats per a joves que han abandonat els 
estudis. 

d. Emprendre accions específiques per combatre l'absentisme escolar en totes 
les etapes del sistema educatiu. 

5. Impulsar un sistema integrat d'orientació educativa i professional que ac-
tuï dins i fora dels centres educatius en base als principis de prevenció, 
desenvolupament personal i intervenció social. En l'educació secundària i 
postobligatòria aquest sistema d'orientació educativa i professional hauria de 
contemplar almenys les següents accions:  

a. Garantir la presència específica de l'orientació als currículums, amb una 
dedicació horària determinada i professionals formats. 

b. Consolidar Departaments d'Orientació i Departaments de Coordinació de 
l'Acció Tutorial a tots els centres públics d'educació secundària i postobliga-
tòria, amb almenys un orientador/a per a cada centre. 

c. Augmentar la dotació dels Departaments d'Orientació, començant pels 
instituts d'alta i màxima complexitat, per tal d'intensificar la tasca orientado-
ra que desenvolupen amb alumnes i famílies. 

d. Enfortir i incrementar les tasques d'acció tutorial, en totes les seves moda-
litats i especialment en els centres de major complexitat, amb una reducció 
de ràtios i una dotació de personal suficient per fer-ho possible. 

6. Reforçar i millorar els instruments de planificació de l'oferta educativa, 
introduint criteris per garantir una oferta de places públiques adequada i 
suficient i una resposta equilibrada a les demandes de futur. En aquest sentir 
cal:  

a. Revertir la darrera reforma curricular de la Formació Professional i maxi-
mitzar els mecanismes que millorin la qualitat de la FP, amb una FP Dual 
que respongui a la realitat actual i sigui realment atractiva i útil per a l'alum-
nat amb risc d'abandonament. 

b. Elaborar i mantenir un mapa de formació professional amb una distribució 
precisa i actualitzada de l'oferta d'aquests ensenyaments. 

c. Revisar i actualitzar les titulacions de la Formació Professional del sistema 
educatiu utilitzant de forma més eficient el marge de competència de la Ge-
neralitat per establir fins el 45% de cada titulació. 

d. Establir un programa d'integració de les dones en determinades professi-
ons amb l'objectiu d'equilibrar el biaix de gènere estructural que hi ha en la 
distribució de la matrícula. 

e. Desenvolupar un sistema permanent i descentralitzat d'acreditació de 
competències. 

7. Revertir la tendència a la privatització en l'educació postobligatòria a tra-
vés de les següents mesures. 

a. Regular la Formació Professional privada a distància, al mateix temps que 
es reforça l'oferta de l'Institut Obert de Catalunya. 
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b. Establir un marc jurídic que permeti la integració progressiva i voluntària 
de tots els centres concertats que ho desitgin en la xarxa de titularitat públi-
ca, respectant el marc de drets que empara l'alumnat i les famílies i amb les 
màximes garanties per als professionals. 

c. En aquells centres concertats que ofereixen educació obligatòria i post-
obligatòria i desitgin integrar-se a la xarxa de titularitat pública, com l'Escola 
Joviat de Manresa, apostar per una integració global de tot el centre per tal 
de garantir la continuïtat de l'alumnat i evitar dinàmiques de segregació en 
l'educació postobligatòria. 

8. Intensificar les accions inclusives en l'educació secundària i postobligatò-
ria a través de les següents mesures:  

a. Dissenyar un pla de formació permanent del professorat d'educació secun-
dària i postobligatòria per promoure la innovació educativa als centres en el 
marc de la inclusió educativa, la no discriminació i l'equitat. 

b. Dotar els centres educatius d'eines i recursos suficients per detectar i abor-
dar les especificitats de l'alumnat amb trastorns d'aprenentatge i de l'alumnat 
amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE), millorant els recur-
sos per atendre'ls, fent les adaptacions curriculars oportunes i acompanyant 
les seves trajectòries educatives. 

c. Avaluar i ampliar —a més territoris i a més disciplines— els Itineraris de 
Formació Específica i adaptar, amb una durada de tres anys, el Batxillerat i 
els Cicles Formatius de Grau Mitjà per a alumnes amb discapacitat. 

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2020 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 87403, 87469, 87470, 87472 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
1.12.2020 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 87403) 

A la Mesa del Parlament 

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Esther Niubó Cidoncha, diputada del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que esta-
bleix l'article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la interpel·lació al Govern sobre l'educació secundària i postobli-
gatòria (tram. 302-00266/12). 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De supressió de part de la lletra a. del punt 6 

a. Revertir la darrera reforma curricular de la Formació Professional i maxi-
mitzar els mecanismes que millorin la qualitat de la FP, amb una FP Dual 
que respongui a la realitat actual i sigui realment atractiva i útil per a l'alum-
nat amb risc d'abandonament. 
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Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt 6.b.bis 

6.b.bis. Elaborar i mantenir actualitzat un mapa de necessitats i de demanda 
formativa al conjunt del territori, consensuat amb els agents econòmics i 
socials.  

Esmena 3 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició a la lletra b. del punt 7 

b. Establir un marc jurídic i pressupostari que permeti la integració progres-
siva i voluntària de tots els centres concertats que ho desitgin, sempre d'a-
cord amb les necessitats formatives i en el marc de la planificació educativa, 
en la xarxa de titularitat pública, respectant el marc de drets que empara les 
famílies i amb les màximes garanties per als professionals.  

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2020 

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

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 87469) 

A la Mesa del Parlament 

Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, Lluís Font i Espinós, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre l’educació secundària i postobligatòria (tram. 302-
00266/12). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació de l'enunciat del punt 7  

Introduir les següents mesures a l’educació postobligatòria  

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició del punt 7a  

Regular la Formació Professional privada a distància, impulsant la seva pro-
jecció fora de Catalunya amb un ús apropiat de la tecnologia, al mateix 
temps que es reforça l'oferta de l'Institut Obert de Catalunya. 

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2020 

Gemma Geis i Carreras Lluís Font i Espinós 
Portaveu del GP JxCat Diputat del GP JxCat 
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 87470) 

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'educació secundària i postobligatòria (tram. 302-00266/12). 

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

1. b. Vetllar per una gestió equilibrada de les actuacions de docents i direc-
tius en relació les situacions sanitàries derivades del COVID. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició 

2. Garantir, en el marc de la gestió de la pandèmia, que els ensenyaments de 
règim especial no reglats autoritzats de música i dansa, en tant que ensenya-
ments del sistema educatiu català, poden continuar desenvolupant la seva 
tasca formativa, d'acord amb el que estableixi el Procicat en cada moment. 

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

4. a. Mantenir la gratuïtat dels cicles formatius de grau mitjà i promoure una 
reducció de taxes dels cicles formatius de grau superior i iniciar les accions 
necessàries per instar al Ministerio de Educación y FP a impulsar un 
augment de beques i ajuts. 

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

5. a. Promoure la presència específica de l'orientació als currículums, treba-
llant-la de forma transversal, des de totes les matèries, i com a responsabili-
tat de tot docent. 

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

5. b. Consolidar plans d'acció tutorial a tots els centres públics d'educació 
secundària i postobligatòria, amb almenys un orientador/a per a cada centre. 
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Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i supressió  

5. c. Facilitar i potenciar les tasques d'orientació educativa en instituts d'alta 
i màxima complexitat, per tal d'intensificar la tasca orientadora que desenvo-
lupen amb alumnes i famílies. 

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

6. a. Implementar la distribució curricular de la Formació Professional i 
maximitzar els mecanismes que millorin la qualitat de la FP, amb una FP 
Dual que respongui a la realitat actual i sigui realment atractiva i útil per a 
tot l'alumnat amb risc d'abandonament. 

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

7. c. En aquells centres concertats que ofereixen educació obligatòria i 
postobligatòria i desitgin integrar-se a la xarxa de titularitat pública, com 
l'Escola Joviat de Manresa, apostar per una integració global de tot el centre 
per tal de garantir la continuïtat de l'alumnat i evitar dinàmiques de segrega-
ció en l'educació postobligatòria. 

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2020 

Gemma Geis i Carreras Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 87472) 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Maialen Fernández Cabezas, diputada del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'educació secundària i 
postobligatòria (tram. 302-00266/12). 

Esmena 1 
GP de Ciutadans 
D'addició d'un nou punt 9 

9 (nou) Instar al Departament d'Educació que expliciti en comunicacions 
formals a les direccions dels centres educatius de la xarxa pública que les 
activitats i serveis complementaris de lleure educatiu, colònies escolars, 
sortides educatives d'un dia i activitats extraescolars, es poden realitzar amb 
seguretat complint les mesures i protocols establerts i que no hi ha cap im-
pediment jurídic ni sanitari per a realitzar-les, així com fer una recomana-
ció a les direccions dels centres desaconsellant l'adopció de mesures dràsti-
ques consistents en l'anul·lació total d'activitats complementàries de lleure 
educatiu, i proposant la programació d'activitats de manera flexible, en fun-
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ció de la situació sanitària de cada entorn concret, d'acord i en col·labo-
ració amb els proveïdors habituals d'aquests serveis. 

Esmena 2 
GP de Ciutadans 
D'addició d'un nou punt 10 

10 (nou) Instar al Departament d'Educació que realitzi una campanya pú-
blica de promoció del lleure educatiu com a part integrant i inseparable del 
sistema educatiu i animi els centres i famílies a organitzar i participar en 
activitats, posant el focus i la prioritat en la propera campanya de primave-
ra, que serà un moment crític per garantir la recuperació i viabilitat del 
sector. 

Esmena 3 
GP de Ciutadans 
D'addició d'un nou punt 11 

11 (nou) Instar que s'estableixi un acord entre el Departament d'Educació i 
l'Agència Catalana de Consum per incentivar la inscripció en activitats de 
lleure educatiu com són les colònies escolars, les sortides educatives d'un 
dia i activitats extraescolars, entre el mes de febrer de l'any 2021 i la finalit-
zació de l'actual curs escolar 2020-2021.  

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2020 

Lorena Roldán Suárez Maialen Fernández Cabezas 
Portaveu del GP Cs Diputada del GP Cs 
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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 els mit-
jans públics de comunicació 

302-00267/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 86873 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.11.2020 

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 els mitjans públics de comunicació (tram. 
300-00328/12). 

Moción 

El Parlamento de Cataluña:  

1. Reprueba que, bajo la responsabilidad de sus actuales directores y la pre-
sidenta en funciones, TV3 y Catalunya Ràdio se hayan convertido en los 
medios de comunicación públicos con más condenas en toda la historia de la 
democracia por violar la neutralidad política y la garantía de pluralismo polí-
tico e ideológico necesario en toda sociedad democrática, violaciones que 
siempre han servido para favorecer exclusivamente los intereses de las opci-
ones políticas independentistas en detrimento de las restantes opciones. 

2. Considera una anomalía democrática y un indicio incontrovertible de falta 
de independencia de criterio que el Consell de l'Audiovisual de Catalunya no 
haya constatado ni una sola vez en toda su historia la falta de neutralidad 
política y la ausencia de garantía del pluralismo político e ideológico en TV3 
y Catalunya cuando estos medios públicos, solamente en la escasa duración 
de los últimos periodos electorales en Cataluña, se han convertido ya los más 
condenados de toda la historia de la democracia por vulnerar intencionada-
mente dichos principios.  

3. Considera esencial, para que los catalanes puedan participar en unas elec-
ciones limpias y plenamente democráticas, que TV3 y Catalunya Ràdio res-
peten en todo momento y, especialmente, durante el periodo electoral los 
principios de neutralidad política, objetividad informativa y garantía del 
pluralismo político e ideológico. 

4. Insta al Govern a reducir, al menos, el 50 por ciento el presupuesto desti-
nado a los medios públicos de comunicación autonómicos de la Generalitat, 
con el objetivo de destinar ese ahorro presupuestario a las partidas económi-
cas necesarias para la lucha contra la pandemia del Covid-19 y la crisis eco-
nómica y social que la misma está comportando, que obliga a priorizar el 
gasto social y sanitario a cualesquiera otras finalidades. 

5. Condena los reiterados insultos a España y a políticos constitucionalistas 
vertidos por colaboradores de TV3 y Catalunya Ràdio tanto en sus aparicio-
nes en estos medios como en sus redes sociales, e insta a la CCMA a rescin-
dir la colaboración de esos colaboradores que se dedican sistemáticamente a 
despreciar e insultar. 
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6. Lamenta la vulneración de los derechos constitucionales y estatutarios de 
los ciudadanos que implica la intencionada exclusión del castellano como 
lengua de uso habitual y normal en TV3. 

7. Condena que TV3 no refleje la realidad y la riqueza plurilingüe de la soci-
edad catalana con el uso de las tres lenguas cooficiales, sin exclusión de 
ninguna de ellas como lengua de uso habitual. 

8. Reclama a TV3, y por extensión a toda la CCMA, a que, sin perjuicio de 
llevar a cabo la función de promover el uso de la lengua catalana, respete los 
derechos constitucionales y estatutarios de todos los ciudadanos, empleando 
de manera habitual y normal las tres lenguas cooficiales en Cataluña. 

9. Reclama a la CCMA que TV3 y Catalunya Ràdio den un tratamiento in-
formativo igualitario a la corrupción, sin realizar injustificadas distinciones 
en función de los partidos políticos o instituciones afectadas por los casos y 
tramas que lamentablemente sufrimos en Cataluña. 

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2020 

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

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 87404 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 1.12.2020 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 87404) 

A la Mesa del Parlament 

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socia-
listes 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 subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans públics de comunicació 
(tram. 302-00267/12). 

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

1. Lamenta que els mitjans de comunicació públics catalans es caracteritzin 
per una manca de neutralitat, de pluralisme polític, d'equilibri i diversitat de 
veus i d'imparcialitat; i, que de forma continuada i persistent, afavoreixin 
els posicionaments d'una determinada opció política, esbiaixant així les 
audiències dels canals i emissores i fent que cada cop més catalans s'hi des-
connectin dels nostres mitjans.  

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

2. Considera una anomalia democràtica i un indici incontrovertible la manca 
d'independència de criteri que el CAC, amb excepció dels vots particulars 
d'alguns dels seus membres, no hagi constatat ni un sol cop en tota la seva 
historia la falta de neutralitat política i la absència de garantia del pluralisme 
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polític i ideològic a TV3 i Catalunya ràdio quan aquesta falta de neutralitat 
política, d'objectivitat i d'equilibri representatiu de la societat catalana s'ha 
posat de manifest en bona part de la seva programació.  

Esmena 3 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 4 

4. Donada la prioritat que han de tenir les mesures per la lluita contra la 
pandèmia del COVID-19, insta al Govern de la Generalitat a no fer cap 
aportació extraordinària a la CCMA fins que no s'aprovi un contracte pro-
grama que clarifiqui l'aportació pública en funció del compliment de les 
missions de servei públic.  

Esmena 4 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 5 

5. Condemna els reiterats insults a Espanya i a polítics constitucionalistes 
abocats per col·laboradors de TV3 i Catalunya Ràdio tant en les seves apa-
ricions en aquests mitjans com en els seus comptes a les xarxes socials i que 
són contraris a la legislació de l'audiovisual en matèria d'imparcialitat i 
objectivitat i al Llibre d'Estil quan parla d'opinions i manifestacions perso-
nals dels professionals. I insta a la CCMA a rescindir la col·laboració d'a-
quests professionals que es dediquen sistemàticament a menysprear i insul-
tar afectant a la imatge i credibilitat dels mitjans públics.  

Esmena 5 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació dels punts 6, 7 i 8 

6. Sens perjudici del compliment de la lletra f) de l'apartat 3 de l'article 26 
sobre les missions de servei públic de la llei 22/2005 de la comunicació au-
diovisual de Catalunya, insta al Govern a fer respectar la legislació vigent 
pel que fa a l'existència de tres llengües cooficials a Catalunya, de manera 
que es doni al castellà el tractament de normalitat als mitjans de comunica-
ció públics com a llengua coneguda i utilitzada també pels ciutadans de 
Catalunya, i com reflex de la diversitat i riquesa lingüística de la nostra 
societat, sense caure en situacions reprovables, com ha passat en diverses 
ocasions on s'ha traduït simultàniament o s'ha subtitulat.  

Esmena 6 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 9 

9. Reclama a la CCMA que TV3 i Catalunya Ràdio donin un tractament 
informatiu igualitari a la corrupció, sense realitzar injustificades distincions 
en funció dels partits polítics o institucions afectades pels casos i trames que 
lamentablement sofrim a Catalunya. Així com insta al Govern a donar com-
pliment a l'apartat IX de la Resolució 735/XII sobre la lluita contra la cor-
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rupció aprovada pel Parlament referida a les aparicions i al tractament de 
l'expresident Jordi Pujol als mitjans de la CCMA.  

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2020 

Ferran Pedret i Santos David Pérez Ibáñez 
Portaveu adjunt del GP PSC-Units Diputat del GP PSC-Units 
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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 les res-
postes per a afrontar la crisi sanitària, econòmica i social 

302-00271/12 

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC 

Reg. 86878 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.11.2020 

A la Mesa del Parlament 

Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatu-
ra d'Unitat Popular - Crida Constituent, d'acord amb el que estableix l'article 
161 del Reglament del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la 
Interpel·lació al Govern sobre les respostes per a afrontar la crisi sanitària, 
econòmica i social (tram. 300-00333/12). 

Moció 

I. El Parlament de Catalunya es compromet a:  

1. Reduir els sous de les diputades en un 14% amb data d'efectes d'1 de 
desembre de 2020 i que es reassignin les retribucions, amb una lògica finalis-
ta, per reforçar la sanitat pública i les ajudes directes als treballadors i treba-
lladores dels sectors més afectats per les restriccions sanitàries. 

II. El Parlament de Catalunya constata que:  

2. La Renda Bàsica universal és una eina clau a favor de la justícia social i la 
redistribució de la riquesa. 

3. Durant la crisi sanitària s'ha accentuat el menysteniment sistemàtic del 
Govern de la Generalitat cap a les resolucions aprovades pel Parlament de 
Catalunya generant així una crisi institucional greu. 

4. Que el context preelectoral i de disputa entre els partits del Govern està 
perjudicant la capacitat d'aquest a donar respostes útils i eficients a les neces-
sitats del país. 

III. Davant la greu crisi social i econòmica que viu el país el Parlament de 
Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:  

5. Reduir, en el termini de 3 mesos, en un 14% les retribucions dels alts càr-
recs de departaments, empreses i ens públics i que es reassignin les retribu-
cions, amb una lògica finalista, per reforçar la sanitat pública i les ajudes 
directes als treballadors i treballadores dels sectors més afectats per les res-
triccions sanitàries. 

6. Crear en el termini de 15 dies la Taula d'estudi sobre la Renda Bàsica a 
Catalunya integrada pels grups parlamentaris, agents socials i sindicals amb 
l'objectiu d'elaborar en el termini de 3 mesos el Pla estratègic per a la creació 
de la Renda Bàsica Catalana. 

7. Augmentar el nivell de dèficit i per tant de despesa per fer front a la crisi 
social i econòmica i reforçar la sanitat pública i a garantir ajudes directes als 
treballadors i treballadores més afectats per la crisi. 

8. Presentar davant del Parlament de Catalunya un informe sobre l'impacte 
social i econòmic de les mesures impulsades pel Govern de la Generalitat en 
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els 40 decrets aprovats des de l'inici de la pandèmia. L'informe tindrà en 
compte indicadors de gènere, de retorn social, ambientals i econòmics. 

9. Aturar immediatament la modalitat d'ajuts directes condicionats a l'exhau-
riment de la dotació pressupostària i a planificar i establir criteris de redistri-
bució de la riquesa en favor dels col·lectius més afectats per la crisi econò-
mica i social accentuada per la situació d'emergència sanitària. 

10. Aplicar de forma immediata les sancions i multes a grans propietaris que 
no compleixen amb les diverses lleis en matèria d'habitatge i contenció i 
regulació del lloguer. 

11. Mostrar respecte per la institució del Parlament de Catalunya obeint les 
resolucions aprovades a la cambra. 

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2020 

Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 87475, 87487 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 1.12.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 87475) 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada 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 Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les respostes per a afrontar 
la crisi sanitària, econòmica i social (tram. 302-00271/12). 

Enmienda 1 
GP de Ciutadans 
De modificación del apartado número 2 del punto II  

II. 2) La Renta Garantizada de Ciudadanía habría sido una herramienta 
clave a favor de la justicia social y la redistribución de la riqueza si el Go-
vern de la Generalitat la hubiera dotado de los recursos humanos y econó-
micos necesarios para garantizar el derecho a acceder a una renta garanti-
zada de ciudadanía con el objetivo de asegurar los mínimos necesarios de 
una vida digna, según está recogido en el artículo 24.3 de l'Estatut d'Auto-
nomia de Catalunya.  

Enmienda 2 
GP de Ciutadans 
De modificación del apartado número 3 del punto II 

II. 3) El Govern de la Generalitat ha menospreciado sistemáticamente las 
resoluciones aprobadas por el Parlament de Cataluña a lo largo de la legis-
latura, algo que se ha acentuado y agravado especialmente con la llegada 
de la crisis sanitaria provocada por el virus del COVID-19. 
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Enmienda 3 
GP de Ciutadans 
De modificación del apartado número 4 del punto II 

II. 4) La prioridad del Govern de la Generalitat nunca ha sido dar respues-
tas útiles y eficientes a las necesidades de la ciudadanía de Cataluña, hecho 
que se ha agravado en el contexto preelectoral y de disputa entre los parti-
dos independentistas que forman el actual Govern de la Generalitat. 

Enmienda 4 
GP de Ciutadans 
De modificación del apartado 5 del punto III 

III.5) Reducir, en el plazo de 3 meses desde la aprobación de esta moción, 
en un 14% las retribuciones de los miembros del Govern de la Generalitat y 
altos cargos de todos los Departamentos de la Generalitat, con una lógica 
finalista que es revertir los recortes y las consecuencias de la crisis sanitaria 
causada por la pandemia causada por el COVID-19, con especial incidencia 
en los grupos de población en situación de especial vulnerabilidad. 

Enmienda 5 
GP de Ciutadans 
De adición de un nuevo apartado 5 Bis dentro del punto III 

III.5 Bis (nuevo) Es conveniente aprobar la Proposición de ley para elimi-
nar los privilegios de carácter retributivo de los expresidentes de la Genera-
litat, los expresidentes del Parlament y los exconsellers, de modo que desde 
su aprobación no reciban a partir de su cese, derecho, gratificación, com-
pensación o asignación patrimonial alguna con cargo a los presupuestos de 
la Generalitat.  

Enmienda 6 
GP de Ciutadans 
De modificación del apartado 6 dentro del punto III 

III.6 Crear en el plazo de 15 días una Mesa de estudio sobre la implementa-
ción de la Renda Garantida de Ciutadanía integrada por los grupos parla-
mentarios y la sociedad civil con el objetivo de elaborar en el término de 3 
meses un informe sobre el despliegue de la ley de la Renda Garantida. Este 
informe incluirá:  

– Un diagnóstico de la situación actual que permita evaluar el impacto so-
cial del despliegue, con referencia expresa a su impacto de género y por 
grupos de edad, entre otros factores. 

– Un análisis de la gestión del Govern de la Generalitat durante la legisla-
tura.  

– Las medidas urgentes necesarias para garantizar que la Renda Garantida 
de Ciutadanía llegue a todos los ciudadanos que tienen derecho a percibirla.  

Enmienda 7 
GP de Ciutadans 
De adición de un nuevo apartado 7 Bis del punto III 

III.7 bis (nuevo) Priorizar los recursos económicos de la Generalitat recor-
tando en gastos superfluos y prescindibles para destinar esos recursos a 
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hacer frente a la crisis social, económica y sanitaria provocada por el CO-
VID19. 

Enmienda 8 
GP de Ciutadans 
De modificación del apartado 10 del punto III  

III.10) Cumplir con lo estipulado en la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del 
derecho a la vivienda, destinando todos los recursos necesarios para alcan-
zar el objetivo de conseguir un parque mínimo del 15% de viviendas desti-
nados a políticas sociales en Cataluña.  

Palacio del Parlamento, 30 de noviembre de 2020 

Lorena Roldán Suárez Noemí de la Calle Sifré 
Portavoz del GP Cs Diputada del GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 87487) 

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 les respostes per a afrontar la crisi sanitària, econòmica i social 
(tram. 302-00271/12). 

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

El Parlament de Catalunya manifesta la voluntat de promoure una modifi-
cació de la disposició transitòria segona del Reglament del Parlament amb 
l'objectiu de estudiar la modificació i reducció de manera gradual i progres-
siva de les indemnitzacions que perceben els diputats i diputades, i regular-
los en l'assignació fixa. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 6 

Crear una Taula d'estudi sobre les fórmules de lluita contra l'atur de llarga 
durada, o els salaris que no permeten sortir de la pobresa, com la Renda 
Garantida de Ciutadania, l'Ingrés Mínim Vital, la Renda Bàsica o altres, 
integrada pels grups parlamentaris, agents socials i sindicals amb l'objectiu 
d'elaborar un Pla estratègic sobre aquestes fórmules. 
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Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 7 

Posar tots els recursos disponibles per fer front a la crisi social i econòmica i 
reforçar la sanitat pública, i tornar a exigir al Govern de l'Estat que aprovi 
un pla de rescat amb ajudes directes als sectors més afectats. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 8 

8. Presentar davant del Parlament de Catalunya un informe sobre els benefi-
ciaris de les mesures impulsades pel Govern de la Generalitat en els 40 de-
crets aprovats des de l'inici de la pandèmia. L'informe tindrà en compte, si és 
possible, indicadors de gènere, de retorn social, ambientals i econòmics. 

Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 9 

Estudiar la possibilitat, en els casos de línies d'ajut no vinculades a progra-
mes amb finançament estatal que determinen els criteris d'atorgament, de 
reduir el nombre de convocatòries obertes amb la modalitat d'ajuts directes 
condicionats a l'exhauriment de la dotació pressupostària i a planificar i esta-
blir criteris de redistribució de la riquesa en favor dels col·lectius més afec-
tats per la crisi econòmica i social accentuada per la situació d'emergència 
sanitària. 

Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 10 

Reforçar l'aplicació, amb l'oportuna coordinació amb els ajuntaments que 
emana de la seva competència inspectora i sancionadora, de les sancions i 
multes a grans propietaris que no compleixen amb les diverses lleis en matè-
ria d'habitatge i contenció i regulació del lloguer. 

Palau del Parlament, 30 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 políti-
ca del Govern amb relació als sectors més afectats per la 
pandèmia de Covid-19 

302-00268/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 86874 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.11.2020 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre 
la política del Govern amb relació als sectors més afectats per la pandèmia 
de Covid-19 (tram. 300-00329/12). 

Moción 

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

1. No tomar ninguna medida restrictiva sin escuchar y valorar las aportacio-
nes de los sectores afectados, y que estas consideraciones y aportaciones 
sean incluidas en la memoria de los decretos ley que se puedan promulgar. 

2. Presentar en el plazo de 15 días desde la aprobación de esta moción un 
plan de priorización del presupuesto del presente ejercicio con el objetivo de 
liberar fondos para acompañar a las familias y a los sectores más golpeados 
por esta crisis sanitaria, económica y social. 

3. Poner en marcha de manera inmediata las medidas establecidas en el Plan 
para la reactivación económica y protección social presentado el pasado mes 
de julio. Estas medidas se concretan en:  

(i) Plan de choque en el ámbito del trabajo: 184,8 M€. 

(ii) Ampliación de las ayudas para necesidades básicas: 43 M€. 

(iii) Plan de educación digital de Cataluña: 24,2 M€. 

(iv) Investigación y fomento de la innovación: 130,2 M€. 

(v) Plan de fomento de la innovación en salud: 9,5 M€. 

(vi) Plan de apoyo a la industria de la automoción y la movilidad: 50 M€. 

(vii) Línea de préstamos participativos para la reactivación de la industria: 
50M€. 

(viii) Renovación urbana y vivienda: 244 M€. 

(ix) Reactivación del sector del comercio: 35 M€. 

(x) Refuerzo de la red pública de fibra óptica: 46 M€. 

4. Volver a abrir la convocatoria de ayudas para autónomos y microempresas 
contenida en el Decreto ley 39/2020, garantizando que todos los autónomos 
que cumplan con los requisitos reciban el ingreso de 2.000 euros antes de la 
finalización del presente año. 

5. Aumentar la coordinación relativa a las políticas económicas y sanitarias 
con el resto de las administraciones, locales, autonómicas y del Estado. 
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6. Diseñar y aprobar un sistema de ayudas directas, continuas en el tiempo, 
para los periodos de restricciones destinadas a los sectores que no puedan 
ejercer su actividad o lo tengan que hacer de manera muy limitada a causa de 
las medidas restrictivas decretadas por el Govern. Entre otros sectores, dicho 
sistema de ayudas directas incluirá los bares y restaurantes, el ocio nocturno, 
los feriantes, los gimnasios, el ocio educativo y las actividades extraescola-
res, las entidades deportivas y culturales, así como los establecimientos turís-
ticos. A la hora de determinar las cuantías de estas ayudas se deberá tener en 
cuenta las características estructurales de cada uno de los negocios. 

7. Reconocer el deporte como bien esencial y a elaborar un marco normativo 
que garantice y regule el acceso de la ciudadanía al deporte, de manera que 
permita acelerar la reanudación de las actividades deportivas y el funciona-
miento de los gimnasios, así como a establecer a su vez ayudas directas al 
sector. 

8. Promocionar el uso de la aplicación Radar Covid entre toda la población 
para facilitar la rápida detección y confinamiento preventivo de los positivos, 
y a publicar el número total de usuarios de la aplicación semanalmente y a 
anunciarlo utilizando todos los canales de comunicación disponible como 
medio para la detección preventiva de posibles contagiadores o superconta-
giadores. 

9. Presentar en el plazo de 10 días desde la aprobación de esta moción un 
estudio sobre los efectos de sus declaraciones y decisiones en la reputación 
de los sectores afectados por las restricciones. 

El Parlament de Cataluña:  

10. Denuncia la continua improvisación del Govern de la Generalitat, que 
genera incertidumbre e inseguridad jurídica en los sectores afectados, 
además de ocasionar perjuicios económicos derivados de sus bandazos, de la 
generación de falsas expectativas y de los efectos que tienen sobre las deci-
siones de la ciudadanía. 

11. Denuncia que las filtraciones del Govern de la Generalitat sobre posibles 
restricciones están perjudicando a la sociedad catalana y a los sectores pro-
ductivos y le insta a mejorar los controles para evitar que vuelvan a produ-
cirse. 

12. Manifiesta la necesidad de que sea destituido el Conseller de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias, Chakir el-Homrani, ante su incompetencia, 
tanto en la gestión de las residencias como a la hora de acompañar a los tra-
bajadores autónomos. 

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 87406, 87414, 87467, 87482, 87483 / Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 1.12.2020 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 87406) 

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 161.4 del Reglament del Parlament, presenten la següent es-
mena a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política del 
Govern amb relació als sectors més afectats per la pandèmia de Covid-19 
(tram. 302-00268/12). 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt 13 

13. Constata que el Govern de l'Estat ha aprovat els dos darrers trams del 
Fons Covid Estatal pel qual la Generalitat de Catalunya rebrà, abans d'a-
cabar l'any, transferències per valor de 3.266 milions d'euros i que, degut a 
la suspensió de les regles fiscals, la Generalitat de Catalunya pot dedicar 
més recursos a la crisi provocada pel coronavirus, malgrat que això suposi 
augmentar el dèficit.  

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2020 

Ferran Pedret i Santos Alícia Romero Llano 
Portaveu adjunt del GP PSC-Units Diputada del GP PSC-Units 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 87414) 

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 política 
del Govern amb relació als sectors més afectats per la pandèmia de Covid-19 
(tram. 302-00268/12). 

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

1. No tomar ninguna medida restrictiva sin escuchar y valorar las aportacio-
nes de los sectores afectados y con los agentes sociales, y que estas conside-
raciones y aportaciones sean incluidas en la memoria de los decretos ley que 
se puedan promulgar.  
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Esmena 2 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició d'un incís al punt 2 

2. Presentar en el plazo de 1 5 días desde la aprobación de esta moción un 
plan de priorización y ampliación del presupuesto del presente ejercicio con 
el objetivo de liberar fondos para acompañar a las familias y a los sectores 
más golpeados por esta crisis sanitaria, económica y social.  

Esmena 3 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició d'un punt 13 

13. Constata la necesidad de que el Govern realice una mayor política pre-
ventiva a través de la ampliación y el refuerzo del rastreo y la atención pri-
maria como medida fundamental para evitar el crecimiento de los contagios, 
y por ende, las restricciones que afectan a diversos sectores.  

Esmena 4 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició d'un punt 14 

14. Constata que es un error que, en un contexto de emergencia sanitaria y 
económica, el Govern de la Generalitat quiera cerrar el ejercicio de 2020 
con el mismo déficit que el año 2019, impidiendo que existan todos los re-
cursos necesarios para poner en marcha ayudas reales para los sectores 
directamente afectados por las restricciones. 

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2020 

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

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - CRIDA 
CONSTITUENT (REG. 87467) 

A la Mesa del Parlament 

Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del 
Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constitu-
ent, 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 política del Govern amb relació als sectors més afectats per 
la pandèmia de Covid-19 (tram. 302-00268/12). 

Esmena 1 
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 
Constituent 
De supressió i addició de l'article 12 

12. Manifiesta la necesidad de que sea destituido el Conseller de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias, Chakir el-Homrani, ante su incompetencia, 
tanto en la gestión de las residencias como a la hora de acompañar a los tra-
bajadores autónomos. 
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12. Sol·licita a l'Honorable Conseller Sr. Chakir El Homrani Lesfar que 
presenti la seva dimissió com a màxim responsable del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i famílies. Al respecte ha estat el màxim responsable d'un 
Departament que ha fet una nefasta gestió de la Renda Garantida de Ciuta-
dania, ha mantingut un model fracassat de gestió indirecte de serveis pú-
blics i una formulació insuficient i humiliant de prestacions i ajuts als i les 
treballadores autònomes. 

De la mateixa manera sol·licitem a l'Honorable Consellera Sra. Alba Vergés 
i Bosch que presenti la seva dimissió com a màxima responsable del Depar-
tament de Salut. Al respecte ha estat màxima responsable d'un Departament 
que després de 8 mesos de crisi sanitària no ha pres la mesures necessàries 
a aquesta segona onada, alhora que ha apostat novament per un fallit model 
de gestió indirecte en bona part del control de la pandèmia de la COVID-19. 

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2020 

Carles Riera Albert Vidal Aragonés Chicharro 
Representant del SP CUP-CC Diputat del SP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATA-
LUNYA (REG. 87482) 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Gemma 
Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d'a-
cord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política del Govern amb relació als sectors més afectats per la 
pandèmia de Covid-19 (tram. 302-00268/12). 

Esmena 1 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 
De supressió al punt 1 

1.No prendre cap mesura restrictiva sense escoltar i valorar les aportacions 
dels sectors afectats, i que aquestes consideracions i aportacions siguin in-
closes en la memòria dels decrets llei que es puguin promulgar. 

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

2.Posar tots els recursos disponibles per acompanyar a les famílies i als 
sectors més colpejats per aquesta crisi sanitària, econòmica i social, així 
com tornar a exigir al Govern de l'Estat que aprovi un pla de rescat amb 
ajudes directes als sectors més afectats. 

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

3.Posar en marxa de manera immediata 3.Continuar executant les mesures 
establertes en el Pla per a la reactivació... [...] 
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Esmena 4 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 4 

4.Obrir una nova convocatòria d'ajuts extraordinaris per al manteniment de 
l'activitat econòmica, previ diàleg amb el Consell Català del Treball Autò-
nom, garantint que tots els autònoms que compleixin amb els requisits rebin 
l'ingrés abans de la finalització d'aquest any. 

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

5.Mantenir una bona coordinació en relació a les polítiques econòmiques i 
sanitàries amb la resta d'administracions, locals, autonòmiques i de l'Estat.  

Esmena 6 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 7 

7.Avançar en l'obertura progressiva d'activitats, en el marc d'una evolució 
positiva de la pandèmia, de manera que permeti accelerar la represa de les 
activitats esportives i el funcionament dels gimnasos, així com a establir 
també ajudes directes al sector. 

Esmena 7 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 8 

8.Promocionar l'ús de les aplicacions que s'han posat a disposició de la 
ciutadania per tal de millorar el control de l'epidèmia, com l'aplicació RA-
DAR COViD entre tota la població per facilitar la ràpida detecció i confi-
nament preventiu dels positius, i a publicar el número total d'usuaris d'a-
quest tipus d'aplicacions periòdicament utilitzant múltiples canals de 
comunicació disponibles com a mitjà per la detecció preventiva de possibles 
contagiadors o supercontagiadors. 

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

10.Demana la màxima planificació del Govern de la Generalitat en l'elabora-
ció de les mesures per controlar l'epidèmia de la Covid19. 

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

11. Denuncia que les filtracions dels documents de treball del Govern de la 
Generalitat sobre possibles restriccions generen confusió a la societat catala-
na i als sectors productius i insta a que això no torni a passar. 

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2020 

Anna Caula i Paretas Gemma Geis i Carreras 
Portaveu del GP ERC Portaveu del GP JxCat 
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SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 87483) 

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 
política del Govern amb relació als sectors més afectats per la pandèmia de 
Covid-19 (tram. 302-00268/12). 

Esmena 1 
SP del Partit Popular de Catalunya 
D'addició d'un nou apartat 10 

10. Reconocer la contribución de la actividad del sector de las ferias de 
atracciones a la dinamización cultural y económica y su consideración co-
mo actividad cultural. 

Esmena 2 
SP del Partit Popular de Catalunya 
D'addició d'un nou apartat 11 

11. Dar cumplimiento a la Resolución 969/XII del Parlament de Catalunya, 
sobre la adopción de medidas para el retorno de la actividad feriante, y en 
este sentido, a aprobar, a la mayor brevedad posible, el protocolo de segu-
ridad que permita el retorno a la actividad de este sector con las garantías 
suficientes, así como la inmediata puesta en marcha de líneas de ayuda ex-
traordinarias al sector para paliar los efectos de la paralización del sector 
con motivo de la pandemia. 

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2020 

Alejandro Fernández Álvarez Manuel Reyes López 
Representant del SP PPC Diputat del SP PPC 
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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 el dret a 
una segona oportunitat 

302-00269/12 

PRESENTACIÓ: GP ERC 

Reg. 86876 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.11.2020 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu, Jordi Orobitg i Solé, diputat del Grup Par-
lamentari Republicà, d'acord amb el que estableix l'article 161 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre el dret a una segona oportunitat (tram. 300-
00334/12). 

Moció 

Els darrers anys, les situacions d'insolvència i els concursos de persones 
físiques i jurídiques no han fet més que créixer i, malauradament, aquest 
creixement s'incrementarà de forma exponencial en els propers temps, com a 
conseqüència de la crisi econòmica causada per la Covid-19. En efecte, totes 
les previsions apunten que després dels Expedients de Regulació Temporal 
d'Ocupació (ERTO) i dels Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO) arri-
baran els concursos de creditors, un cop que finalitzi la moratòria establerta 
fins al 31 de desembre de 2020. 

Com a conseqüència del principi de responsabilitat patrimonial universal, 
que obliga a respondre dels deutes amb tots els nostres béns, presents i fu-
turs, les persones que han actuat de bona fe, però que no poden fer front al 
seu passiu, es veuen abocades a un carreró sense sortida, ja que els deutes 
que hagin acumulat els acompanyaran tota la vida, abocant-los a situacions 
irregulars, com l'economia submergida, amb un alt risc d'exclusió social. De 
forma simultània, a més, decau l'activitat econòmica, es minoren els ingres-
sos públics per la via fiscal s'incrementa el col·lapse judicial arran de les 
demandes i els concursos de creditors que es plantegen davant dels tribunals. 

L'administració ha de donar una resposta adequada a aquesta situació. És 
imprescindible acompanyar les persones, apostar per no deixar ningú enrere, 
i donar les oportunitats que calgui a tothom, per mantenir una societat cohe-
sionada, una economia sanejada i uns tribunals sense col·lapses, que puguin 
centrar-se en impartir justícia dins de terminis raonables. 

Davant d'aquesta situació, el Parlament de Catalunya insta al Govern a:  

a) Posar en marxa una oficina per a la segona oportunitat de forma que es 
pugui prestar el servei d'informació, assessorament i acompanyament a les 
persones deutores en situació d'insolvència, per tal que puguin assolir un 
acord extrajudicial de pagaments o bé accedir al benefici d'exoneració del 
passiu insatisfet, amb l'objectiu de no deixar ningú enrere i d'oferir noves 
oportunitats per emprendre i retornar a l'activitat econòmica i social. Aquesta 
oficina ha d'estar en funcionament abans de l'1 d'abril de 2021, ha de prestar 
una atenció especial a les persones físiques, empresàries i no empresàries, i 
ha de comptar amb els mitjans humans i materials necessaris per contribuir 
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de forma eficaç a la millora dels procediments de mediació concursal i a la 
descongestió judicial. 

b) Dur a terme una campanya pública de difusió orientada a informar a la 
ciutadania sobre l'existència de l'oficina, les persones beneficiàries dels seus 
serveis, les condicions d'accés i la finalitat dels nous serveis d'informació, 
assessorament i acompanyament a les persones deutores en situació d'insol-
vència. 

c) Impulsar davant les institucions de l'Estat la millora del marc legal regula-
dor de la segona oportunitat, amb la introducció dels canvis necessaris en la 
normativa recollida per l'actual text refós de la Llei concursal (Reial decret 
legislatiu1/2020, de 5 de maig). Aquesta proposta de millora del marc regu-
lador de la segona oportunitat ha d'incloure, almenys, la previsió que el be-
nefici de l'exoneració del passiu insatisfet s'estengui també als crèdits de dret 
públic, l'adopció d'un règim legal dels bens inembargables que permeti evitar 
els riscos d'exclusió social i que clarifiqui el règim aplicable a l'habitatge 
habitual, el retorn als jutjats mercantils de la competència plena sobre tots els 
procediments d'insolvència, tant si afecten a persones empresàries com a 
persones no empresàries, i l'establiment de mecanismes de finançament dels 
serveis públics de suport a les persones deutores implicades en procediments 
prejudicials i judicials d'insolvència i exoneració. 

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2020 

Anna Caula i Paretas, portaveu; Jordi Orobitg i Solé, diputat, GP ERC 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 87473 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 1.12.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 87473) 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, Manu-
el Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois, 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 el dret a una segona oportunitat (tram. 302-
00269/12). 

Enmienda 1 
GP de Ciutadans 
De modificación y supresión  

a) Posar en marxa una oficina per a la segona oportunitat de forma que Dotar 
adequadament les oficines judicials amb el mitjans humans, materials i eco-
nòmics oportuns per tal de prestar un servei de qualitat, que faci front a la 
congestió actual, i es pugui prestar el servei d'informació, assessorament i 
acompanyament a les persones deutores en situació d'insolvència, per tal que 
puguin assolir un acord extrajudicial de pagaments o bé accedir al benefici 
d'exoneració del passiu insatisfet, amb l'objectiu de no deixar ningú enrere i 
d'oferir noves oportunitats per emprendre i retornar a l'activitat econòmica i 
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social. Aquesta oficina ha d'estar en funcionament abans de I'l d'abril de 
2021, ha de prestar una atenció especial a les persones físiques, empresàries i 
no empresàries, i ha de comptar amb els mitjans humans i materials necessa-
ris per contribuir de forma eficaç a la millora dels procediments de mediació 
concursal i a la descongestió judicial. 

Enmienda 2 
GP de Ciutadans 
De modificación y supresión  

b) Dur a terme una campanya pública de difusió orientada a informar a la ciu-
tadania sobre l'existència de l'oficina, les persones beneficiàries dels seus ser-
veis, les condicions d'accés i la finalitat dels nous serveis d'informació, asses-
sorament i acompanyament a les persones deutores en situació d'insolvència 
Adequar les condicions retributives dels professionals del Torn d'Ofici. 

Palacio del Parlamento, 30 de noviembre de 2020 

Lorena Roldán Suárez Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois 
Portavoz del GP Cs Diputado del GP Cs 
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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'aug-
ment de la mortalitat a les fronteres espanyoles 

302-00270/12 

PRESENTACIÓ: GP ERC 

Reg. 86877 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.11.2020 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu, Ruben Wagensberg Ramon, 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 Inter-
pel·lació al Govern sobre l'augment de la mortalitat a les fronteres espanyo-
les (tram. 300-00335/12). 

Moció 

1. Davant l'augment de la mortalitat a les fronteres espanyoles, el Parlament 
de Catalunya:  

a. Condemna les morts de migrants al Mar d'Alboran, a l'Estret de Gibraltar i 
a les Illes Canàries i considera que no són cap tragèdia sinó el resultat con-
cret i inevitable de les polítiques assassines dels Estats membre de la Unió 
Europea i, en concret, del govern espanyol. 

b. Reprova la inacció humanitària de l'actual Govern de l'Estat i, concreta-
ment, del Ministerio de Interior, Ministerio de Exteriores, Ministerio de In-
clusión, Seguridad Social y Migraciones, Ministerio de Transportes Movili-
dad y Agenda Urbana i del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 
davant de l'auge de la mortalitat a les seves fronteres. 

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

a. reiterar el seu oferiment de contribuir a establir un corredor humanitari per 
als desplaçaments forçats, amb un procés d'acollida inclusiu i demana prio-
ritzar la seva execució davant la urgència de la situació. 

b. exigir al govern espanyol el respecte pels drets humans en la gestió migra-
tòria de les seves fronteres, tenint en compte que fins ara han estat vulnerats 
tal com denuncia Human Rights Watch. 

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2020 

Anna Caula i Paretas, portaveu; Ruben Wagensberg Ramon, diputat, GP ERC 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 87450, 87474 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 1.12.2020 
Reg. 87620 / Coneixement: Presidència del Parlament, 1.12.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 87450) 

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-
pel·lació al Govern sobre l'augment de la mortalitat a les fronteres espanyo-
les (tram. 302-00270/12). 

Esmena 1 
GP de Catalunya en Comú Podem 
De modificació de la lletra a) del punt 1 

a) Condemna les morts de migrants al Mar d'Alboran, a l'Estret de Gibraltar i 
a les Illes Canàries i considera que no són cap tragèdia sinó el resultat con-
cret i inevitable de les polítiques frontereres dels Estats membre de la Unió 
Europea, incloent l'Estat espanyol.  

Esmena 2 
GP de Catalunya en Comú Podem 
De modificació de la lletra b) punt 1 

b) Considera imprescindible i urgent una resposta humanitària a l'alçada 
del drama humanitari que es viu a la frontera sud d'Espanya per part de 
l'actual Govern de l'Estat i, concretament, del Ministerio de Interior, Ministe-
rio de Exteriores, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 
Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana i del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 davant de l'auge de la mortalitat a les 
seves fronteres. 

Esmena 3 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició a la lletra a) del punt 2 

a) reiterar el seu oferiment de contribuir a establir un corredor humanitariper 
als desplaçaments forçats, amb un procés d'acollida inclusiu i demana prio-
ritzar la seva execució davant la urgència de la situació. En concret, dema-
nar un pla de reallotjament de les persones migrades que arriben a la fron-
tera Sud i oferir-se a acollir el 14% de les mateixes, seguint el criteri de 
distribució poblacional.  

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2020 

Susanna Segovia Sánchez 
Portaveu del GP CatECP 
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 87474, 87620) 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, Susana 
Beltrán García, diputada 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 l'augment de la mortalitat a les fronteres espanyoles (tram. 
302-00270/12). 

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

1. Davant l'augment de la mortalitat a les fronteres espanyoles, el Parlament 
de Catalunya:  

a. Condemna les morts de migrants al Mar d'Alboran, a l'Estret de Gibraltar i 
a les Illes Canàries i considera que no són cap tragèdia sinó el resultat con-
cret i inevitable de les polítiques assassines dels Estats membre de la Unió 
Europea i, en concret, del govern espanyol. - Insta al Govern de la Generali-
tat a que mostri la conveniència al Govern d'Espanya de liderar urgentment 
un pla de contingència nacional i una proposta conjunta amb els països 
fronterers per tal que la resta de membres de la UE ajudin a alleujar la 
pressió migratòria en els països fronterers.  

b. Reprova la inacció humanitària de l'actual Govern de l'Estat i, concreta-
ment, del Ministerio de Interior, Ministerio de Exteriores, Ministerio de In-
clusión, Seguridad Social y Migraciones, Ministerio de Transportes Movili-
dad y Agenda Urbana i del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 
davant de l'auge de la mortalitat a les seves fronteres. la falta de coordinació 
del Govern d'Espanya i la inacció de no escoltar les advertències en aquesta 
matèria que es venen fent des de fa temps per part de diferents agents polí-
tics i socials que han portat al col·lapse actual de les nostres fronteres, i 
manifesta la conveniència d'aplicar sense demora un pla de contingència en 
matèria de immigració irregular.  

Enmienda 2 
GP de Ciutadans 
De adición al punto 1 

c. Insta al Govern de la Generalitat a que mostri la conveniència al Govern 
d'Espanya de proveir dels efectius suficients de les Forces i Cossos de Segure-
tat de l'Estat pel manteniment de l' ordre i la seguretat pública i ciutadana. 

Enmienda 3 
GP de Ciutadans 
De modificación y supresión del punto 2 

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

a. reiterar el seu oferiment de contribuir a establir un corredor humanitari per 
ais desplaçaments forçats, amb un procés d'acollida inclusiu i demana prio-
ritzar la seva execució davant la urgència de la situació. Reforçar les políti-
ques socials competència de la Generalitat per tal de donar resposta als 
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col·lectius vulnerables (migrants o no) i que estan ja en una situació de 
desampar a Catalunya. 

b. exigir al govern espanyol el respecte pels drets humans en la gestió migra-
tòria de les seves fronteres, tenint en compte que fins ara han estat vulnerats 
tal com denuncia Human Rights Watch. 

Palacio del Parlamento, 30 de noviembre de 2020 

Lorena Roldán Suárez Susana Beltrán García 
Portavoz del GP Cs Diputada del GP Cs 
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