
PLE 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 
 

Sessió 54. Dimecres, 3 de juny de 2020. XII legislatura 

DOSSIER 
Primera part 

ORDRE DEL DIA 

1. Preguntes amb resposta oral. 

2. Declaració del Parlament de Catalunya de suport als treballadors de Nissan. 
Tram. 401-00035/12. Tots els grups i subgrups parlamentaris. Substanciació. 

3. Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals. Tram. 202-00023/12. 
Comissió de Territori. Debat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: 
BOPC 553, 39). 

4. Decret llei 15/2020, del 5 de maig, pel qual s’autoritza el Consell Català de 
l’Esport per prestar garantia durant l’exercici 2020, fins a una quantia màxima 
global de 8.000.000 d’euros, a favor de l’Institut Català de Finances, per a l’ator-
gament de préstecs per facilitar la liquiditat de les entitats esportives inscrites 
en el Registre d’Entitats Esportives, afectades per la situació derivada de la Co-
vid-19. Tram. 203-00040/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la 
validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 603, 8). 

5. Decret llei 16/2020, del 5 de maig, de mesures urgents complementàries 
en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat 
per fer front a la COVID-19. Tram. 203-00041/12. Govern de la Generalitat. 
Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei (text presentat: 
BOPC 603, 10). 

6. Decret llei 17/2020, del 12 de maig, de mesures complementàries en relació 
amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya per fer front a 
la COVID-19. Tram. 203-00042/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació 
sobre la validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 607, 12). 

7. Decret llei 19/2020, del 19 de maig, de mesures complementàries en ma-
tèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la 
Covid-19. Tram. 203-00044/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació so-
bre la validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 610, 12). 

8. Proposta de resolució sobre les mesures urgents per a garantir els drets dels 
treballadors de Nissan Motor Ibérica i cercar alternatives de viabilitat per a 
l’empresa. Tram. 250-01300/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vo-
tació (text presentat: BOPC 610, 39). 

9. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de la reconstrucció 
i la reactivació socials i econòmiques. Tram. 252-00026/12. Grup Parlamentari 
de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup 
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Parlamentari de Catalunya en Comú Podem i Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Debat i votació (text presentat: BOPC 610, 41). 

10. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els pressupostos per 
al 2020. Tram. 302-00200/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar. Debat i votació. 

11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de do-
nes. Tram. 302-00201/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació. 

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model educatiu. 
Tram. 302-00202/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació. 

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’abordatge des del 
sistema sanitari de les violències sexuals contra els infants. Tram. 302-
00203/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació. 

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions per a 
introduir la perspectiva de gènere en el sistema sanitari. Tram. 302-00204/12. 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació. 

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les seves interlocuci-
ons. Tram. 302-00205/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació. 

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ús de l’espai públic. 
Tram. 302-00206/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació. 

17. Interpel·lació al Govern sobre la planificació per a gestionar els riscos de-
rivats de la campanya d’estiu. Tram. 300-00261/12. Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Substanciació. 

18. Interpel·lació al Govern sobre la sobirania alimentària en el marc de la crisi 
de la Covid-19. Tram. 300-00262/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanci-
ació. 

19. Interpel·lació al Govern sobre el model educatiu. Tram. 300-00252/12. 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació. 

20. Interpel·lació al Govern sobre la situació d’emergència educativa. Tram. 300-
00258/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

21. Interpel·lació al Govern sobre les discriminacions en els diferents àmbits. 
Tram. 300-00250/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 

22. Interpel·lació al Govern sobre les mesures en l’àmbit econòmic i social en 
la situació actual. Tram. 300-00259/12. Subgrup Parlamentari de la Candida-
tura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació. 

23. Interpel·lació al Govern sobre la situació de la cultura per la pandèmia de Co-
vid-19. Tram. 300-00260/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

24. Interpel·lació al Govern sobre el tancament de Nissan. Tram. 300-
00263/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

25. Interpel·lació al Govern sobre la relació entre la percepció del funciona-
ment de la democràcia espanyola segons les dades del Centre d’Estudis d’Opi-
nió i l’Informe d’Amnistia Internacional. Tram. 300-00264/12. Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya. Substanciació. 
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Punt 1 | Substanciació 

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple 

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 3 DE JUNY DE 2020, A LES 10.00H 

Preguntes al Govern 

1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política econò-
mica. Tram. 310-00335/12. Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació. 
2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió de la represa 
de l’activitat en el sector turístic. Tram. 310-00336/12. Eva Granados Galiano, 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 
3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del 
sector turístic. Tram. 310-00343/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació. 
4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de 
salut davant la pandèmia de Covid-19. Tram. 310-00337/12. Eva Granados Ga-
liano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 
5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les prioritats del 
Departament de Salut els propers mesos. Tram. 310-00338/12. Marta Ribas 
Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació. 
6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació sanità-
ria. Tram. 310-00344/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació. 
7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’educació en el 
lleure. Tram. 310-00339/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Re-
publicà. Substanciació. 
8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la transparència i 
les dades obertes amb relació a la Covid-19. Tram. 310-00340/12. Anna Caula 
i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 
9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del 
sector cultural en el context actual. Tram. 310-00341/12. Eduard Pujol i Bo-
nell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 
10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el paper del món 
local en el context actual. Tram. 310-00342/12. Eduard Pujol i Bonell, del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

Preguntes al president de la Generalitat 

11. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00202/12. Carles Riera Albert, del Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substan-
ciació. 
12. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00200/12. Jéssica Albiach Satorres, del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació. 
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13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació actual. Tram. 317-00198/12. Eva Granados Galiano, del Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 
14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00199/12. Anna Caula i Paretas, 
del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 
15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments de l’actualitat política. Tram. 317-00201/12. Eduard 
Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 
16. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00197/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 
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Punt 2 | Substanciació 

Declaració del Parlament de Catalunya de suport als treballa-
dors de Nissan 

401-00035/12 

El Parlament de Catalunya manifesta el seu total suport als treballadors de 
Nissan, que, des del 4 de maig de 2020, estan en vaga indefinida per la incer-
tesa a què s’enfronten davant el possible cessament de l’activitat industrial als 
centres de treball de la Zona Franca de Barcelona, Montcada i Reixac, i Sant 
Andreu de la Barca. 
El Parlament de Catalunya reclama a totes les administracions que mantinguin 
la voluntat de promoure les accions necessàries per a interpel·lar la direcció 
de Nissan perquè mantingui actives les plantes de fabricació, i també l’ocupa-
ció que en depèn, sempre tenint en compte el vessant social. 
El Parlament de Catalunya mostra la seva preocupació per les conseqüències 
que una mesura tan dura pot comportar per al conjunt de proveïdors i empreses 
auxiliars que treballen per a Nissan, que sumen més de vint mil treballadors a 
Catalunya. 
El Parlament de Catalunya constata que el sector de l’automoció és una part 
important de l’economia, amb un teixit industrial que genera riquesa i ocupa 
centenars de milers de treballadors. 
La indústria catalana, i en particular la de l'automòbil, ha de seguir la transició 
energètica. Avui més que mai, cal apostar per una indústria de futur i per man-
tenir els llocs de treball, amb la implicació de les administracions, potenciant 
el Pacte nacional per a la indústria. 
El Parlament de Catalunya demana a la direcció de Nissan que prengui deci-
sions que permetin mantenir l’ocupació, tant directa com indirecta, del conjunt 
de persones treballadores, ateses les enormes conseqüències socials que el ces-
sament de l’activitat pot tenir per al territori. 

Palau del Parlament, 3 de juny de 2020 
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Punt 3 | Debat i votació del dictamen de la Comissió 

Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals 

202-00023/12 

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE TERRITORI 

Al president del Parlament 

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 19 de febrer de 2020, ha 
estudiat el text de la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals 
(tram. 202-00023/12), l’informe de la ponència i les esmenes presentades pels 
grups parlamentaris. 
Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 120.6 i 7 del Reglament del 
Parlament, ha acordat d’establir el dictamen següent:  

Proposició de llei de protecció, conservació i posada en valor de 
les oliveres i els oliverars monumentals (tram. 202-00023/12) 

Preàmbul 

I 

L’olivera, arbre mil·lenari de la saviesa i de la pau, és font de riquesa i aliment 
des de fa mil·lennis. La història de l’olivera té les arrels en el mateix origen 
de l’agricultura, en les primeres civilitzacions de la Mediterrània. 
Tots els pobles que han ocupat la Mediterrània han contribuït a desenvolupar 
un model d’agricultura que es caracteritza per la seva adaptació al territori i al 
seu clima, i que hom reconeix com l’agricultura mediterrània. Aquesta agri-
cultura té un dels seus exponents en el conreu de l’olivera per a la producció 
d’oli, que és i ha estat un producte d’ús habitual en la dieta d’aquestes zones i 
una mercaderia principal en els intercanvis comercials de totes les èpoques. 
A Catalunya, l’ús de l’oli ha format part de la cultura del país des de temps 
immemorials. No s’hi concep cap taula ni cap cuina sense un oli generós. A 
més, per llurs característiques ambientals i històriques, les plantacions d’oli-
veres han format part dels conreus i del paisatge dels pobles catalans. 
Tots aquests fets han facilitat que en el medi natural, agrícola però també urbà 
hi hagi oliveres i oliverars monumentals. Aquesta riquesa paisatgística cons-
titueix un patrimoni ambiental, agrari, cultural, social, històric i econòmic que 
és també patrimoni de Catalunya. Per tant, llur protecció i conservació té un 
interès públic evident. 
Les oliveres monumentals que responen a aquestes característiques són deu-
tores de l’esforç humà en llur cura i manteniment. Són monuments vius en 
desenvolupament i producció. 
Molts d’aquests espais estan avui en perill per diverses causes. Dissortada-
ment, en les darreres dècades els paisatges i els espais agraris catalans han 
patit processos de degradació i de banalització, tal com reconeix la Llei 
8/2005, del 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 
Per tal d’aturar i evitar la degradació i desaparició d’aquest patrimoni, s’han 
d’establir mecanismes i instruments de planificació que assegurin la gestió 
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adequada de les oliveres monumentals i llur permanència en el lloc que les ha 
vistes arrelar-se, i se n’ha de prohibir explícitament l’extracció i la comercia-
lització. 
El 2010 la Generalitat va aprovar el Catàleg del paisatge de les Terres de 
l’Ebre. En el capítol 13 («Paisatges d’atenció especial») hi ha un apartat dedi-
cat al «Paisatge d’atenció especial de les oliveres», en què es parla d’algunes 
oliveres singulars i monumentals. En concret, la primera de les accions que es 
proposa (acció 1.1.1) és impulsar ajudes fiscals i subvencions de l’Adminis-
tració als propietaris i pagesos que amb llur activitat agrícola asseguren la per-
vivència del paisatge de l’olivera. 
Aquesta llei no pretén regular de manera omnicomprensiva tots els elements 
que influeixen en la producció i la transformació del paisatge. Les legislacions 
sectorials han de regular l’impacte paisatgístic de les actuacions urbanístiques 
i de les productives. L’objecte d’aquesta llei es la protecció en llur medi actual 
de les oliveres i els oliverars monumentals. 
Les oliveres monumentals són propietat tant de propietaris privats com de pro-
pietaris públics i la llei els ha de reconèixer el paper que han tingut en llur 
preservació, però també el que han de tenir en llur gestió futura. 

II 

Aquesta llei s’estructura en vint-i-quatre articles, agrupats en cinc capítols, 
dues disposicions addicionals i tres disposicions finals. 
El capítol I estableix l’objecte de la llei i les definicions. El capítol II crea la 
Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars monumen-
tals. També estableix l’elaboració del Catàleg de les oliveres i els oliverars 
monumentals i el sistema de protecció d’aquests, que depèn dels departaments 
de la Generalitat competents en aquesta matèria. 
El capítol III regula les accions de promoció i difusió de les oliveres i els oli-
verars monumentals. 
El capítol IV regula les prohibicions, les exempcions i el règim sancionador 
que comporta l’incompliment de les obligacions que estableix aquesta llei. 
Així mateix, regula les actuacions de millorament de la terra i el cos competent 
per a exercir les funcions de control i vigilància. 
Finalment, el capítol V regula el finançament per a garantir la protecció de les 
oliveres i els oliverars monumentals. 
Les disposicions addicionals fan referència a l’establiment de reduccions en 
l’impost de successions i donacions, i al barem d’ajuts per al finançament de 
la protecció i gestió de les oliveres monumentals. D’altra banda, les disposi-
cions finals estableixen el desplegament reglamentari, l’habilitació pressupos-
tària i l’entrada en vigor. 

Capítol I. Disposicions generals 

Article 1. Objecte 

Aquesta llei té per objecte:  
a) Regular i protegir les oliveres i els oliverars identificats com a monumentals 
per llurs condicions històriques i culturals, com a elements del paisatge i per 
llur contribució hidrogeològica al manteniment del territori. 
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b) Regular i protegir el conreu i el paisatge de l’olivera, els elements arquitec-
tònics genuïns vinculats a la història del conreu, la cultura i el paisatge del 
qual forma part, que, juntament amb el patrimoni rural de pedra seca, està 
considerat paisatge d’atenció especial. 
c) Establir polítiques i mecanismes de conservació i protecció del paisatge i 
de l’activitat agrícola. 

Article 2. Àmbit d’aplicació 

Aquesta llei s’aplica a les oliveres i els oliverars que compleixen les condici-
ons i els requisits que estableix aquesta mateixa llei, independentment de la 
naturalesa i la propietat del sòl on són plantats. 

Article 3. Definició d’olivera monumental 

Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:  
a) Olivera monumental: olivera que té un perímetre de tronc igual o superior 
a 350 centímetres mesurat a una altura de 130 centímetres del sòl, o que té una 
edat igual o superior a 350 anys. En el cas d’oliveres amb un tronc fragmentat, 
el perímetre és el total obtingut reconstruint la forma teòrica del tronc sencer. 
b) Oliverar monumental: recinte agrícola d’oliveres que té una densitat mí-
nima de 20 oliveres monumentals per hectàrea. 

Capítol II. Protecció de les oliveres i els oliverars monumen-
tals 

Article 4. Protecció genèrica i catalogació de les oliveres i els 
oliverars monumentals 

1. Es declaren protegits genèricament, sense necessitat de resolució singularit-
zada, les oliveres i els oliverars que s’ajusten a les definicions de l’article 3. 
2. Els propietaris poden demanar voluntàriament la catalogació de llurs olive-
res com a monumentals a partir de 150 centímetres de perímetre, mesurat a 
una altura de 130 centímetres del sòl. 
3. En els oliverars monumentals i en les finques on hi ha oliveres monumentals 
protegides, s’han de protegir el conjunt d’oliveres i tots els elements patrimo-
nials lligats a l’activitat agrària tradicional i que donen singularitat als olive-
rars. 

Article 5. Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i 
els Oliverars Monumentals 

1. Es crea la Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars 
Monumentals, que depèn dels departaments competents, la composició i el 
funcionament de la qual s’ha de regular per reglament. 
2. La Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Mo-
numentals té les funcions següents:  
a) Fer propostes i suggeriments sobre la metodologia, els paràmetres i els cri-
teris d’identificació de les oliveres i els oliverars monumentals. 
b) Validar els informes tramesos pels departaments competents. 
c) Fer propostes i suggeriments sobre la inclusió de les oliveres i els oliverars 
monumentals en el Catàleg d’oliveres i oliverars monumentals. 
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d) Proposar formes integrades de protecció i millorament del patrimoni ambi-
ental relacionat amb les oliveres i els oliverars monumentals, especialment 
enfront de l’amenaça de plagues, els efectes del canvi climàtic i les altres ame-
naces que afecten el conreu de les oliveres. 
e) Promoure programes d’intervenció i conservació de cada exemplar protegit 
i del seu entorn, que tinguin en compte l’accés del públic, les mesures d’esta-
bilitat, les cures fitosanitàries, les accions de sanejament per al manteniment, 
les actuacions permeses al voltant de l’arbre, els rètols i les indicacions, i el 
manteniment de recursos genètics. 
3. La Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Mo-
numentals ha d’elaborar una guia de bones pràctiques de conreu en què s’es-
pecifiquin les operacions agrícoles més adequades per al manteniment i la pro-
ducció de les oliveres monumentals, i n’ha de fer difusió. 

Article 6. Catàleg d’oliveres i oliverars monumentals 

1. El procediment per a protegir les oliveres i els oliverars monumentals s’ha 
d’iniciar amb l’elaboració del Cens oficial d’oliveres i oliverars monumentals. 
Aquest cens ha de permetre de detectar i identificar sistemàticament cada oli-
vera i oliverar monumental. 
2. Els departaments competents per raó de la matèria han de regular per regla-
ment el Cens oficial d’oliveres i oliverars monumentals i el catàleg d’oliveres 
i oliverars monumentals que en resulti. 
3. El Catàleg d’oliveres i oliverars monumentals ha de contenir les informaci-
ons següents:  
a) La localització unívoca. 
b) La propietat. 
c) La varietat, les dimensions i el nombre d’arbres en cas que es tracti d’oli-
verars. 
d) Les característiques físiques, monumentals, paisatgístiques, agràries, ambi-
entals, històriques i culturals. 
e) Les imatges que permetin d’identificar l’aspecte global de l’exemplar. 
f) Els elements del patrimoni rural vinculats a l’activitat agrària tradicional. 
g) Informació de les oliveres monumentals i de les altres oliveres no monu-
mentals presents en l’oliverar, i també una descripció de la finca amb un in-
ventari detallat dels elements patrimonials lligats a l’activitat agrària tradicio-
nal. 
4. Els departaments competents en aquesta matèria, d’acord amb el que esta-
bleix l’apartat 1, han de declarar l’inici del Catàleg d’oliveres i oliverars mo-
numentals. Les associacions, les organitzacions i els ens locals poden asse-
nyalar l’existència d’oliveres monumentals i d’oliveres que s’han de sotmetre 
a protecció i millorament. 
5. Els departaments competents en aquesta matèria, després del registre siste-
màtic i la notificació de les oliveres monumentals i d’haver escoltat l’opinió 
de la Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Mo-
numentals, han d’elaborar i actualitzar el Catàleg de les oliveres i els oliverars 
monumentals i han de determinar els recursos financers destinats a protegir-
los i millorar-los. 
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6. El Catàleg de les oliveres i els oliverars monumentals s’ha de publicar en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i s’ha de comunicar als òrgans 
interessats. Aquest catàleg ha de contenir les indicacions de localització uní-
voques necessàries per a identificar les propietats individuals. Els titulars de 
les oliveres i els oliverars monumentals, en el termini de trenta dies a comptar 
de la data de publicació del Catàleg en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, poden interposar un recurs contra la inclusió de les oliveres i els 
oliverars en el Catàleg. 
7. Els departaments competents en aquesta matèria, després d’escoltar l’opinió 
de la Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Mo-
numentals, han de decidir sobre les objeccions rebudes i han d’aprovar el Ca-
tàleg de les oliveres i els oliverars monumentals definitiu. Aquest catàleg està 
subjecte a una nova publicació que s’ha de publicar en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

Article 7. Restriccions paisatgístiques i acords amb els titu-
lars d’oliveres i oliverars monumentals 

1. Les oliveres i els oliverars monumentals se sotmeten automàticament a res-
triccions paisatgístiques quan s’assimilen com a patrimoni paisatgístic comú i 
com a tal han d’ésser identificats pels instruments de planificació municipal. 
Per a això, s’han de proporcionar les formes adequades de col·laboració in-
teradministrativa. 
2. S’ha d’atribuir un únic codi d’identificació a cada olivera monumental, en-
cara que formi part d’un oliverar monumental. 
3. El Govern de la Generalitat i els governs locals, dins de les competències 
respectives, per a la protecció i el manteniment de les oliveres i els oliverars 
monumentals i de llurs entorns, poden recórrer a acords amb llurs titulars. 

Capítol III. Accions de promoció i difusió  

Article 8. Promoció dels producte derivats de les oliveres mo-
numentals protegides 

1. La Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Mo-
numentals ha d’elaborar un pla d’actuació per a decidir les mesures de promo-
ció dels productes derivats de les oliveres monumentals protegides. La Co-
missió també ha d’elaborar la informació adreçada a l’aprofitament turístic de 
les oliveres i els oliverars monumentals, en col·laboració amb els ens locals, 
les altres administracions i les entitats privades. 
2. Els departaments de la Generalitat competents en aquesta matèria han de 
promocionar els productes derivats de les oliveres monumentals protegides 
fent ús de fons propis i aliens. A sol·licitud d’associacions de propietaris i 
marques certificades d’oli d’oliva verge extra d’oliveres monumentals, s’han 
d’establir acords específics per a la participació en fires i esdeveniments i per 
a la promoció per mitjà de canals publicitaris. 

Article 9. Protecció i promoció del paisatge d’oliveres 

1. Els departaments competents per raó de la matèria han de promoure la 
imatge del paisatge d’oliveres de Catalunya i, en particular, de les oliveres i 
els olivars monumentals i de llurs productes, incloent-hi els que tenen fins 
turístics. 
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2. Tenint en compte les peculiaritats del paisatge històric, rural, social i ambi-
ental que caracteritzen el patrimoni de les oliveres monumentals, el departa-
ment competent en matèria de turisme, juntament amb el departament compe-
tent en matèria de medi ambient i d’agricultura, consultant prèviament la 
Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monumen-
tals, ha de promoure un projecte específic de desenvolupament turístic, que 
s’ha de posar en marxa en el termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei. 
3. El Govern, en el context de l’aplicació de la política agrícola comunitària i 
de les successives modificacions i reformes, ha de promoure accions amb el 
ministeri competent en matèria d’Agricultura relatives a la política agrícola i 
forestal de la mateixa Unió Europea i dirigides a dur a terme operacions 
col·lectives de manteniment de la producció d’oliveres i oliverars monumen-
tals de gran valor històric, cultural i ambiental, o en risc d’abandonament. 
4. Els principals destinataris dels recursos i els ajuts han d’ésser els titulars de 
les oliveres i els oliverars monumentals. S’han d’evitar al màxim els interme-
diaris. 
5. La Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Mo-
numentals ha de valorar la creació d’un espai de protecció a l’entorn de les 
oliveres monumentals si considera que necessiten mesures de protecció espe-
cífica. Amb aquesta finalitat, la Comissió pot crear espais de protecció amb 
restriccions pel que fa als canvis de conreu, que s’han d’equiparar a un oliverar 
monumental pel que fa als ajuts o subvencions. 

Article 10. Coneixement de les oliveres monumentals i del lle-
gat oliverer 

1. El Govern, per mitjà del departament competent en matèria d’educació, 
medi ambient i agricultura, sens perjudici de la col·laboració d’altres departa-
ments, ha de promoure el coneixement de les oliveres i els oliverars protegits, 
la conscienciació de la necessitat de conservar-los i la inclusió de l’arbrat mo-
numental en circuits i currículums ecoeducatius. 
2. El departament competent en matèria de cultura ha de vetllar pel llegat oli-
verer per mitjà de la creació d’un arxiu documental, bibliogràfic i audiovisual 
que guardi per a les generacions futures el coneixement d’aquest patrimoni i 
de la seva relació amb Catalunya. 

Capítol IV. Prohibició d’actuacions contra les oliveres i els oli-
verars monumentals i règim sancionador 

Article 11. Prohibició d’actuacions contra les oliveres i els oli-
verars monumentals 

1. No es poden dur a terme activitats que directament o indirectament puguin 
deteriorar, malmetre o afectar de qualsevol manera l’estat de les oliveres i els 
oliverars monumentals inclosos en el Catàleg de les oliveres i els oliverars 
monumentals. 
2. A més de la prohibició que estableix l’apartat 1, es prohibeixen les actuaci-
ons següents:  
a) Instal·lar cartells o plafons publicitaris o altres estructures o elements que 
distorsionin l’estètica, llevat de cartells amb finalitat didàctica o divulgativa 
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lligada amb la conservació i promoció de les oliveres monumentals, que han 
d’ésser de mida reduïda per a minimitzar l’impacte visual. 
b) Modificar significativament el paisatge agrari dels oliverars monumentals 
o malmetre elements patrimonials relacionats amb l’activitat agrària tradicio-
nal sense l’autorització de la Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oli-
veres i els Oliverars Monumentals. 
c) Impedir l’accés als tècnics i el personal de l’Administració degudament 
acreditats, als agents mediambientals i als membres de cossos de seguretat 
amb funcions de vigilància mediambiental. 

Article 12. Exempcions 

1. Per les oliveres i els oliverars monumentals inclosos en el Catàleg de les 
oliveres i els oliverars monumentals, es poden concedir exempcions al com-
pliment de les prohibicions que estableix l’article 11 només per motius d’in-
terès general. 
2. Es poden concedir exempcions al compliment de les prohibicions que esta-
bleix l’article 11 als titulars que justifiquin una situació especial només des-
prés d’obtenir el dictamen vinculant de la Comissió Tècnica per a la Protecció 
de les Oliveres i els Oliverars Monumentals, que ha d’avaluar les condicions 
que poden permetre l’eliminació de les oliveres monumentals, els propòsits 
d’aquesta eliminació, l’absència documentada de solucions alternatives i 
l’existència d’un projecte específic de replantació. 
3. Les autoritzacions expedides d’acord amb aquest article són vàlides durant 
dos anys. 

Article 13. Reposició d’oliveres monumentals 

L’operació de replantació d’oliveres monumentals a què fa referència l’article 
12 és responsabilitat exclusiva de l’empresa constructora, que s’ha de sotmetre 
al control i la supervisió dels tècnics de la Generalitat. S’han de replantar tan 
a prop com sigui possible de la zona d’on s’han arrencat. L’empresa construc-
tora ha de garantir les cures necessàries per a llur supervivència. 

Article 14. Treballs de millorament de l’explotació 

1. Amb la finalitat que les finques on hi ha les oliveres i els oliverars monu-
mentals es mantinguin en producció i que llurs titulars o propietaris puguin 
obtenir rendes per llur treball, s’autoritzen totes les actuacions de conservació 
i aprofitament habituals dels oliverars, tant a la finca com a les oliveres. 
Aquestes actuacions inclouen les podes lleus i de fructificació, els tractaments 
fitosanitaris i la collita de les olives, i també les actuacions necessàries per a 
la producció de conreus associats, sempre que no posin en perill la supervi-
vència de les oliveres protegides. 
2. Si es vol fer una transformació en una finca amb oliveres monumentals per 
a fer-hi una nova plantació d’oliveres, amb el dictamen previ favorable de la 
Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monumen-
tals, s’ha d’autoritzar el reagrupament en la mateixa finca de les oliveres mo-
numentals, que han de continuar tenint actuacions de conservació específiques 
i, si cal, diferents de la resta de la finca. 
3. El reagrupament s’ha d’efectuar amb oliveres de varietats locals o de vari-
etats establertes per la normativa de producció de la corresponent denomina-
ció d’origen protegida. 
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4. Es poden permetre, a les finques amb oliveres monumentals, l’execució de 
petites obres o actuacions de millorament al servei de l’activitat agrícola, sem-
pre que aquestes no perjudiquin l’estat de conservació de les oliveres monu-
mentals. 

Article 15. Transmissió d’oliveres monumentals 

1. Es prohibeixen l’extracció, el transplantament i la tinença d’exemplars ar-
rencats d’oliveres monumentals, el comerç i les transaccions amb les oliveres 
o els oliverars monumentals. Se n’exclou la venda o transacció lligada a la 
transferència de la propietat del terreny, sempre que exemplars d’oliveres mo-
numentals romanguin al mateix lloc. 
2. Les oliveres monumentals que es van arrencar i es van trasplantar fora de 
llur espai originari no es poden moure del jardí o espai al qual han estat tras-
plantades per a no causar-los més danys, i no s’han d’incloure en el Catàleg 
d’oliveres i oliverars monumentals, llevat dels exemplars que la Comissió 
Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monumentals consi-
deri adient d’incorporar. 
3. Les empreses propietàries dels exemplars d’oliveres monumentals que són 
en vivers o centres de jardineria en espera d’ésser venuts i replantats han de 
fer, en el termini de trenta dies a comptar de l’aprovació d’aquesta llei, una 
declaració responsable del nombre d’oliveres monumentals que tenen a les 
instal·lacions. Si no ho fan, se’ls han d’aplicar, amb la inspecció prèvia del 
Cos d’Agents Rurals les sancions tipificades com a molt greus per aquesta llei. 
En el termini de dos anys el Govern pot exercir el dret de tempteig i retracte 
sobre aquests exemplars. 
4. Les oliveres monumentals que són propietat de vivers o centres de jardineria 
i que romanen a les finques d’origen no es poden extreure en cap cas. El Go-
vern ha d’exercir el dret de tempteig i retracte sobre aquestes oliveres i ha 
d’establir compensacions per als vivers i centres de jardineria que les hagin 
adquirides, equivalents al preu que n’hagin pagat. La Comissió Tècnica per a 
la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monumentals ha de decidir sobre 
llur ubicació. 

Article 16. Funcions de control i vigilància 

Les funcions de control i vigilància del compliment d’aquesta llei estan dele-
gades al Cos d’Agents Rurals de la Generalitat. Les policies autonòmica i mu-
nicipal i els altres cossos policials de manera coordinada també poden dur a 
terme activitats de control. 

Article 17. Denúncies  

1. Les autoritats, els agents de l’autoritat i els agents auxiliars han de comuni-
car al departament competent en matèria de medi ambient i als ajuntaments 
totes les actuacions, accions o omissions que coneguin i que puguin constituir 
una infracció d’aquesta llei. 
2. La vulneració per acció o omissió voluntària de les prescripcions d’aquesta 
llei té la consideració d’infracció administrativa i motiva, amb la instrucció 
prèvia de l’expedient administratiu pertinent, la imposició de sancions als res-
ponsables, tot això amb independència de les responsabilitats civils, penals o 
d’un altre ordre en què incorrin els infractors. 
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3. Si s’aprecia un fet que pot constituir un delicte o una falta, s’ha de comuni-
car a l’òrgan judicial competent i, mentre l’autoritat judicial conegui el cas, 
s’ha de suspendre el procediment administratiu sancionador. 

Article 18. Classificació d’infraccions  

1. Són infraccions administratives molt greus:  
a) Deteriorar o arrancar les oliveres o els oliverars protegits o causar la mort a 
les oliveres protegides, i també modificar físicament o químicament l’entorn 
de manera que es provoquin danys als exemplars d’oliveres. 
b) Arrancar o trasplantar les oliveres o els oliverars protegits, i també tenir 
exemplars arrancats i comerciar o fer transaccions amb aquests. 
2. Són infraccions administratives greus:  
a) Instal·lar plataformes, objectes o cartells que puguin danyar significativa-
ment les soques, les branques o les arrels de les oliveres i els oliverars monu-
mentals. 
b) Instal·lar cartells o plafons publicitaris o altres estructures o elements que 
distorsionin l’estètica de l’oliverar, llevat dels cartells amb finalitat didàctica 
o divulgativa lligada amb la conservació i promoció de les oliveres monumen-
tals, que han d’ésser de mida reduïda. 
c) Modificar significativament el paisatge agrari dels oliverars monumentals 
o malmetre elements patrimonials relacionats amb l’activitat agrària tradicio-
nal sense l’autorització de la Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oli-
veres i els Oliverars Monumentals. 
d) No permetre l’accés als tècnics i el personal de l’Administració degudament 
acreditats, als agents mediambientals i als membres de cossos de seguretat 
amb funcions de vigilància mediambiental. 
3. Són infraccions administratives lleus:  
a) Incomplir un precepte d’aquesta llei altre que els preceptes a què fan refe-
rència els apartats 1 i 2. 
b) Incomplir els preceptes dels reglaments que despleguin aquesta llei. 
4. La Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Mo-
numentals ha d’autoritzar excepcionalment les actuacions que, per imperatiu 
legal relatiu a la reglamentació de sanitat vegetal, s’hagin de fer sobre les oli-
veres monumentals protegides i que comportin cometre alguna infracció tipi-
ficada per aquest article. 

Article 19. Prescripció de les infraccions  

1. Les infraccions lleus tipificades per aquesta llei prescriuen al cap d’un any, 
les greus al cap de dos anys i les molt greus al cap de tres anys. 
2. El termini de prescripció de les infraccions es compta a partir del dia en què 
l’òrgan competent en té coneixement. 
3. La iniciació amb coneixement de l’interessat del procediment sancionador 
interromp el còmput del termini de prescripció. 

Article 20. Sancions aplicables  

Per la comissió de les infraccions tipificades per aquesta llei s’han d’aplicar 
les sancions següents:  
a) Multa de fins a 6.000 euros per infraccions lleus. 
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b) Multa de 6.001 a 24.000 euros per infraccions greus. 
c) Multa de 24.001 a 48.000 euros per infraccions molt greus. 

Article 21. Gradació de les sancions  

Per a la gradació de les sancions s’han de tenir en compte les circumstàncies 
següents:  
a) La intencionalitat. 
b) El dany efectivament causat a les oliveres i als oliverars monumentals pro-
tegits. 
c) La reincidència, entesa com la comissió en el termini d’un any de més d’una 
infracció de les tipificades per aquesta llei quan així s’hagi declarat per reso-
lució ferma. 
d) La situació de risc creada per a la supervivència de les oliveres i els olive-
rars monumentals protegits. 
e) L’ànim de lucre i l’import del benefici esperat o obtingut. 
f) L’exercici d’un càrrec o una funció que obliguen a fer complir els preceptes 
d’aquesta llei. 
g) La col·laboració en l’aclariment dels fets i en la restitució del bé protegit. 

Article 22. Indemnitzacions 

L’infractor, amb independència de les sancions imposades, ha de pagar una 
indemnització pels danys i perjudicis que hagi causat a les oliveres o els oli-
verars amb motiu de la infracció d’aquesta llei o dels reglaments que la des-
pleguen, i ha de tornar la situació alterada a l’estat originari. Totes aquestes 
obligacions de l’infractor s’entenen sens perjudici de l’obligació, si escau, 
d’indemnitzar el titular de les oliveres i els oliverars danyats. 

Article 23. Multes reiterades  

Amb independència de les multes que corresponguin en concepte de sanció, 
si l’infractor no adopta voluntàriament les mesures correctores en el termini 
fixat pel requeriment, l’òrgan competent pot acordar la imposició de multes 
reiterades per períodes no inferiors a un mes ni superiors a dos mesos. L’im-
port d’aquestes multes no pot excedir en cada cas el 20% de l’import de la 
multa principal. 

Capítol V. Finançament de la protecció i la gestió de les olive-
res i els oliverars monumentals 

Article 24. Finançament de la protecció i la gestió de les olive-
res i els oliverars monumentals  

1. Els pressupostos de la Generalitat han de destinar anualment una partida 
pressupostària suficient per a la protecció, la conservació, la posada en valor, 
la gestió, la producció i la promoció de les oliveres i els oliverars monumentals 
que estiguin en producció, les empreses que elaboren el certificat d’aquestes 
oliveres i llurs associacions, i els ens locals de Catalunya que treballin amb la 
mateixa finalitat. 
2. Els titulars d’explotacions agrícoles interessats en les oliveres i els oliverars 
monumentals i llurs associacions tenen prioritat en el finançament de la Ge-
neralitat de Catalunya i, si escau, de l’Estat i de la Unió Europea en els plans 
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i programes que fomenten una producció sostenible, una millora de la qualitat 
del producte i el manteniment del paisatge rural. 

Disposicions addicionals  

Primera. Reduccions en l’impost de successions i donacions 

El departament competent en matèria de fiscalitat ha d’estudiar l’establiment 
de reduccions en l’impost de successions i donacions que beneficiïn els pro-
pietaris d’oliveres monumentals. 

Segona. Barems dels ajuts per a la protecció i la gestió de les 
oliveres i els oliverars monumentals 

El reglament que desplegui aquesta llei ha d’establir amb criteris tècnics els 
barems dels ajuts a què fa referència l’article 24. Aquest reglament ha d’ésser 
redactat per tècnics designats per la Comissió Tècnica per a la Protecció de 
les Oliveres i els Oliverars Monumentals o pel departament de la Generalitat 
que es cregui oportú. 

Disposicions finals  

Primera. Desplegament reglamentari 

El Govern ha d’aprovar les disposicions necessàries per a desplegar i aplicar 
aquesta llei. 

Segona. Habilitació pressupostària 

Els preceptes que comportin despeses amb càrrec als pressupostos de la Ge-
neralitat produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressu-
postos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’en-
trada en vigor d’aquesta llei. 

Tercera. Entrada en vigor 

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

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2020 

El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Co-
missió, Assumpta Escarp Gibert 

ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE 

ESMENES RESERVADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS 

(Entre parèntesis el número d’esmena del grup.) 
222 (86) 

ESMENES RESERVADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ 
PODEM 

(Entre parèntesis el número d’esmena del grup.) 
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8 (2), 16 (3), 19 (5), 25 (7), 29 (8), 40 (10), 52 (13), 109 (20), 132 (21), 149 
(22), 164 (23), 188 (26), 216 (28) 

ESMENES RESERVADES PEL SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA 
D’UNITAT POPULAR - CRIDA CONSTITUENT 

(Entre parèntesis el número d’esmena del subgrup.) 
20 (5), 24 (6), 31 (8), 37 (9), 39 (10), 46 (12), 47 (13), 54 (14), 58 (15), 62 
(16), 81 (17),  103 (20), 110 (22), 130 (23), 139 (24), 166 (28), 170 (29), 190 
(31), 196 (32), 198 (33), 218 (34), 230 (35), 231 (36), 232 (37), 233 (38), 234 
(39), 255 (1) 
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Punt 4 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 15/2020, del 5 de maig, pel qual s’autoritza el Con-
sell Català de l’Esport per prestar garantia durant l’exercici 
2020, fins a una quantia màxima global de 8.000.000 d’euros, 
a favor de l’Institut Català de Finances, per a l’atorgament de 
préstecs per facilitar la liquiditat de les entitats esportives 
inscrites en el Registre d’Entitats Esportives, afectades per la 
situació derivada de la COVID-19 

203-00040/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 64015 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.05.2020 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 12 de maig de 2020, ha 
pres coneixement del Decret llei 15/2020, del 5 de maig, pel qual s’autoritza 
el Consell Català de l’Esport per prestar garantia durant l’exercici 2020, fins 
a una quantia màxima global de 8.000.000 d’euros, a favor de l’Institut Català 
de Finances, per a l’atorgament de préstecs per facilitar la liquiditat de les 
entitats esportives inscrites en el Registre d’Entitats Esportives, afectades per 
la situació derivada de la COVID-19, publicat al DOGC 8128, i ha manifestat 
que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que 
estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 8 de maig 
de 2020. 

A la Mesa del Parlament 

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

Certifico:  

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 5 de maig de 2020, s’ha 
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:  
«A proposta de la consellera de la Presidència, s’aprova la iniciativa SIG20-
PRE0565 - Projecte de decret llei pel qual s’autoritza el Consell Català de 
l’Esport per prestar garantia, durant l’exercici 2020, fins a una quantia màxima 
global de 8.000.000 d’euros, a favor de l’Institut Català de Finances, per a 
l’atorgament de préstecs per facilitar la liquiditat de les entitats esportives ins-
crites en el Registre d’Entitats Esportives, afectades per la situació derivada 
de la COVID-19.» 
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 5 de maig de 2020. 
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Decret llei 15/2020, de 5 de maig, pel qual s’autoritza el Con-
sell Català de l’Esport per prestar garantia, durant l’exercici 
2020, fins a una quantia màxima global de 8.000.000 d’euros, 
a favor de l’Institut Català de Finances, per a l’atorgament de 
préstecs per facilitar la liquiditat de les entitats esportives 
inscrites en el Registre d’Entitats Esportives, afectades per la 
situació derivada de la COVID-19 

El president de la Generalitat de Catalunya, 

L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom 
del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. 
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent 

Decret llei 

La situació de crisi sanitària generada com a conseqüència de la COVID-19 
ha obligat el Govern de la Generalitat a prendre de forma gradual un seguit de 
mesures en diferents àmbits, amb l’objectiu de pal·liar els greus efectes que la 
pandèmia està produint. 
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, el passat 11 de març; des del primer, el 
Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, 
pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els 
efectes de la pandèmia generada pel coronavirus COVID-19, fins al darrer que 
s’ha aprovat, el Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures 
pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pú-
blica de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de 
la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-
19. 
Les entitats esportives catalanes que figuren en el Registre d’Entitats Esporti-
ves del Consell Català de l’Esport, no romanen alienes a aquesta situació i, 
igual que la resta d’empreses del país, estan patint les conseqüències directa-
ment derivades d’aquesta situació que afecta de forma molt negativa la seva 
liquiditat i també el manteniment dels llocs de treball que depenen de l’exer-
cici de la seva activitat. 
En aquest sentit, és voluntat del Departament de la Presidència, mitjançant el 
Consell Català de l’Esport, impulsar, instrumentada per l’Institut Català de 
Finances, una línia específica de préstecs que tingui per objecte facilitar la 
liquiditat de les entitats esportives, inscrites en el Registre d’Entitats Esporti-
ves, afectades per la situació derivada de la COVID-19. Aquesta mesura re-
quereix disposar de l’autorització del Govern, que s’instrumenta amb aquest 
Decret llei. 
En el present supòsit, el caràcter extraordinari i excepcional de la situació de-
riva de la declaració de l’estat d’alarma provocada per la situació sanitària que 
requereix adoptar de manera urgent mesures que pal·liïn, tant com es pugui, 
la situació creada i que no poden ajornar-se, fins i tot, mitjançant la utilització 
de mitjans legislatius d’urgència a un moment posterior. 
Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 
de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;  
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A proposta de la consellera de la Presidència i amb la deliberació prèvia del 
Govern, 

Decreto:  

Article únic  

S’autoritza el Consell Català de l’Esport a prestar garantia, durant l’exercici 
2020, fins a una quantia màxima global de 8.000.000 d’euros, a favor de l’Ins-
titut Català de Finances per a l’atorgament de préstecs per facilitar la liquiditat 
de les entitats esportives inscrites en el Registre d’Entitats Esportives, afecta-
des per la situació derivada de la COVID-19. A aquest efecte el Consell Català 
de l’Esport ha de tenir formalitzat un conveni amb l’ICF per constituir un fons 
de garantia amb càrrec als pressupostos del Consell Català de l’Esport. 

Disposició final  

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

Barcelona, 5 de maig de 2020 

Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Meritxell Budó 
Pla, consellera de la Presidència 

Antecedents del Decret llei 

1. Certificat del secretari del Govern. 
2. Decret llei pel qual s’autoritza el Consell Català de l’Esport per prestar ga-
rantia, durant l’exercici 2020, fins a una quantia màxima global de 8.000.000 
d’euros, a favor de l’Institut Català de Finances, per a l’atorgament de préstecs 
per facilitar la liquiditat de les entitats esportives inscrites en el Registre d’En-
titats Esportives, afectades per la situació derivada de la COVID-19. 
3. Sol·licitud inclusió Projecte decret llei a l’Ordre del dia del Govern. 
4. Informe justificatiu sobre la necessitat i urgència del Decret llei (art. 38.3 
de la Llei 13/2008). 
5. Informe jurídic. 
6. Informe de la Direcció General de Pressupostos. 
7. Certificat de la secretària general del Departament de la Presidència general 
sobre la conformitat de la documentació. 

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 16/2020, del 5 de maig, de mesures urgents com-
plementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter 
social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19 

203-00041/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 64053 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.05.2020 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 12 de maig de 2020, ha 
pres coneixement del Decret llei 16/2020, del 5 de maig, de mesures urgents 
complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contrac-
tació i mobilitat per fer front a la COVID-19, publicat al DOGC 8128, i ha 
manifestat 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 
8 de maig 2020. 

A la Mesa del Parlament 

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

Certifico:  

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 5 de maig de 2020, s’ha 
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:  
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 
s’aprova la iniciativa SIG20VEH0580 - Projecte de decret llei de mesures ur-
gents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, 
contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.» 
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 5 de maig de 2020. 

Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents com-
plementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter 
social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19 

El president de la Generalitat de Catalunya, 

L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom 
del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. 
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent 

Decret llei 

El Govern, davant la necessitat extraordinària i urgent que ha suscitat la greu 
situació de pandèmia mundial decretada per l’Organització Mundial de la Sa-
lut, i la posterior declaració de l’estat d’alarma decretada mitjançant el Reial 
decret 463/2020, de 14 de març, ha adoptat diverses mesures econòmiques i 
pressupostàries, fiscals i financeres, sanitàries, procedimentals i d’intendència 
general per tal de pal·liar els efectes desfavorables d’aquesta situació de crisi 
sanitària. 
En el context actual es considera necessari adoptar un nou Decret llei que 
aprovi noves mesures complementàries en matèria transparència, ajuts de 
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caràcter social, contractació i mobilitat encaminades a pal·liar els efectes de 
la COVID-19. 
Aquest Decret llei s’estructura en vuit capítols, trenta-vuit articles, dues dis-
posicions addicionals i dues disposicions finals. 
En el capítol I, referit a mesures complementàries de transparència de l’abo-
nament de subministraments i altres per fer front al context generat per la CO-
VID-19, parteix de la situació originada per l’estat d’alarma, així com de la 
necessitat de fer front amb extrema urgència a la compra dels subministra-
ments, fonamentalment de caràcter sanitari, que la pandèmia ocasionada per 
la COVID-19 suposava, van fer necessari l’ús del mecanisme de les despeses 
a justificar com a procediment per obtenir els subministraments necessaris, i 
més en un mercat internacional caracteritzat per la insuficiència de subminis-
traments i l’extrema competitivitat, fet que alterava el funcionament normal 
dels mercats i, per tant, dels mecanismes ordinaris d’aprovisionament de les 
administracions públiques. 
Una vegada superada aquesta fase, es fa necessari, amb l’ànim de donar visi-
bilitat i seguretat a les actuacions realitzades mitjançant aquest procediment, 
arbitrar els mecanismes de control propis d’una Administració pública, par-
tint, no obstant això, de l’excepcionalitat de la situació descrita. Amb aquesta 
finalitat, s’estableix la present regulació en relació amb les actuacions que ha 
de portar a terme la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. El 
resultat de la revisió efectuada serà objecte de publicitat en el web del Depar-
tament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. 
Amb caràcter general i respecte dels capítols II a VI, respectivament, es par-
teix del fet que en l’àmbit del treball i de l’ocupació és necessari adoptar me-
sures urgents per pal·liar els efectes desfavorables que ha provocat la crisi 
sanitària derivada de la COVID-19, tant en les persones com en les empreses, 
posant en marxa de manera urgent ajudes destinades a crear i mantenir ocupa-
ció, fonamentalment en aquests moments tan difícils. 
Atès l’elevat nombre d’ERTO que s’han presentat de més de 93.000 empreses, 
que afecten més de 680.000 treballadors, a curt i mitjà termini, informes pros-
pectius fan preveure la possibilitat que molts d’aquests ERTO es puguin con-
vertir en acomiadaments. Cal tenir en compte que no només les grans empre-
ses han fet un ERTO, sinó que un alt percentatge del total d’ERTO 
corresponen a mitjanes i petites empreses i empreses cooperatives i de l’eco-
nomia social, que són principalment amb les que treballen els ajuntaments i el 
Servei Públic d’Ocupació. Davant d’aquesta situació d’adaptació i reorganit-
zació, el teixit productiu dels nostres pobles i ciutats difícilment podrà supor-
tar aquest embat econòmic, atès que ja estàvem entrant en recessió. Això im-
plica moltes persones a les llistes de les oficines de treball. A causa de la 
situació de crisi originada per la COVID-19, el mercat de treball ha sofert un 
gran impacte. L’atur registrat es va situar en 417.047 persones el passat mes 
de març, i ha augmentat un 6,1% només durant la primera quinzena del mes 
d’abril. En un mes des de l’inici de l’estat d’alarma, han augmentat en un 30% 
les persones inscrites com a demandants d’ocupació; les afiliacions a la segu-
retat social han disminuït en 130.513 persones respecte del mes de febrer; es 
registra un fort descens en la contractació, amb un 28% de caiguda respecte 
del mes de febrer de l’any anterior; a 117.240 persones demandants d’ocupa-
ció, se’ls acaben les prestacions en els propers mesos: a més de 20.000 perso-
nes, durant el mes d’abril i, previsiblement, a més de 60.000, durant el proper 
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mes de maig. De fet, en aquests moments el 48% de les persones demandants 
d’ocupació no ocupades no perceben cap prestació o subsidi de l’Estat. Els 
experts parlen d’un escenari amb un 21% de persones actives en situació 
d’atur i també indiquen que una resposta ràpida a l’inici d’aquesta situació té 
perspectives molt més prometedores. 
En aquests moments tan complexos, l’activació i la mobilització de recursos 
nous i existents de la manera més àgil i ràpida possible i fent incidència en la 
diversitat són una necessitat i una obligació que cal assumir. 
També s’ha de tenir en compte que el futur immediat no anima a pensar que 
la realitat que els treballadors sotmesos a mesures per la COVID-19 es troba-
ran quan tornin al seu lloc de treball físic, sigui de tornada a la normalitat. Ans 
al contrari, l’escenari dibuixa moltes persones amb situacions complexes i de 
gran impacte emocional, no només per haver perdut la feina o l’habitatge, sinó 
també per haver estat afectats directament per la COVID-19 i, possiblement, 
per haver d’afrontar la pèrdua dels seus éssers estimats. És per això que el 
primer nivell per afrontar la nova situació, en l’àmbit organitzatiu i emocional, 
és en l’Administració més propera a la ciutadania, l’Administració local, que 
coneix la seva realitat, tot i que es trobaran amb nous elements i situacions 
desconegudes a les quals hauran de donar resposta. És per això, que se l’ha de 
dotar dels recursos tècnics i humans, així com metodològics per afrontar 
aquesta nova situació. 
Així doncs, en aquest context d’inestabilitat, es considera prioritari establir 
mesures adreçades a donar suport al teixit productiu, especialment a les petites 
i mitjanes empreses i als autònoms i a les empreses cooperatives i de l’econo-
mia social, i minimitzar l’impacte social perquè, una vegada superada la crisi 
sanitària, es produeixi al més aviat possible el rellançament econòmic, garan-
tint l’estabilitat en l’ocupació. 
Es per això que es considera necessari adoptar unes mesures adreçades a donar 
suport al manteniment de llocs de treball, suport i acompanyament a les per-
sones i establir incentius per a les empreses adreçats al foment de l’ocupació. 
Així, el capítol II preveu uns ajuts destinats al finançament per a l’elaboració 
i l’execució dels plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 de les enti-
tats locals. Aquesta línia va totalment alineada amb la mesura 9 del Decàleg 
per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya. Amb 
aquesta mesura es regulen, per una banda, uns ajuts econòmics per contractar 
personal tècnic per part dels ens locals, que han d’impulsar els plans de reac-
tivació, amb la finalitat de pal·liar les afectacions produïdes per la crisi de la 
COVID-19 en els seus respectius àmbits territorials a Catalunya. 
I, per una altra banda, també es preveuen ajudes destinades a la contractació 
d’un servei de consultoria i assistència tècnica per a l’elaboració d’aquests 
plans de reactivació socioeconòmica COVID-19. 
Aquests ajuts s’adrecen als ajuntaments i als consells comarcals que consten 
en l’annex d’aquest Decret llei que, d’acord amb les darreres dades publicades 
a l’Idescat, han estat definits en funció de la població dels municipis i garantint 
la cobertura de tot el territori. S’ha fet un tall en municipis amb un mínim 
nombre d’habitants perquè es considera necessari un mínim de densitat de po-
blació que es correspon amb una capacitat econòmica i organitzativa sufici-
entment acreditada dels ajuntaments que els gestionen per poder elaborar i 
executar els plans, que és l’objectiu primordial de la mesura. També es dona 
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l’opció de participar els consells comarcals perquè d’aquesta forma es garan-
teix que aquesta mesura arriba a tot el territori i es continua mantenint un gruix 
suficient de població perquè l’activitat planificadora tingui eficàcia, cobrint 
mitjançant els consells comarcals tots aquells municipis de Catalunya amb 
menys densitat de població. 
El capítol III aprova una línia extraordinària i urgent del Programa de treball 
i formació per pal·liar situacions derivades de la COVID-19, consistent en 
projectes de millora de l’ocupabilitat dels treballadors, especialment aquells 
que s’han quedat sense feina a causa de la crisi de la COVID-19 i els que tenen 
més dificultats d’accés al mercat laboral, per mitjà d’accions d’experiència 
laboral i accions de formació i, si escau, accions de formació transversal. Cal 
tenir en compte que aquesta crisi ja està afectant de forma molt directa els 
col·lectius més vulnerables i que, malauradament, l’impacte socioeconòmic 
també arribarà a aquelles persones que mai haguessin pensat que algun dia es 
trobarien en situació de desocupació. Per tant, hi haurà nous col·lectius pro-
fessionals sobre els quals no hi havia cap previsió que es poguessin quedar en 
situació d’atur. Aquesta línia pretén incidir de forma directa sobre aquests dos 
col·lectius. 
En concret, la mesura de treball i formació línia COVID-19 anirà adreçada a 
les persones que han perdut la feina a partir del 14 de març de 2020 i a perso-
nes en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de pres-
tació per desocupació o subsidi ni ajuts, preferentment més grans de 45 anys. 
Aquests dos col·lectius han estat els més afectats per l’estat d’alarma i la crisi 
generada per aquest. 
El capítol IV preveu una mesura d’ajuts per al manteniment de l’ocupació en 
microempreses i per part d’autònoms amb persones a càrrec seu, que s’han 
vist afectades per la crisis de la COVID-19, i amb l’objecte d’evitar la deso-
cupació de les persones que tenen contractades. Es tracta d’uns ajuts econò-
mics que tenen per objecte tornar a l’activitat a persones, famílies i empreses 
afectades. Els beneficiaris són microempreses o autònoms que tinguin con-
tractades fins a deu treballadors, i que hagin mantingut la plantilla ja sigui 
perquè hagin efectuat un expedient temporal de regulació d’ocupació o hagin 
reduït la jornada laboral dels contractes de treball. La mesura consisteix en un 
ajut del 50% del salari mínim interprofessional per a un màxim de tres treba-
lladors i durant sis mesos, o la part proporcional equivalent en el cas de con-
tractes a jornada parcial, sempre que aquestes microempreses i autònoms man-
tinguin el 100% de la plantilla que tenien en el moment anterior a l’estat 
d’alarma i, com a mínim, durant els 12 mesos següents al reinici de l’activitat. 
El capítol V preveu mesures de suport a les microempreses, autònoms, les 
empreses cooperatives i de l’economia social. Aquestes mesures tenen per ob-
jecte l’impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci 
i activitat econòmica amb l’objectiu de mantenir l’ocupació i la millora de 
l’ocupabilitat, afrontar millor els reptes sorgits de la nova realitat socioeconò-
mica, de manera que es reforci la viabilitat de les microempreses, els autònoms 
i les empreses cooperatives i de l’economia social. 
A aquests efectes, es preveuen dues línies de subvencions diferenciades sobre 
la base de la tipologia d’empresa objecte de l’ajut. Una primera línia de me-
sures va destinada al suport dels treballadors de microempreses i a autònoms, 
que ocupin fins a 10 treballadors, i que s’han vist agreujades pels efectes de 
les mesures preventives i de contenció derivades de la crisi sanitària de la 
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COVID-19. Una segona línia de mesures de suport a projectes singulars per a 
la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives i de 
l’economia social, que va totalment alineada amb la primera proposta de l’As-
sociació Economia Social de Catalunya (AESCAT), que agrupa les entitats 
representatives de l’economia social i solidària –el cooperativisme, el tercer 
sector social, les mutualitats i l’economia solidària–apostant perquè l’econo-
mia social i solidària sigui una proposta tinguda en compte per minimitzar 
l’impacte sobre l’ocupació i l’activitat socioempresarial, perquè és una peça 
clau per assolir un model de desenvolupament socioeconòmic sostenible, di-
vers i centrat en les persones i arrelat al territori. 
El capítol VI preveu mesures en els programes en matèria de treball autònom, 
amb una previsió de flexibilització en la convocatòria de suport a la consoli-
dació, enfortiment i reinvenció del treball autònom a Catalunya, preveient me-
sures com l’augment de les sessions d’assessorament, o l’adaptació de les ses-
sions d’informació a les noves necessitats derivades de la crisi de la COVID-
19. 
Així mateix, s’anuncia una ampliació del pressupost destinat a la convocatòria 
anual dels programes d’ajuts a la creació del treball autònom dels joves entre 
18 i 29 anys, per poder disposar d’una renda de subsistència durant la primera 
fase de la posada en marxa de l’activitat. 
En relació amb el capítol VII, el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanita-
ris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, 
modificat parcialment pel Decret llei 8/2020, de 24 de març, estableix diverses 
mesures relacionades amb la suspensió dels contractes administratius afectats 
per la situació de l’estat d’alarma declarada pel Reial decret 463/2020, de 14 
de març. 
Concretament, l’article 1.6, en la redacció donada per l’article 1 del Decret llei 
8/2020, de 24 de març, disposa que els contractes de menjadors escolars que-
den subjectes al règim establert a l’article 34.4 del Reial decret llei 8/2020, de 
17 de març, pel que fa a la suspensió i al pagament de les indemnitzacions 
corresponents i que, a sol·licitud del contractista i per resolució del conseller 
o consellera d’Educació, s’establiran les mesures necessàries per al reequilibri 
econòmic d’aquests contractes. 
La regulació es refereix únicament a la gestió indirecta contractual dels serveis 
de menjador i no inclou, per tant, la gestió indirecta no contractual a través de 
les associacions de pares i mares d’alumnes, i altres entitats, que és caracte-
rística del nostre sistema de gestió d’aquests serveis. En aquest sentit, l’article 
5 del Decret 219/1989, d’1 d’agost, de delegació de competències de la Gene-
ralitat a les comarques en matèria d’ensenyament, disposa que les comarques 
podran establir convenis i contractes amb entitats públiques i privades per a la 
gestió dels serveis delegats. 
Igualment, l’article 10 del Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula 
el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del De-
partament d’Ensenyament, preveu fórmules no contractuals de gestió indirecta 
del servei de menjador escolar, com els convenis amb establiments oberts al 
públic, entitats o institucions que ofereixin garantia suficient de la prestació 
correcta del servei. 
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Atesa, doncs, la realitat del nostre sistema de gestió dels menjadors escolars 
de titularitat del Departament d’Educació, cal preveure el règim d’indemnit-
zació en el cas de la gestió sota fórmules no contractuals, tal com es fa, en 
relació amb els serveis socials, mitjançant la disposició addicional primera del 
Decret llei 8/2020, de 24 de març. Amb aquesta finalitat, mitjançant l’article 
2 es modifica parcialment el Decret llei 7/2020, de 17 de març, amb l’afegit 
d’una nova disposició addicional per la qual es regula el procediment per al 
reequilibri econòmic en relació amb els instruments no contractuals de gestió 
dels serveis de menjadors escolars, als quals caldrà aplicar els mateixos crite-
ris de determinació de l’equilibri econòmic que es fixin en relació amb els 
instruments contractuals. Per tot això, es proposa afegir al Decret llei 7/2020, 
de 17 de març una disposició addicional quarta que dona resposta a la situació 
plantejada. 
Respecte del capítol VII, referit a mesures en matèria de mobilitat i pel que fa 
a l’àmbit específic dels treballadors del sector agrari, escau adoptar mesures 
que coadjuvin a l’impuls de la reactivació econòmica en els sectors de proxi-
mitat i al reequilibri territorial. En concret, es tracta de facilitar els seus des-
plaçaments motivats per les campanyes agràries, sempre en el marc fixat per 
l’Acord del Govern 28 d’abril de 2020, pel qual s’impulsa la coordinació i el 
seguiment de la campanya agrària en el context de la pandèmia generada per 
la COVID-19. 
En aquest sentit, atesa la importància de la campanya agrària, i especialment 
de la recollida del producte, per nodrir la cadena alimentària de productes bà-
sics, s’incorporen en el Decret llei un conjunt de mesures per adequar l’ús del 
sistema de transport públic i la mobilitat, davant l’emergència derivada 
d’aquesta pandèmia, a les necessitats especifiques esmentades, en termes ade-
quats a la Resolució SLT/747/2020, de 17 de març, per la qual s’adopten me-
sures complementàries en l’àmbit del transport públic de viatgers pel SARS-
CoV-2. 
En quan les disposicions addicionals, la primera preveu la possibilitat, si es-
cau, d’ampliar els imports màxims que s’hi destinen i la segona preveu la pos-
sibilitat d’efectuar una bestreta al centres especials de treball per mesos ven-
çuts, per atendre la situació excepcional derivada de la COVID-19, per tal de 
poder donar el suport a les persones afectades en aquests centres i preveient 
una posterior regularització de les quantitats. Aquesta disposició va alineada 
amb la mesura 2 del Pla de mesures urgents per a la reactivació econòmica de 
la Confederació del Tercer Sector. 
En darrer terme, les disposicions finals preveuen l’aprovació de les correspo-
nents convocatòries i instruccions necessàries per al desplegament dels ajuts 
que regula aquest Decret llei, i la disposició final segona en preveu l’entrada 
en vigor. 
Atesa la greu situació de crisi sanitària 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 i en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya, a proposta del vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern, 
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Decreto:  

Capítol I. Mesures complementàries de transparència de l’abo-
nament de subministraments i altres per fer front al context 
generat per la COVID-19 

Article 1. Seguiment dels pagaments per avançat 

1.1 Les despeses vinculades a contractes d’emergència o altres despeses que 
tinguin com a finalitat fer front al context generat per la COVID-19, i neces-
sitin o hagin necessitat l’abonament d’una bestreta amb caràcter previ a la seva 
realització, tenen la consideració de despesa a justificar en virtut de l’article 
16 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures 
urgents per respondre a l’impacte econòmic de la COVID-19. Els lliuraments 
de fons necessaris per fer front a les despeses els ha d’abonar a l’adjudicatari 
la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya. 
1.2 L’acreditació formal de la realització d’aquestes despeses serà objecte de 
verificació per part de la Intervenció General en el termini de tres mesos a 
partir de la data d’aixecament de l’estat d’alarma. Les actuacions inclouran la 
comprovació de la justificació de l’emergència mitjançant la resolució de l’òr-
gan corresponent, l’encàrrec de l’actuació a dur a terme, l’existència de l’al-
barà d’entrega en el cas de subministraments, la factura, així com la recepció 
de la prestació efectuada. El resultat del control es publicarà al web del De-
partament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. 
1.3 Aquestes disposicions també són d’aplicació quan la contractació per a 
l’atenció d’aquestes necessitats s’hagi de produir a l’estranger i en el cas dels 
convenis de règim especial previstos en la disposició addicional tercera del 
Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 
7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, 
de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en 
matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures complementàries. 

Capítol II. Mesura d’ajuts directes per al finançament dels 
plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 en l’àmbit 
d’ocupació 

Article 2. Plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 

Els plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 són els instruments de 
planificació que han de permetre, des de l’àmbit local i de manera concertada, 
identificar les actuacions necessàries i urgents per contenir l’impacte socioe-
conòmic com a conseqüència de les mesures preventives i de contenció deri-
vades de la situació de la COVID-19 i per millorar la situació d’ocupabilitat 
de les persones, així com la reactivació de les empreses en la seva activitat 
productiva. 

Article 3. Objecte i finalitat 

L’objecte d’aquesta mesura és regular un ajut, amb caràcter extraordinari, per 
raons d’interès públic i social, a les administracions locals de Catalunya per 
impulsar l’elaboració i execució dels Plans de reactivació socioeconòmica 
COVID-19 en l’àmbit de l’ocupació, mitjançant uns ajuts econòmics adreçats 
a finançar els costos que se’n derivin, amb la finalitat de pal·liar les afectaci-
ons produïdes per la crisi de la COVID-19 a Catalunya 



Dossier Ple 54 
3 de juny de 2020 

28 

 

Article 4. Entitats beneficiàries 

4.1 Les entitats beneficiàries d’aquests ajuts són els ajuntaments i els consells 
comarcals que consten en l’annex d’aquest Decret llei, organitzats en funció 
de la seva dimensió, de forma que es garanteix que aquesta mesura arriba a tot 
el territori. Les entitats beneficiàries d’aquests ajuts podran executar les actu-
acions subvencionades mitjançant els seus organismes autònoms o les entitats 
dependents o vinculades, amb competència en matèria de polítiques actives 
d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació de manera 
concertada. 
4.2 Les entitats locals i consells comarcals determinats a l’annex d’aquest De-
cret llei, i els seus ens de gestió si escau, com a beneficiaris dels ajuts del Pla 
de reactivació socioeconòmica COVID-19, han de complir els requisits esta-
blerts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

Article 5. Actuacions, despeses subvencionables i import de 
l’ajut 

Els projectes subvencionables en l’àmbit del Pla de reactivació socioeconò-
mica COVID-19 inclouen dues actuacions, que són:  
a) La contractació laboral de dos tècnics o tècniques per executar, coordinar i 
fer el seguiment del Pla. Aquestes persones han d’haver estat inscrites com a 
demandants d’ocupació abans de la contractació i tenir una titulació universi-
tària oficial vinculada a la tasca a desenvolupar, o bé, si no hi està vinculada, 
ha d’acreditar una experiència laboral relacionada amb la tasca, d’un mínim 
de 3 anys. 
Són subvencionables els costos laborals d’aquesta contractació, per un import 
de 34.400,00 euros per persona. Aquesta quantia es correspon a 12 mesos 
d’execució, per un contracte a jornada completa. Té el caràcter de retribució 
mínima, i inclou el salari brut mensual, més el prorrateig de les pagues extra-
ordinàries i les despeses de la cotització empresarial. 
b) L’elaboració del Pla mitjançant la contractació d’una persona tècnica, o la 
dedicació d’una persona experta de la pròpia entitat assignada a aquesta tasca. 
En cas de nova contractació la persona ha d’haver estat inscrita com a deman-
dant d’ocupació abans de la contractació i tenir una titulació universitària ofi-
cial, la qual ha d’estar vinculada a la tasca a desenvolupar, o bé, malgrat no 
estigui vinculada, acrediti una experiència laboral relacionada amb la tasca, 
d’un mínim de 3 anys. En el cas que la tasca sigui assumida per una persona 
tècnica de la pròpia entitat, ha de constar un encàrrec específic d’aquestes fun-
cions. 
Aquest contracte pot ser substituït per la contractació d’un servei de consulto-
ria i assistència com a suport a l’elaboració del pla de reactivació socioeconò-
mica COVID-19. 
L’import màxim de l’ajut és de 34.400,00 euros. 
La contractació dels serveis de consultoria i assistència per realitzar les actu-
acions previstes en aquesta mesura s’ha de dur a terme d’acord amb el que 
estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per 
la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parla-
ment Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, i s’ha de valorar el coneixement del territori que aportin les empreses 
licitadores. 
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Article 6. Termini d’execució 

Seran subvencionables els projectes iniciats i no finalitzats, a partir del 14 de 
març de 2020. El termini d’execució total dels projectes finalitza com a màxim 
un cop exhaurits els 12 mesos de contracte del personal tècnic, que s’ha de 
produir com a màxim dintre dels dos mesos següents a la data de notificació 
de l’atorgament de la subvenció. 

Article 7. Sol·licituds  

7.1 Les entitats locals i els consells comarcals indicats a l’annex d’aquest De-
cret llei han de presentar la sol·licitud i la documentació corresponent per via 
telemàtica, d’acord amb les indicacions que determini l’òrgan competent. 
7.2 Juntament amb la sol·licitud degudament emplenada i signada, s’ha de 
presentar, segons el model normalitzat disponible, la documentació següent:  
a. Memòria explicativa del projecte, que ha de contenir la justificació de la 
necessitat del pla en el context socioeconòmic de l’àmbit d’actuació. 
b. Declaració responsable de l’entitat sol·licitant conforme compleix els re-
quisits per poder ser beneficiari de les ajudes previstes. 
7.3 El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia l’endemà de la publi-
cació d’aquest Decret llei i finalitza el 29 de maig de 2020. 

Article 8. Procediment de concessió 

8.1 Aquests ajuts es tramiten conforme amb el procediment previst a la Llei 
38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i al text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre atenent a la singularitat derivada de l’impacte econòmic i so-
cial del COVID-19, que permeten apreciar la concurrència de raons d’interès 
públic, econòmic i social que dificulten la convocatòria pública de les referi-
des subvencions. 
8.2 La resolució d’atorgament dels ajuts directes correspon a la persona titular 
de la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i el termini per 
dictar la resolució és d’un mes a partir de l’endemà de la presentació de les 
sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat i notificat 
resolució expressa, les entitats beneficiàries podran entendre desestimada la 
subvenció per silenci administratiu, sense perjudici del deure de resoldre de 
les administracions públiques. 

Article 9. Aplicació pressupostària i finançament 

9.1 L’import màxim corresponent a l’atorgament d’aquests ajuts econòmics 
és de, 6.708.000,00 d’euros corresponents al pressupost del 2020, a càrrec de 
les partides pressupostàries 6204.D/460000190/331D/0000 FPAO, 6204.D/-
461000190/331D/0000 FPAO i 6204.D/469000190/331D/0000 FPAO. 
9.2 Les actuacions previstes en aquesta mesura podran ser elegibles a través 
del Programa Operatiu FSE de Catalunya 2014-2020, núm. CCI2014ES05S-
FOP007 del Fons Social Europeu. 

Article 10. Bestreta 

S’atorgarà una bestreta de la totalitat de l’import concedit sense necessitat 
d’aportar cap aval o garantia, atesa la naturalesa dels beneficiaris i atesa la 
urgència i la necessitat de pal·liar els efectes provocats per la crisi sanitària de 
la COVID-19. 
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Article 11. Compatibilitat dels ajuts 

11.1. Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la 
mateixa finalitat que estigui finançat per altres administracions o ens públics 
o privats, ja siguin d’àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea o d’or-
ganismes internacionals, incloses les reduccions dels costos de la Seguretat 
Social. 
11.2. L’import dels ajuts concedits en cap cas pot ser d’una quantia que superi 
els costos d’execució de les actuacions. 

Article 12. Seguiment i justificació de despeses 

12.1 Un cop executades les actuacions, les entitats beneficiàries han de pre-
sentar un compte justificatiu amb certificat de l’interventor o interventora, res-
pecte de les despeses realitzades i pagades. 
12.2 El compte justificatiu ha d’incloure el Pla de reactivació socioeconòmica 
COVID-19, una breu memòria de l’activitat de les persones tècniques contrac-
tades, per coordinar, impulsar i fer el seguiment del Pla i el detall dels concep-
tes pels quals s’han imputat les despeses i l’import corresponent. 
12.3 El termini per presentar la justificació serà com a màxim de dos mesos, 
a partir de l’endemà de finalitzar l’execució. 
12.4. La persona titular de la direcció dels Servei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya establirà, mitjançant una instrucció, els mecanismes de seguiment i con-
trol que permetin comprovar l’execució correcta de les actuacions per les 
quals es concedeix l’ajut. 
12.5. En l’execució de les tasques de seguiment i control es pot demanar als 
ens locals i als consells comarcals beneficiaris tota la informació i la docu-
mentació complementària que es consideri necessària per a l’avaluació cor-
recta de les justificacions de despesa presentades. Igualment, els ajuntaments 
i els consells comarcals beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació 
que els requereixin els òrgans de control de l’Administració de la Generalitat. 

Article 13. Obligacions 

Les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions estaran subjectes a les obli-
gacions previstes a l’article 14 i concordants de la Llei 38/2003 de 17 de no-
vembre, general de subvencions. 

Capítol III. Mesura de línia extraordinària i urgent COVID-19 
del Programa de treball i formació  

Article 14. Objecte i finalitat 

14.1 L’objecte d’aquesta mesura és atorgar subvencions per tal de millorar 
l’ocupabilitat de les persones desocupades amb dificultats d’accés al treball, 
la situació de les quals s’ha vist agreujada per efectes de les mesures preven-
tives i de contenció derivades de la situació de la COVID-19. 
14.2 Aquesta mesura s’emmarca en l’àmbit del Programa treball i formació, 
gestionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el qual haurà d’aprovar 
una convocatòria extraordinària. 

Article 15. Entitats beneficiàries 

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les administracions locals de 
Catalunya o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en 
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matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promo-
ció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles, que es determinin a la 
convocatòria extraordinària. 

Article 16. Actuacions subvencionables 

Aquest Programa ofereix una experiència laboral a les persones destinatàries 
mitjançant la subscripció d’un contracte de treball i una acció de formació 
transversal. 
16.1 Accions d’experiència laboral. 
Els àmbits d’actuació per a les accions d’experiència laboral són:  
a) Activitats de suport a la represa de l’activitat: tots aquells àmbits d’actuació 
locals relacionats amb activitats de suport a la represa de l’activitat per raó de 
la reactivació de l’activitat econòmica afectada per la COVID-19, com per 
exemple agents cívics per a mercats municipals, transports públics, informa-
dors de suport a altres serveis locals, com policia local, entre d’altres. 
b) Activitats d’interès social i educatiu: tots aquells àmbits de suport a tasques 
socials i educatives, com per exemple, acompanyar al metge, distribució d’ali-
ments i/o medicaments, recollida de proves mèdiques, suport a deures esco-
lars, suport telemàtic en tasques educatives i altres tipus de suport a les famí-
lies, a la comunitat i a la gent gran. 
c) Altres activitats addicionals als àmbits d’actuació habituals de les entitats 
locals. 
La durada del contracte ha de ser de 9 mesos a jornada completa. 
Les accions d’experiència laboral han de ser competència de l’entitat benefi-
ciària, no podent substituir llocs de treball estructurals, sinó activitats addici-
onals a l’activitat habitual del personal de l’Administració local. 
16.2 Accions de formació transversal. 
Les accions de formació transversal a realitzar per les persones contractades 
estaran incloses dins les famílies professionals ADG Administració i gestió i 
SAN Sanitat. La resolució de convocatòria extraordinària indicarà els mòduls 
formatius a impartir. 
Les persones contractades han de realitzar 60 hores de formació, durant el 
període d’execució del contracte i dins de la jornada laboral. 

Article 17. Persones destinatàries 

17.1 Les actuacions previstes en aquesta mesura s’adrecen a les persones ins-
crites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupa-
ció no ocupades (DONO) a partir del dia 16 de març de 2020, inclòs. 
Així mateix, també s’adrecen a les persones en risc de caure en situació d’atur 
de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi, ni 
d’ajuts. 
17.2 Com a mínim, el 50% de les persones contractades han de ser dones. En 
cas que el nombre de contractes a formalitzar sigui imparell, s’ha de prioritzar 
la contractació de dones. 
17.3 En el procés de selecció i d’acord amb l’article 34 del Reial decret legis-
latiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’ocu-
pació, en el seu apartat 1, els processos d’intermediació s’han de prestar 
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d’acord amb els principis d’igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació, la 
no discriminació, garantint-se la plena transparència en el seu funcionament. 

Article 18.Aplicació pressupostària i finançament 

18.1 L’import màxim destinat a la concessió de les subvencions previstes en 
aquesta mesura és de 15.000.000 euros, a càrrec de les partides pressupostàries 
6204.D/460000190/331E/0000 FPAO, 6204.D/461000190/331E/0000 FPAO 
i 6204.D/469000190/331E/0000 FPAO. 
18.2 Les actuacions previstes en aquesta mesura poden ser elegibles a través 
del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020, núm. CCI2014-
ES05SFOP007 del Fons Social Europeu,  

Article 19. Bestreta 

S’atorgarà una bestreta de la totalitat de l’import concedit sense necessitat 
d’aportar cap aval o garantia, atesa la naturalesa dels beneficiaris i atesa la 
urgència i la necessitat de pal·liar els efectes provocats per la crisi sanitària de 
la COVID-19. 

Capítol IV. Mesura d’ajuts per al manteniment de l’ocupació 
en microempreses i treballadors autònoms 

Article 20. Objecte i finalitat 

20.1 L’objecte d’aquesta mesura d’ajut, és mantenir l’ocupació dels treballa-
dors contractats en microempreses i per part treballadors autònoms, i a aquest 
efecte s’aprovarà una convocatòria extraordinària. 
20.2 La finalitat d’aquesta mesura és, per tant, que els treballadors autònoms 
i les microempreses, la situació de les quals s’ha vist agreujada per efectes de 
les mesures preventives i de contenció derivades de la situació de la COVID-
19, puguin reiniciar la seva activitat, evitant així la desocupació de les perso-
nes amb les quals tinguin una relació laboral. 

Article 21. Entitats beneficiàries 

21.1 Poden ser entitats beneficiàries d’aquesta subvenció les microempreses i 
els treballadors autònoms que ocupin fins a 10 treballadors, constituïdes le-
galment i amb establiment operatiu a Catalunya, que hagin vist suspesa la seva 
activitat per raó de la declaració de l’estat d’alarma regulat al Reial decret, 
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de 
la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 
21.2 Aquestes microempreses i treballadors autònoms han de mantenir el 
100% de la plantilla que tenien en el moment en que es va declarar l’estat 
d’alarma, com a mínim, durant els 12 mesos següents a l’atorgament de l’ajut 
per al reinici de l’activitat. 

Article 22. Actuacions subvencionables i import de l’ajut 

22.1 Són subvencionables els costos laborals dels treballadors que formin part 
de la plantilla de les entitats beneficiàries, fins a un màxim de 3, per un període 
de sis mesos des del reinici de l’activitat. 
22.2 La quantia de la subvenció a atorgar és un mòdul econòmic equivalent al 
50% del salari mínim interprofessional vigent en el moment de publicar-se 
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aquest Decret llei, l’import del qual s’ha de publicar a la convocatòria extra-
ordinària. 

Article 23. Pagament i compatibilitat 

23.1 Es concedirà una bestreta del 90% de l’import de la subvenció que es 
realitzarà en la mateixa resolució d’atorgament, sense necessitat d’aportar cap 
aval o garantia, atesa la naturalesa dels beneficiaris i la urgència i la necessitat 
de pal·liar els efectes provocats per la crisi sanitària de la COVID-19. El 10% 
restant de la subvenció es pagarà un cop l’entitat hagi justificat degudament 
l’execució de l’actuació. 
23.2 Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la 
mateixa finalitat que estigui finançat per altres administracions o ens públics 
o privats, ja siguin d’àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea o d’or-
ganismes internacionals, incloses les reduccions dels costos de Seguretat So-
cial. L’import dels ajuts concedits en cap cas pot ser d’una quantia que superi 
els costos laborals de cada treballador o treballadora. 

Article 24. Sol·licituds i procediment de concessió. 

24.1 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de 
les subvencions i la seva justificació s’han de presentar segons models norma-
litzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l’espai Tràmits de la 
Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. 
24.2 El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrèn-
cia no competitiva. El procediment de concessió de subvenció s’inicia l’en-
demà de la data de publicació de la convocatòria extraordinària. 

Article 25. Aplicació pressupostària i finançament 

25.1 L’import corresponent a l’atorgament dels ajuts econòmics per aquesta 
mesura és de 5.000.000,00 d’euros, a càrrec de la partida pressupostària 
D/470000190/331E/0000 FFSE20 FGFSE20, del 2020 i del 2021. 
25.2 L’efectivitat del ajuts al que es refereix el present capítol resta sotmesa a 
la tramitació i posterior aprovació del corresponent acord de pluriennalitat. 
25.3 Les actuacions previstes en aquesta mesura s’emmarquen en la prioritat 
d’inversió descrita a l’article 3 a) v) del Reglament (UE) 1304/2013 relatiu al 
Fons Social Europeu, a través del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-
2020, núm. CCI2014ES05SFOP007 del Fons Social Europeu a l’eix 1, prio-
ritat d’inversió 8.5. 

Capítol V. Mesures de suport a les microempreses, treballa-
dors autònoms, les empreses cooperatives i de l’economia so-
cial 

Article 26. Objecte de la mesura i línies 

26.1 Aquesta mesura té per objecte l’impuls de projectes de transformació di-
gital i de nous models de negoci i activitat econòmica amb l’objectiu del man-
teniment de l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat, afrontar millor els reptes 
sorgits de la nova realitat socioeconòmica, de manera que es reforci la viabi-
litat de les microempreses, els treballadors autònoms i les empreses coopera-
tives i de l’economia social. 
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26.2 S’estableixen dues línies de subvencions diferenciades segons la tipolo-
gia d’empresa objecte de l’ajut:  
a) Línia 1. Mesures de suport a les microempreses i treballadors autònoms, 
que ocupin fins a 10 treballadors, i que s’han vist agreujades pels efectes de 
les mesures preventives i de contenció derivades de la crisi sanitària de la CO-
VID-19. 
b) Línia 2. Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socio-
econòmica COVID-19 per a empreses cooperatives i de l’economia social. 

Article 27. Objecte i finalitat de les línies d’ajut 

27.1 L’objecte de la línia 1 és l’impuls de projectes de transformació digital i 
de nous models de negoci i la seva formació associada, amb l’objectiu del 
manteniment de l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat dels treballadors en 
microempreses i per part de treballadors autònoms, que ocupin fins a 10 tre-
balladors, i que s’han vist agreujades pels efectes de les mesures preventives 
i de contenció derivades de la crisi sanitària de la COVID-19. 
La línia 1 s’articula mitjançant una subvenció per portar a terme aquests pro-
jectes, adreçada a les entitats que representen les microempreses i els treballa-
dors autònoms, amb la finalitat que aquestes puguin adaptar la prestació dels 
seus serveis a la nova realitat, atès que el seu model de negoci actual comporta 
relació presencial en la prestació de les seves activitats. 
27.2 La línia 2 té per objecte reactivar econòmicament les empreses d’econo-
mia social, mitjançant processos d’intercooperació, i a través d’actuacions es-
tratègiques i/o d’altres de complementàries, per tal d’aportar a aquestes em-
preses eines i solucions davant la situació actual de pandèmia i postpandèmia, 
i per poder afrontar millor els reptes sorgits de la nova realitat socioeconò-
mica, de forma que es reforci la viabilitat de les empreses, la competitivitat de 
l’economia social i el manteniment i la dinamització de l’ocupació. 
27.3 Als efectes previstos en els apartats anteriors, se n’ha de publicar una 
convocatòria extraordinària. 

Article 28. Entitats beneficiàries 

28.1 Són beneficiàries de la línia 1 les entitats amb seu a Catalunya, amb vin-
culació sectorial, que acreditin que representen les microempreses i els treba-
lladors autònoms dels sectors prioritzats a partir de convenis d’adhesió. 
Per a la formació associada, aquestes entitats han d’estar inscrites en el Regis-
tre de centres de formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en l’àrea 
professional objecte de la formació. En cas contrari, s’han d’agrupar amb una 
o més entitats de formació que compleixin els requisits anteriors i que no hagin 
reduït la seva plantilla des de la declaració de l’estat d’alarma. 
28.2 Poden ser beneficiàries de la línia 2 les empreses cooperatives que tinguin 
experiència en l’àmbit del projecte i demostrin la seva capacitat. 

Article 29. Actuacions subvencionables i import de l’ajut 

29.1 Respecte a la línia 1, són subvencionables els projectes orientats a oferir 
serveis als sectors del comerç, l’hostaleria, el turisme i la cultura, que plante-
gin pràctiques de transformació digital, nous models de negoci i noves formes 
de treballar, també sobre seguretat i salut laboral, així com la formació asso-
ciada per al desenvolupament d’aquests projectes en les microempreses. 
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29.2 Els projectes de la línia 2 que poden ser objecte d’ajut són els següents:  
a) Projectes singulars de reactivació econòmica (eix A) 
Es consideren projectes singulars de reactivació econòmica aquells nous pro-
jectes singulars d’intercooperació i/o fusió per al manteniment i/o el creixe-
ment de l’activitat econòmica i de llocs de treball. 
La intercooperació ha d’estar promoguda com a mínim per dues empreses co-
operatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb 
activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte, i si 
escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una factu-
ració conjunta superior als 500.000 euros anuals, segons l’últim balanç. 
b) Projectes singulars de reactivació econòmica integrals (eix B) 
Es consideren projectes singulars de reactivació econòmica integrals aquells 
nous projectes singulars d’intercooperació i/o fusió per al manteniment i/o el 
creixement de l’activitat econòmica i de llocs de treball. 
La intercooperació ha d’estar promoguda com a mínim per dues empreses co-
operatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb 
activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte, i si 
escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una factu-
ració conjunta superior als 2.000.000 euros anuals, segons l’últim balanç. 
c) Projectes singulars d’alt impacte estratègic de l’economia social (eix C) 
Es consideren projectes singulars d’alt impacte estratègic de l’economia social 
aquells nous projectes singulars de creixement o d’intercooperació i/o fusió 
que demostrin una rellevància estratègica de dimensionament i posicionament 
en el mercat de l’economia social. 
La intercooperació ha d’estar promoguda com a mínim per dues empreses co-
operatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb 
activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte, i si 
escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una factu-
ració conjunta superior als 20.000.000 euros anuals, segons l’últim balanç. 
29.3 Són prioritaris els projectes que aprofundeixin en la digitalització i la 
innovació tecnològica, la distribució de productes als consumidors de forma 
ecològica, el consum responsable, el reforçament de l’àmbit cultural i la ge-
neració de propostes industrials de producció de béns i serveis per la lluita 
contra la COVID-19. 

Article 30. Import de l’ajut i despeses subvencionables 

30.1 Respecte a la línia 1, la quantia de la subvenció a atorgar és un import 
màxim de 60.000 euros, desglossada en els conceptes següents:  
a) Un màxim de 30.000,00 euros per a la definició, disseny, execució i segui-
ment del projecte. 
b) Un màxim de 30.000,00 euros per a l’execució de la formació pel desenvo-
lupament dels projectes, en funció de les persones destinatàries previstes en 
sol·licitud, multiplicat per la durada i el mòdul econòmic. 
30.2 En relació amb la línia 2, l’import màxim de l’ajut a atorgar correspon a 
les despeses en les quals puguin incórrer les entitats que participen en el pro-
jecte singular de reactivació socioeconòmica respecte de les actuacions indi-
cades a l’article anterior, amb el límit de 50.000, 160.000 i 400.000, segons es 
tracti de l’eix A, B o C,  respectivament. 
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30.3 Es consideren despeses subvencionables a la línia 2:  
a) Les despeses per elaborar l’estudi de viabilitat tècnica i econòmica del pro-
jecte. 
b) Les remuneracions del personal que participi en els treballs del projecte, i/o 
que acompleixi tasques en la seva elaboració, execució, desenvolupament o 
seguiment. El personal pot ser contractat directament per l’entitat. 
Les empreses o entitats beneficiaries poden imputar, com a despeses de per-
sonal, un màxim de 32.000 euros per treballador o soci treballador. 
Les despeses de desplaçaments de les persones contractades per l’empresa o 
l’entitat estan subjectes als límits i condicions que estableix l’article 9 del Re-
ial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost 
de la renda de les persones físiques i es modifica el Reglament de plans i fons 
de pensions, aprovat pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer, o les seves 
posteriors modificacions i revisions. Els límits són els següents:  
a) El 100% de la despesa quan s’utilitzi el transport públic. 
b) 0,19 euros per quilòmetre en cas que s’utilitzi el vehicle propi i les despeses 
de peatge i aparcament que siguin necessaris. 
c) Les despeses de lloguer necessàries per desenvolupar el projecte. 
d) Les despeses vinculades a la posada en marxa de nous serveis, productes, 
obertura a nous clients i mercats. 
e) Les despeses de comunicació i difusió necessàries per al projecte: creació 
d’eines, dissenys i recursos web. 
f) Les despeses de material, publicitat i comunicació vinculades a la difusió 
del projecte. 
g) Les despeses de formació i organització de tallers, actes i sessions. 
h) Primes d’assegurances vinculades a la realització de les actuacions. 
i) L’import de l’IVA efectivament suportat i no recuperable. Les entitats be-
neficiàries han de declarar la situació en què estan respecte d’aquest impost. 
En el cas que estiguin subjectes a un règim de prorrata general o especial, 
només es pot imputar el percentatge que legalment els correspon. 
j) Les despeses indirectes de fins a un màxim del 15% de l’import total del 
projecte. Les despeses d’amortització dels béns necessaris per dur a terme el 
projecte es poden incloure dins d’aquestes despeses indirectes. 
k) Les despeses de l’informe de l’auditor relatiu a la justificació de la subven-
ció atorgada. 
l) Les despeses d’inversió, que en aplicació del criteri d’importància relativa 
són comptabilitzades com a despeses. Per a aquests casos, l’informe de l’au-
ditor s’ha de pronunciar sobre si les inversions s’han comptabilitzat en un 
compte de despesa. 
m) Altres despeses que responguin de manera inequívoca a les necessitats del 
projecte, sempre que l’entitat les hagi inclòs al pressupost i estiguin deguda-
ment acreditades. 

Article 31. Pagament i compatibilitat 

31.1 Es concedirà una bestreta del 90% de l’import de la subvenció que es 
realitzarà en la mateixa resolució d’atorgament, sense necessitat d’aportar cap 
aval o garantia, atesa la naturalesa dels beneficiaris i la urgència i la necessitat 



Dossier Ple 54 
3 de juny de 2020 

37 

 

de pal·liar els efectes provocats per la crisi sanitària de la COVID-19. El 10% 
restant de la subvenció es pagarà un cop l’entitat hagi justificat degudament 
l’execució de l’actuació. 
31.2 Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la 
mateixa finalitat que estigui finançat per altres administracions o ens públics 
o privats, ja siguin d’àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea o d’or-
ganismes internacionals, incloses les reduccions dels costos de Seguretat So-
cial. L’import dels ajuts concedits en cap cas pot ser d’una quantia que superi 
els costos laborals de cada treballador o treballadora. 

Article 32. Sol·licituds, gestió i procediment de la concessió. 

32.1 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió i la 
seva justificació s’han de presentar segons models normalitzats i seguint les 
indicacions que estaran disponibles a l’espai Tràmits de la Seu electrònica de 
la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits), en el cercador 
de Tràmits gencat. 
32.2 La gestió de les subvencions de la línia 1 regulada en aquest capítol V 
correspon al Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i la gestió de 
les subvencions de la línia 2, correspon a la Direcció General d’Economia 
Social, el tercer sector i les cooperatives. 
32.3 El procediment de concessió de les subvencions regulades a la línia 1 és 
el de concurrència no competitiva. 
32.4 El procediment de concessió de les subvencions de la línia 2 és el de 
concurrència competitiva. Els criteris de valoració de les sol·licituds es regu-
laran en la resolució de convocatòria. 
32.5 El termini per dictar la resolució de les subvencions de la línia 1 i 2 serà 
de tres mesos a partir de l’endemà del dia que finalitzi el termini de presentació 
de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat i notificat 
resolució expressa, les entitats beneficiàries podran entendre desestimada la 
subvenció per silenci administratiu, sense perjudici del deure de resoldre de 
les administracions públiques. 

Article 33. Seguiment i justificació de les despeses  

33.1 El termini per presentar la justificació de la línia 1 serà com a màxim de 
dos mesos, a partir de l’endemà de finalitzar l’execució. L’òrgan competent 
establirà mitjançant una instrucció els mecanismes de seguiment i control que 
permetin comprovar l’execució correcta de les actuacions per les quals es con-
cedeix l’ajut. 
33.2 Respecte a la línia 2, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
ha d’establir els mecanismes de seguiment i control que permetin comprovar 
la realització de les diferents accions del projecte i el manteniment dels llocs 
de treball pels quals s’ha rebut l’ajut econòmic, sense perjudici de les accions 
de control complementàries que es decideixi dur a terme per al seguiment cor-
recte de la mesura implementada. 
33.3 La justificació de l’aplicació dels fons percebuts i el compliment de la 
finalitat de la subvenció es determinarà en la convocatòria corresponent, 
d’acord amb la normativa en matèria de subvencions. 
33.4 El termini i la documentació a presentar per justificar les subvencions 
s’establirà a les convocatòries corresponents. 
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Article 34. Aplicació pressupostària i finançament 

34.1 L’import màxim corresponent a aquesta mesura és de 6.300.000,00 eu-
ros. L’import corresponent a l’atorgament dels ajuts econòmics per a la línia 
1 és de 2.400.000,00 euros i per a la línia 2 és de 3.900.000,00 euros. 
34.2 L’import corresponent a l’atorgament de les subvencions de la línia 1 és 
de 2.400.000,00 d’euros i es finançarà mitjançant transferència de crèdit que 
efectuarà el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies al Consorci per 
a la Formació Contínua de Catalunya. 
34.3 L’import corresponent a l’atorgament de les subvencions de la línia 2 es 
de 3.900.000,00 euros i s’imputarà a la partida pressupostaria BE15 
D/470000190/3311/0000.  
34.4 Atès que el termini d’execució abastarà dos anys, 2020 i 2021, l’efecti-
vitat del ajuts als que es refereix el present capítol resta sotmesa a la tramitació 
i posterior aprovació del corresponent acord de pluriennalitat  
34.5 En el cas que no s’exhaureixi el crèdit corresponent a la línia 2, es podrà 
incrementar la dotació corresponent a la línia 1. 

Capítol VI. Mesures en els programes en matèria de treball 
autònom COVID-19 

Article 35. Flexibilització en els programes en matèria de tre-
ball autònom COVID-19 

Per tal que els treballadors inscrits al règim del treball autònom en actiu dis-
posin d’un servei de suport i assessorament per fer front a la situació derivada 
de la COVID-19, l’òrgan concedent procedirà a flexibilitzar la convocatòria 
del programa Consolida’t 2020 de suport a la consolidació, enfortiment i re-
invenció del treball autònom a Catalunya, amb mesures com l’augment de les 
sessions d’assessorament, així com l’adaptació de les sessions d’informació i 
formació a les noves necessitats derivades d’aquesta crisi sanitària. 

Article 36. Programa de garantia juvenil 

36.1 L’import inicial de la convocatòria anual prevista del programa d’ajuts a 
la creació de treball autònom dels joves d’entre 18 i 29 anys, inscrits al registre 
de Garantia Juvenil, ambdós inclosos, que és de 6.125.000,00 euros, s’amplia 
fins a 15.000.000,00 d’euros, per poder disposar d’una renda de subsistència 
durant la primera fase de posada en marxa de la seva activitat, i per tal de 
poder atendre un major nombre de destinataris. 
36.2 D’aquest crèdit complementari de l’exercici 2020, de 7.100.000,00 euros, 
els aporta mitjançant transferència de crèdit el Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, a favor de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Au-
tònom, Seguretat i Salut Laboral. 
36.3 Atès que el termini d’execució abastarà dos anys, 2020 i 2021, l’efecti-
vitat del ajuts als que es refereix el present capítol resta sotmesa a la tramitació 
i posterior aprovació del corresponent acord de pluriennalitat. 
36.4 Aquest programa s’inclou dins el Programa operatiu d’ocupació juvenil 
(POEJ) elegible per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 
per al període 2014-2020, núm. CCI2014ESO5M90P001 del Fons Social Eu-
ropeu en el marc de l’eix prioritari 5. 
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Capítol VII. Mesures en relació amb determinats contractes de 
centres educatius 

Article 37 

S’afegeix la disposició addicional quarta al Decret llei 7/2020, de 17 de març, 
de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de 
residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i 
econòmica, amb el text següent:  
«Quarta 
1. S’estableix un ajut, en forma de prestació econòmica única, per compensar 
les associacions de mares i pares d’alumnes que prestin directament els serveis 
de menjador dels centres educatius de titularitat de la Generalitat pel perjudici 
econòmic que hagin suportat efectivament com a conseqüència del tancament 
dels centres educatius iniciat el 13 de març de 2020 d’acord amb la Resolució 
SLT/719/2020, de 12 de març, per la qual s’adopten mesures addicionals per 
a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
2. En el cas que les associacions de mares i pares d’alumnes prestin indirecta-
ment el servei de menjador escolar a través d’una empresa o entitat, els ajuts 
previstos al punt anterior els podrà sol·licitar l’empresa o entitat que presti el 
servei. 
En cap cas es podran atorgar ajuts a una associació de pares i mares d’alumnes 
i a una empresa o entitat en relació amb la prestació d’un mateix servei de 
menjador escolar. 
3. Aquests ajuts s’atorgaran pel procediment de concurrència no competitiva. 
4. L’import dels ajuts es determinarà d’acord amb el sistema que el conseller 
o consellera d’Educació hagi establert, d’acord amb l’apartat 6 de l’article 1, 
per determinar l’equilibri econòmic en relació amb els contractes de menjador 
escolar. 
5. Mitjançant resolució del conseller o consellera d’Educació es dictaran les 
instruccions administratives oportunes per fer efectius els ajuts. Aquestes ins-
truccions podran incloure la previsió de la intervenció dels consells comarcals 
com a entitats col·laboradores.» 

Capítol VIII. Mesures en matèria de mobilitat per a la campa-
nya agrària  

Article 38 

38.1 El Departament de Territori i Sostenibilitat ha d’adoptar les mesures que 
resultin adients per incorporar a la xarxa de serveis regulars de transport de 
viatgers per carretera les expedicions necessàries per atendre els recorreguts 
que li siguin requerits mitjançant els mecanismes de coordinació territorial ja 
existents en els àmbits de les corresponents delegacions territorials del Govern 
per fer possible el trasllat dels treballadors que intervenen en les campanyes 
agràries. 
38.2 Els treballadors de les activitats i empreses agràries en l’àmbit territorial 
que es tracti hauran d’abonar el corresponent títol de transport per utilitzar 
aquests serveis. 
38.3 En tot cas, els serveis hauran de respectar les condicions establertes en 
cada fase de l’actual situació d’emergència sanitària respecte a l’ocupació 
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màxima de la capacitat del vehicle i sobre la distància de separació entre els 
viatgers. 
38.4. Per al finançament d’aquestes mesures es dotarà amb una aportació eco-
nòmica extraordinària el Departament de Territori i Sostenibilitat, per fer front 
a les contraprestacions a abonar a les empreses concessionàries dels serveis 
regulars afectats. 

Disposicions addicionals 

Primera. Ampliació d’imports màxims 

Els imports màxims destinats a les línies d’ajut extraordinàries regulats als 
capítols II a V, respectivament, d’aquest Decret llei, es podran ampliar mit-
jançant resolució de la persona titular de l’òrgan concedent corresponent. 

Segona. Bestretes en els ajuts de foment de la integració la-
boral en centres especials de treball 

1. Pel que fa a les subvencions destinades al foment de la integració laboral 
de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en els cen-
tres especials de treball per a l’any 2020, i als efectes de fer front a la crisi 
derivada de la COVID-19, es pot ordenar el pagament d’una bestreta de fins 
al 70% de l’import sol·licitat per les entitats beneficiàries, per mesos sencers 
vençuts. 
2. Un cop es notifiqui la resolució d’atorgament, s’ha de tramitar el document 
d’obligació de la bestreta del 70% de la quantitat atorgada, per la qual no 
s’exigeixen garanties, atès que es tracta de mesures de reactivació econòmica 
d’empreses i entitats afectades per la crisis sanitària de la COVID-19. La tra-
mitació del document d’obligació del 30% restant es tramita un cop ha estat 
revisada la justificació presentada per l’entitat. 
3. Per tal de poder rebre la bestreta, cal que la sol·licitud de la subvenció i la 
justificació que l’acompanya s’hagin presentat en temps i forma, juntament 
amb tota la documentació i informació requerides a les bases reguladores i a 
la convocatòria. En el cas que l’entitat beneficiària hagi sol·licitat un ajorna-
ment o fraccionament del pagament de deutes, per tal de poder gaudir de la 
bestreta i agilitar al màxim la tramitació del pagament d’aquesta, caldrà que, 
juntament amb la sol·licitud de subvenció, adjunti la resolució de l’òrgan cor-
responent de concessió de l’ajornament i el certificat d’estar al corrent de les 
obligacions. 
4. En el decurs de l’execució de la convocatòria es farà la regularització entre 
les quantitats efectivament justificades i l’import pagat per mitjà de la bestreta. 

Disposicions finals 

Primera. Aprovació de les convocatòries 

1. La persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha 
d’aprovar una resolució de convocatòria, la qual ha de concretar el procediment 
de tramitació i concessió dels ajuts previstos per la línia 2 del Capítol IV. 
2. La persona titular de la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
ha de dictar les instruccions necessàries per al desplegament dels ajuts del 
Capítol II i les resolucions de les convocatòries previstes als Capítols III i IV 
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d’aquest Decret llei, així com dictar les disposicions necessàries pel desenvo-
lupament i l’execució de les mateixes. 
3. La persona titular de la Direcció del Consorci per a la Formació Contí-
nua de Catalunya ha de dictar la resolució de convocatòria de les subvencions 
prevista a la línia 1 del Capítol V, així com dictar les disposicions necessàries 
per al seu desenvolupament i execució. 

Segona 

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

Barcelona, 5 de maig de 2020 

Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès 
i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 

Annex 

Distribució territorial d’ajuntaments i consells comarcals que poden ser bene-
ficiaris de la mesura recollida al capítol II. 
Dada de referència: Nombre d’habitants del municipi. Municipis de més de 
50.000 habitants  
(Font: IDESCAT. Padró municipal d’habitants; Institut Cartogràfic de Cata-
lunya) i població estimada de la Comarca (Font: IDESCAT) 
NCL: nombre de contractes laborals de tècnics preassignats a l’entitat benefi-
ciària de durada de 12 mesos. 
NCEP: nombre de contractes per a l’elaboració del pla (contractes laborals, 
encàrrecs de funcions o contractes administratius de servei de consultoria i 
assistència com a suport a l’elaboració del pla de reactivació socioeconòmica 
COVID-19 preassignats a l’entitat beneficiària. 
 

Entitat 
Dada de  

referència 
habitants 

NCL NCEP 

Comarca de l’Alt Penedès  108.339 2 1 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès No Aplica 2 1 

Comarca del Baix Llobregat 818.883 12 6 

Ajuntament de Castelldefels 67.004 2 1 

Ajuntament de Cornellà de Llobregat 88.592 2 1 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 83.605 2 1 

Ajuntament de Viladecans 66.611 2 1 

Ajuntament del Prat de Llobregat 64.599 2 1 

Consell Comarcal del Baix Llobregat No Aplica 2 1 

Comarca del Barcelonès 2.264.301 10 5 

Ajuntament de Badalona 220.440 2 1 
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Entitat 
Dada de  

referència 
habitants 

NCL NCEP 

Ajuntament de Barcelona 1.636.762 2 1 

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 264.923 2 1 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 119.215 2 1 

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 37.097 2 1 

Comarca del Garraf 147.635 4 2 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 67.086 2 1 

Consell Comarcal del Garraf No Aplica 2 1 

Comarca del Maresme 446.872 4 2 

Ajuntament de Mataró 128.265 2 1 

Consell Comarcal del Maresme No Aplica 2 1 

Comarca del Vallès Occidental 923.976 
12 

 

 

6 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 57.403 2 1 

Ajuntament de Rubí 77.464 2 1 

Ajuntament de Sabadell 213.644 2 1 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 91.006 2 1 

Ajuntament de Terrassa 220.556 2 1 

Consell Comarcal del Vallès Occidental No Aplica 2 1 

Comarca del Vallès Oriental 408.672 6 3 

Ajuntament de Granollers 61.275 2 1 

Ajuntament de Mollet del Vallès 51.318 2 1 

Consell Comarcal del Vallès Oriental No Aplica  2 1 

Totals Territorial de Barcelona No Aplica  50 25 

Comarca de l’Anoia 120.842 2 
1 

 

 
Consell Comarcal de l’Anoia No Aplica 2 1 

Comarca del Bages 176.891 4 2 

Ajuntament de Manresa 77.714 2 1 

Consell Comarcal del Bages No Aplica 2 1 

Comarca del Berguedà 
 

 

 

39.274 2 1 

Consell Comarcal del Berguedà No Aplica 2 1 

Comarca del Moianès 13.483 2 1 

Consell Comarcal del Moianès No Aplica 2 1 

Comarca D’osona 158.758 2 1 

Consell Comarcal d’Osona No Aplica 2 1 

Comarca del Solsonès 13.639 2 1 

Consell Comarcal del Solsonès No Aplica 2 1 

Demarcació Territorial de Catalunya Central No Aplica 14 7 
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Entitat 
Dada de  

referència 
habitants 

NCL NCEP 

Comarca de l’Alt Empordà 137.951 2 1 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà No Aplica 2 1 

Comarca del Baix Empordà 132.284 2 1 

Consell Comarcal del Baix Empordà No Aplica 2 1 

Comarca de La Garrotxa 56.467 2 1 

Consell Comarcal de La Garrotxa No Aplica 2 1 

Comarca del Gironès 188.504 4 2 

Ajuntament de Girona 101.852 2 1 

Consell Comarcal del Gironès No Aplica 2 1 

Comarca del Pla de l’Estany 32.085 2 1 

Consell Comarcal del Pla de l’Estany No Aplica 2 1 

Comarca del Ripollès 24.917 2 1 

Consell Comarcal del Ripollès No Aplica 2 1 

Comarca de la Selva 168.469 2 1 

Consell Comarcal de la Selva No Aplica 2 1 

Demarcació Territorial de Girona No Aplica 16 8 

Comarca de l’Alt Urgell 20.155 2 1 

Consell Comarcal de l’Alt Urgell No Aplica  2 1 

Comarca de l’Alta Ribagorça 3.820 2 1 

Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça No Aplica 2 1 

Comarca de la Cerdanya 18.061 2 1 

Consell Comarcal de la Cerdanya No Aplica 2 1 

Comarca de les Garrigues 18.880 2 1 

Consell Comarcal de les Garrigues No Aplica 2 1 

Comarca de la Noguera 38.226 2 1 

Consell Comarcal de la Noguera No Aplica 2 1 

Comarca del Pallars Jussà 12.914 2 1 

Consell Comarcal del Pallars Jussà No Aplica 2 1 

Comarca del Pallars Sobirà 6.896 2 1 

Consell Comarcal del Pallars Sobirà No Aplica 2 1 

Comarca del Pla d’Urgell 37.035 2 1 

Consell Comarcal del Pla d’Urgell No Aplica 2 1 

Comarca de la Segarra 22.617 2 1 

Consell Comarcal de la Segarra No Aplica 2 1 

Comarca del Segrià 206.129 4 2 

Ajuntament de Lleida 138.956 2 1 
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Entitat 
Dada de  

referència 
habitants 

NCL NCEP 

Consell Comarcal del Segrià No Aplica 2 1 

Comarca de l’Urgell 36.462 2 1 

Consell Comarcal de l’Urgell No Aplica 2 1 

Comarca de l’Aran 9.971 2 1 

Conselh Generau d’Aran No Aplica 2 1 

Demarcació Territorial de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran No Aplica 26 13 

Comarca de l’Alt Camp 44.424 2 1 

Consell Comarcal de l’Alt Camp No Aplica 2 1 

Comarca del Baix Camp 192.245 4 2 

Ajuntament de Reus 104.373 2 1 

Consell Comarcal del Baix Camp No Aplica 2 1 

Comarca del Baix Penedès 104.473 2 1 

Consell Comarcal del Baix Penedès No Aplica 2 1 

Comarca de la Conca de Barberà 19.852 2 1 

Consell Comarcal de la Conca de Barberà No Aplica 2 1 

Comarca del Priorat 9.180 2 1 

Consell Comarcal del Priorat No Aplica 2 1 

Comarca del Tarragonès 257.454 4 2 

Ajuntament de Tarragona  134.515 2 1 

Consell Comarcal del Tarragonès No Aplica 2 1 

Demarcació Territorial de Tarragona No Aplica  16 8 

Comarca del Baix Ebre 77.199 2 1 

Consell Comarcal del Baix Ebre No Aplica  2 1 

Comarca del Montsià 68.297 2 1 

Consell Comarcal del Montsià No Aplica 2 1 

Comarca de la Ribera d’Ebre 21.610 2 1 

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre No Aplica 2 1 

Comarca de la Terra Alta 11.352 2 1 

Consell Comarcal de la Terra Alta No Aplica 2 1 

Demarcació Territorial de Terres de l’Ebre No Aplica  8 4 

Catalunya No Aplica 130 65 
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Antecedents del Decret llei  

1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 5.5.20. 
2. Comunicat al secretari del Govern.  
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008 de 4.5.20. 
4. Informe jurídic de data 4.5.20. 
5. Informe de la Direcció General de Pressupostos de 4.5.20. 

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 17/2020, del 12 de maig, de mesures complemen-
tàries en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització 
pública de Catalunya per fer front a la COVID-19 

203-00042/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 64665 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.05.2020 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de maig de 2020, ha 
pres coneixement del Decret llei 17/2020, del 12 de maig, de mesures com-
plementàries en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública 
de Catalunya per fer front a la COVID-19, publicat al DOGC 8133, i ha ma-
nifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procedi-
ment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 15 
de maig de 2020. 

A la Mesa del Parlament 

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

Certifico:  

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 12 de maig de 2020, s’ha 
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:  
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 
s’aprova la iniciativa SIG20VEH0631 - Projecte de decret llei de mesures 
complementàries en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pú-
blica de Catalunya per fer front a la COVID-19.» 
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona. 

Decret llei 17/2020, de 12 de maig, de mesures complementà-
ries en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització 
pública de Catalunya per fer front a la COVID-19 

El president de la Generalitat de Catalunya, 

L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom 
del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. 
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent 

Decret llei 

El Govern, davant la necessitat extraordinària i urgent que ha suscitat la greu 
situació de pandèmia mundial establerta per l’Organització Mundial de la Sa-
lut, i la posterior declaració de l’estat d’alarma decretada mitjançant el Reial 
decret 463/2020, de 14 de març, ha adoptat diverses mesures urgents, de tipus 
econòmiques, sanitàries, socials, procedimentals i d’intendència general, sota 
la forma de decret llei, per fer front els efectes de la pandèmia generada per la 
COVID-19. 
Entre les mesures preses de caràcter sanitari, figuren les incloses al capítol II 
del Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures 
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pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pú-
blica de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de 
la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-
19. El capítol II esmentat estableix mesures del Sistema sanitari integral d’uti-
lització pública de Catalunya per intentar aturar l’impacte negatiu dels siste-
mes de pagament singularment establerts per a les entitats del SISCAT, i a la 
vegada que en aquests moments especials se’ls doti de capacitat de tresoreria 
per no abocar-los a un escenari d’inviabilitat econòmica i al país a la pèrdua 
massiva de llocs de treball dins d’un col·lectiu de professionals imprescindible 
per superar aquesta greu situació fins ara mai viscuda. El Decret llei 13/2020, 
de 21 d’abril, pel qual s’adopten mesures urgents de caràcter estructural i or-
ganitzatiu, així com mesures en l’àmbit de les entitats del sector públic de 
l’Administració de la Generalitat, inclou un conjunt de regulacions que com-
plementen el que es disposava en el Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, en re-
lació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya. En 
concret, es determinen les competències que assumeix el Departament de Sa-
lut i, per tant, i per connexió, les que es mantenen en el Departament de Treball 
i Afers Socials i Família. Així mateix, es regula, fins que no s’aprovin els 
corresponents decrets d’estructura, el règim en matèria de contractació, per-
sonal, inspecció i informació en relació amb les competències que assumeix 
el Departament de Salut i es concreten encara més les futures actuacions de 
caràcter pressupostari. Posteriorment, el Decret llei 14/2020, de 28 d’abril, pel 
qual s’adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització 
pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la 
pandèmia generada, modifica el capítol II del Decret llei 12/2020, de 10 
d’abril, i estableix un seguit de mesures relatives al Sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya, per tal d’aclarir la facturació de medicació 
hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA); afegir una tarifa per a la 
llarga estada sociosanitària per la COVID-19; i esta blir que l’activitat  de 
llarga estada sociosanitària a pacients sense la COVID-19 serà compensada 
d’acord amb la tarifa de nivell C. 
Aquest Decret llei s’estructura en un únic capítol que modifica el Decret llei 
12/2020,  de 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en relació 
amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit 
tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els 
efectes de la pandèmia generada per la COVID-19, en el sentit d’afegir un nou 
article relacionat amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Ca-
talunya i una disposició addicional que estableix la vigència de la nova me-
sura. Aquest nou article, el 6 bis, estableix que els centres de serveis socials 
de caràcter residencial han de posar a disposició del Departament de Salut el 
cens de residents, amb identificació unívoca de les persones institucionalitza-
des als establiments residencials de serveis socials, incloent-hi les seves dades 
sanitàries i assistencials per dur a terme les activitats relacionades amb la ges-
tió de l’emergència sanitària actual, assegurant la subjecció a la normativa de 
protecció de dades de caràcter personal i a la normativa sanitària que regula 
l’accés a les dades de salut i a la història clínica. 
Finalment, la disposició final estableix l’entrada en vigor immediata del De-
cret llei. 
Atès el caràcter extraordinari i excepcional de la greu situació de crisi sanitària 
plantejada que requereix adoptar amb urgència i de manera inajornable les 
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mesures extraordinàries a què s’ha fet referència i d’acord amb article 38 de 
la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 
Govern d’acord amb el qual el Govern pot dictar disposicions legislatives pro-
visionals, sota la forma de decret llei;  
En ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i 
Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern, 

Decreto:  

Capítol únic. Modificació del Decret llei 12/2020, de 10 
d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en rela-
ció amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Adminis-
tració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia 
generada per la COVID-19 

Article 1 

S’afegeix l’article 6 bis al Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, amb el redactat 
següent:  
«Article 6 bis 
1. Per assegurar la protecció i la gestió de les persones institucionalitzades als 
establiments residencials de serveis socials, com a col·lectiu de risc davant de 
l’emergència sanitària determinada per la propagació de COVID-19, en com-
pliment dels 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 i, en con-
cret, de l’article 57 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, les 
entitats titulars i les entitats gestores dels serveis socials de caràcter residencial 
a què fa referència l’article 1 del Decret llei 13/2020, de 21 d’abril, pel qual 
s’adopten mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com me-
sures en l’àmbit de les entitats del sector públic de l’Administració de la Ge-
neralitat que constin en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials 
(RESES) han de posar a disposició del Departament de Salut el cens de resi-
dents, amb identificació unívoca de les persones institucionalitzades a cadas-
cun dels centres residencials, incloent-hi les variables de dades sanitàries i as-
sistencials que es determinin per part del Departament de Salut, de les 
contingudes en els registres existents en els centres, que siguin rellevants a 
l’efecte de la COVID-19, per dur a terme les activitats relacionades amb la 
gestió de l’emergència sanitària actual. 
2. Les dades sanitàries i assistencials de les persones institucionalitzades als 
establiments residencials de serveis socials posades a disposició del Departa-
ment de Salut s’integraran en el tractament “Vigilància epidemiològica”, del 
qual n’és titular del Departament de Salut, amb la finalitat d’exercir les com-
petències que en matèria de vigilància epidemiològica i de control de la salut 
pública, la legislació vigent en matèria de salut pública atribueix a les autori-
tats sanitàries. 
3. Les dades sanitàries i assistencials de les persones institucionalitzades als 
establiments residencials de serveis socials posades a disposició del Departa-
ment de Salut es podran integrar en el tractament “Registre d’informació 
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sanitària de pacients”, del qual n’és titular el Departament de Salut, per a la 
seva incorporació a la historia clínica compartida de Catalunya, perquè els 
professionals sanitaris del sistema públic de salut pugin accedir-hi en l’exer-
cici de les seves funcions. 
4. La posada a disposició de les dades es farà de forma automatitzada, sempre 
que sigui possible perquè els serveis socials de caràcter residencial disposin 
de sistemes d’informació integrables. 
El Departament de Salut establirà el procediment per tal que es faci efectiva 
aquesta posada a disposició de manera que se’n garanteixi una seguretat ade-
quada. En el supòsit que la integració pugui ser automatitzada, el procediment 
amb l’establiment residencial de serveis socials es farà a través dels proveïdors 
dels serveis TIC de cada establiment, amb coneixement de la persona titular o 
qui gestioni l’establiment residencial, i sota la coordinació del Departament 
de Salut. 
5. El tractament de dades personals a què es refereixen els paràgrafs anteriors 
s’ha de realitzar amb subjecció a la normativa de protecció de dades de caràc-
ter personal i a la normativa sanitària que regula l’accés a les dades de salut i 
a la història clínica. En tot cas, el tractament de les dades ha de garantir el 
respecte als drets a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge de les persones 
afectades». 

Article 2 

S’afegeix la disposició addicional vuitena al Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, 
amb el redactat següent:  
«Vuitena 
Les previsions contingudes als apartats 1, 2 i 4 de l’article 6 bis d’aquest De-
cret llei estan vigents mentre duri l’estat d’alarma i, en qualsevol cas, fins que 
estiguin vigents les mesures sanitàries d’intervenció dels serveis socials de 
caràcter residencial que, de manera excepcional, s’acordin per gestionar la si-
tuació de crisi sanitària per la COVID-19.» 

Disposició final 

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 sigui d’aplicació aquest Decret 
llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals 
pertoqui el facin complir. 

Barcelona, 12 de maig de 2020 

Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès 
i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 

Antecedents del Decret llei 

1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 12.05.20 
2. Comunicat al secretari del Govern 
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008 
4. Informe jurídic 
5. Informe de la Direcció General de Pressupostos 
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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 19/2020, del 19 de maig, de mesures complemen-
tàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de 
la pandèmia generada per la Covid-19 

203-00044/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 65584 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.05.2020 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 26 de maig de 2020, 
ha pres coneixement del Decret llei 19/2020, del 19 de maig, de mesures com-
plementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia 
generada per la Covid-19, publicat al DOGC 8138, i ha manifestat que el ter-
mini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 22 de maig 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 pel president de 
la Generalitat per a la sessió del Govern del dia 19 de maig de 2020, 

Certifico:  

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 19 de maig de 2020, s’ha 
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:  
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 
s’aprova la iniciativa SIG20VEH0667 - Projecte de decret llei de mesures 
complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pan-
dèmia generada per la COVID-19.» 
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 19 de maig de 
2020. 

Decret llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementà-
ries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la 
pandèmia generada per la COVID-19 

El president de la Generalitat de Catalunya, 

L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom 
del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. 
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent 

Decret llei 

Exposició de motius 

L’impacte que està tenint la situació d’emergència de salut pública ocasionada 
per la COVID-19 ha obligat el Govern a adoptar amb la màxima celeritat me-
sures de caràcter econòmic, social, sanitari i procedimentals per intentar 
pal·liar els greus efectes generats per la pandèmia. A la vista de l’evolució de 
la crisi, és necessari complementar els decrets llei adoptats pel Govern les 
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darreres setmanes amb noves mesures socials i que facilitin la resposta sani-
tària adequada a l’emergència sanitària. 
Aquest nou Decret llei s’estructura en tres capítols, 7 articles i una disposició 
final. 
El capítol 1, amb l’article 1, atenent la situació econòmica generada per la  
COVID-19 que està afectant de forma molt intensa l’economia, així com la 
situació econòmica dels ciutadans i de les empreses, i més intensament en el 
cas de les petites i mitjanes empreses, tracta de donar solucions a un dels es-
cenaris més sensibles que és l’àmbit dels serveis socials a causa de la vulne-
rabilitat dels seus usuaris, als quals s’ha de garantir que en el moment que 
sigui possible en virtut de l’evolució de la crisi sanitària, puguin tornar a rebre 
el servei que tenen reconegut com a dret subjectiu. 
És per aquest motiu que resulta imprescindible assegurar la prestació d’a-
quests serveis igualment que els de l’àmbit sanitari. A aquest efecte, el Reial 
decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara d’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en el seu 
article 18 estableix que els operadors crítics de serveis essencials adoptaran 
les mesures necessàries per assegurar la prestació dels serveis essencials que 
els són propis. 
La Llei 8/2011, de 28 d’abril, per la qual s’estableixen mesures per a la pro-
tecció d’infraestructures crítiques, en la lletra a de l’article 2, defineix els ser-
veis essencials com aquells necessaris per al manteniment de les funcions so-
cials bàsiques, la salut, la seguretat, el benestar social i econòmic dels 
ciutadans, o l’eficaç manteniment de les Institucions de l’Estat i de les admi-
nistracions públiques. 
La situació d’emergència sanitària ha provocat que en molts centres d’atenció 
residencial s’hagin hagut de prendre mesures d’intervenció, que consisteixen, 
entre d’altres, en la redistribució de personal i el reforç assistencial que han 
estat possibles gràcies a la col·laboració i posada a disposició dels recursos 
humans i materials de les entitats socials proveïdores de la xarxa de serveis 
socials d’atenció pública. Per això, si bé en alguns centres s’ha suspès les ac-
tivitats presencials, s’han mantingut activitats alternatives de servei a les per-
sones usuàries, ja sigui desplaçant professionals a altres espais d’atenció, o bé 
de suport a les persones i familiars per l’acompanyament i assessorament en 
el decurs de la crisi sanitària. 
Per tal de donar continuïtat a la prestació d’aquests serveis resulta necessari 
garantir als seus prestadors que continuaran percebent les contraprestacions 
pactades. A aquest efecte es va dictar la Resolució TSF/778/2020, de 25 de 
març, per la qual es concreten les mesures excepcionals organitzatives i dels 
recursos humans en l’àmbit dels serveis socials del Sistema català de serveis 
socials, a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, per tal de 
garantir als prestadors el finançament dels seus serveis. 
Si més no, aquesta disposició no estableix la forma i condicions en què el 
pagament d’aquests serveis s’efectuarà als seus prestadors, per la qual cosa és 
necessari definir-ho i establir-ne els termes necessaris i adequats. 
D’altra banda, al capítol II, article 2, s’introdueix una mesura per pal·liar els 
efectes de la pandèmia generada per la COVID-19, en les rotacions externes 
del personal en formació pel sistema de residència com a especialistes en ci-
ències de la salut a Catalunya. 
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L’article proposat fa referència a l’establiment d’una suspensió temporal de la 
limitació actual a la realització de rotacions externes durant els tres darrers 
mesos de formació dels professionals residents. 
El sistema de formació sanitària especialitzada mitjançant residència implica 
per als especialistes en formació el desenvolupament de les activitats previstes 
en el programa de formació corresponent a l’especialitat de què es tracti, de 
manera tutelada i subjecta a les avaluacions que es determinin reglamentària-
ment. 
El Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, pel qual es determinen i es classifi-
quen les especialitats en ciències de la salut i es desenvolupen determinats 
aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada, regula en el seu ar-
ticle 21 les rotacions externes, l’autorització i avaluació, sense establir limita-
ció temporal en la seva realització. sobre la base de la normativa esmentada, 
les comunitats autònomes han de desenvolupar un conjunt d’actuacions que 
tendeixin a la implantació i la gestió de la formació sanitària especialitzada, i 
concretament en l’autorització de les rotacions externes, entre molts altres. En 
aquesta línia es va aprovar el Decret 165/2015, de 21 de juliol, de formació 
sanitària especialitzada a Catalunya, com a norma pròpia dictada també en 
desplegament de l’article 162 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, en el 
qual es reconeix la competència compartida en matèria de formació sanitària 
especialitzada. 
D’acord amb l’article 42.3 de l’esmentat Decret 165/2015, de 21 de juliol, a 
Catalunya no es poden autoritzar rotacions externes de cap especialitat en els 
darrers tres mesos previs a la finalització de la formació sanitària especialit-
zada. La finalitat d’aquesta limitació és impedir la vinculació contractual o la 
prestació de serveis del personal resident de forma addicional o complemen-
tària amb anterioritat a l’avaluació final de la residència, amb independència 
de la vinculació contractual que li correspon amb el centre o unitat docent 
corresponent a la plaça adjudicada. 
A més, el personal resident ha de desenvolupar les seves funcions amb dedi-
cació a temps complet i en exclusiva, i és incompatible la dedicació a qualse-
vol altra activitat professional. 
La incidència de la pandèmia per la COVID-19 en l’àmbit sanitari és de públic 
coneixement, com també ho és la seva incidència en els professionals que hi 
presten serveis en l’àmbit de salut i, concretament, en el personal en formació 
sanitària especialitzada. 
Per tant, la necessitat de donar compliment als programes oficials de les espe-
cialitats, requereix l’adaptació dels itineraris formatius del personal resident i 
esdevé convenient aixecar temporalment i pel termini d’un any la limitació 
d’efectuar rotacions externes durant els darrers tres mesos previs a la finalit-
zació de la formació sanitària especialitzada, tal com preveu l’article 42. 3 del 
Decret 165/2015, de 21 de juliol. D’aquesta forma, a tot el personal resident 
al qual li correspongui finalitzar la seva formació com a especialista durant 
l’any 2021 no li serà d’aplicació la limitació prevista a l’article 42.3 del Decret 
reiterat, i així podrà comptar amb tot l’any lectiu per efectuar les rotacions 
externes pendents, afavorint la recuperació del temps de rotacions suspès du-
rant l’assistència per la COVID-19. 
Finalment, el capítol III dota les societats cooperatives de mecanismes i ins-
truments que els permeti superar les restriccions derivades de les mesures 



Dossier Ple 54 
3 de juny de 2020 

54 

 

d’emergència sanitària i puguin continuar un cop s’hagi aixecat l’estat d’alar-
ma. Així, amb caràcter general, en aquest capítol, hi ha dos grans blocs de 
mesures. Un primer bloc, pel qual es perllonga alguna de les mesures previstes 
pel Decret llei 10/2020, de 27 de març, més enllà de la data en què es declari 
la finalització de la declaració d’alarma. En aquest sentit, es perllonguen fins 
al 31 de desembre del 2020 les mesures següents: la possibilitat de fer assem-
blees i reunions de comissions i d’altres òrgans col·legiats per videoconferèn-
cia o d’altres mitjans de comunicació; l’habilitació de mecanismes diferents 
als previstos a l’article 48.2 de la Llei de cooperatives amb relació a la publi-
citat dels vots socials que corresponen a cada soci o sòcia; la no fixació d’un 
termini mínim ni màxim d’antelació per fer les convocatòries extraordinàries 
i, finalment, també es perllonga fins al 31 de desembre del 2020 la possibilitat 
d’adoptar acords sense reunió del Consell Rector i d’altres òrgans col·legiats 
que ja preveia l’article 4.2 del Decret Llei 10/2020. La resta de mesures ex-
cepcionals donen resposta a la petició formulada per les entitats representati-
ves del sector cooperatiu a Catalunya. Dins d’aquest segon bloc, s’integren les 
mesures extraordinàries següents: permetre que un soci o sòcia pugui disposar 
de cinc vots delegats, en lloc dels dos que amb caràcter habitual es permet; 
permetre a les cooperatives que preveuen en els seus estatuts l’existència d’as-
semblees preparatòries o de secció, fer l’assemblea general sense fer les pri-
meres; prorrogar en determinats supòsits els mandats de les persones delega-
des; ampliar el termini per celebrar les assemblees relatives als recursos sobre 
expedients sancionadors; ampliar fins al 31 de desembre del 2020 el termini 
per fer l’assemblea ordinària prevista a l’article 43.5 de la Llei de cooperatives 
en relació amb les cooperatives que tanquin l’exercici econòmic amb posteri-
oritat al 14 de setembre del 2019 i abans del dia següent a la finalització de 
l’estat d’alarma; s’amplia el termini previst per legalitzar els llibres, es preveu 
perllongar la vigència dels càrrecs que caduquin durant l’any 2020 fins al 31 
de desembre del 2020, i, finalment, es preveu no tenir en compte, a l’efecte 
del còmput de més d’un any que estableix l’article 102.1.e) de la Llei de coo-
peratives, l’exercici tancat l’any en què s’hagi declarat l’estat d’alarma. 
La greu situació de crisi sanitària que afrontem per la pandèmia declarada per 
l’OMS genera la concurrència de motius que justifiquen l’extraordinària i ur-
gent necessitat d’adoptar les mesures que conté aquest Decret llei. 
D’acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidèn-
cia de la Generalitat i del Govern d’acord amb el qual el Govern pot dictar 
disposicions legislatives provisionals sota la forma de decret llei;  
En ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i 
Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern, 

Decreto:  

Capítol I. Mesures amb relació a les prestacions socials  

Article 1  

1.1 Durant el període d’estat d’alarma i l’aplicació de mesures excepcionals 
de contenció de la crisi sanitària, per garantir el manteniment dels llocs de 
treball dels proveïdors del Sistema català de serveis socials i no afectar amb 
caràcter general l’activitat econòmica, compensar les activitats no presencials 
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desenvolupades, així com la posada a disposició dels seus professionals al ser-
vei de la xarxa d’atenció assistencial, i garantir que en el moment que sigui 
possible en virtut de l’evolució de la crisi sanitària es puguin tornar a prestar 
els serveis socials presencials en les diferents fases a les persones usuàries que 
tenen reconeguda la prestació com a dret subjectiu, amb els nous requeriments 
de protecció que fixin les autoritats sanitàries, s’autoritza a abonar com a me-
sura de foment l’import previst en l’instrument de relació. 
1.2 A aquests efectes s’habilita els òrgans competents per donar compliment 
al que disposa l’apartat anterior. 

Capítol II. Mesures en l’àmbit sanitari 

Article 2. Del personal resident 

Al personal resident al qual correspongui finalitzar la seva formació com a 
especialista durant l’any 2021 no li serà d’aplicació la limitació prevista a l’ar-
ticle 42.3 del Decret 165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària especia-
litzada a Catalunya, en matèria de rotacions externes. 

Capítol III. Mesures concretes aplicables a les societats coo-
peratives catalanes 

Article 3. Mesures relatives a la convocatòria i celebració de 
les assemblees generals  

3.1 De forma excepcional i fins al 31 de desembre de 2020, encara que els 
estatuts de les societats cooperatives no ho prevegin, el Consell Rector pot 
convocar telemàticament les assemblees generals, sempre que la cooperativa 
i els socis i sòcies disposin dels mitjans necessaris per fer-ho amb totes les 
garanties. 
3.2 De forma excepcional, i fins al 31 de desembre de 2020, encara que els 
estatuts de les societats cooperatives no ho prevegin, es pot celebrar l’assem-
blea general i es poden adoptar acords mitjançant videoconferència o altres 
mitjans de comunicació que permetin la participació a distància dels socis i 
sòcies, en els termes que estableix el que disposa l’apartat 3 de l’article 46 de 
la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya. 
Les reunions que se celebrin d’aquesta manera s’entenen que han tingut lloc 
al domicili social de la cooperativa. 
3.3 En la convocatòria que el Consell Rector faci, d’acord amb el que preve-
uen els apartats anteriors, ha de fer constar les raons d’excepcionalitat per les 
quals s’ha de fer d’aquesta manera i especificar de forma detallada com es 
durà a terme, en primera i en segona convocatòria. En tot cas, és responsabi-
litat del Consell Rector adoptar les mesures pertinents, en atenció a les cir-
cumstàncies concretes de cada societat cooperativa, per tal que els socis i sò-
cies rebin la convocatòria i puguin participar a l’assemblea convocada. 
En l’acta de la sessió, a més de les circumstàncies indicades a l’article 51 de 
la Llei de cooperatives, el secretari o secretària del Consell Rector ha de deixar 
constància expressa que ha reconegut la identitat de totes les persones assis-
tents. L’acta s’ha de remetre de forma immediata, i com a màxim en els tres 
dies següents a la reunió, a les adreces de correu electrònic de cadascuna de 
les persones assistents. 



Dossier Ple 54 
3 de juny de 2020 

56 

 

En tots els casos, en la convocatòria s’ha de fer possible l’accés, d’ençà del 
moment en què es faci, als documents als quals es refereix l’apartat d de l’ar-
ticle 39.2 de la Llei de cooperatives. 
3.4 Les assemblees generals convocades abans de la declaració de l’estat 
d’alarma que havien de tenir lloc després d’aquesta declaració i que podien 
ser objecte d’ajornament o de modificació quant al lloc, mitjà, dia i hora de 
celebració per a qui les ha convocat, d’acord amb el Decret Llei 10/2020, de 
27 de març, es podran dur a terme dins el termini i conforme amb les normes 
establertes als tres apartats anteriors. 
3.5 De forma excepcional i durant el període d’estat d’alarma i fins al 31 de 
desembre del 2020, el Consell Rector pot convocar assemblees extraordinàries 
amb l’antelació mínima i màxima que consideri pertinent, sempre tenint en 
compte la urgència de l’acord que cal adoptar. En tot cas, serà responsabilitat 
del Consell Rector adoptar les mesures pertinents, en atenció a les circums-
tàncies concretes de cada societat cooperativa, per tal que els socis i sòcies 
puguin rebre la convocatòria i concórrer a la sessió de l’assemblea amb les 
garanties pertinents. A aquest efecte, la convocatòria de la reunió de l’assem-
blea ha de fer constar la concurrència de les raons que han motivat fer la con-
vocatòria amb una antelació inferior o superior a la que preveu l’article 44 de 
la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya. 
3.6 De forma excepcional, i fins al 31 de desembre de 2020, el Consell Rector, 
segons les circumstàncies concretes de cada societat cooperativa, pot disposar 
mecanismes diferents als establerts a l’article 48.2 de la Llei de cooperatives 
en relació amb l’obligació de posar a disposició dels socis i sòcies el nombre 
de vots socials que correspon a cada persona. En tot cas, els mecanismes que 
s’articulin han d’oferir als socis i sòcies les mateixes garanties que l’article 
48.2 de la Llei de cooperatives. 
3.7 El termini per fer l’assemblea ordinària establerta a l’apartat 5 de l’article 
43 de la Llei de cooperatives es perllonga, excepcionalment, fins al 31 de 
desembre de 2020, en relació amb totes aquelles cooperatives el tancament 
econòmic de les quals fos posterior al 14 de setembre de 2019 i anterior a 
l’endemà de la finalització de l’estat d’alarma. 
3.8 Les assemblees generals convocades per resoldre recursos sobre expedi-
ents sancionadors que no s’haguessin pogut dur a terme per l’estat d’alarma, 
s’han de convocar en el termini màxim de sis mesos des de la finalització 
d’aquest estat d’alarma. 
3.9 De forma excepcional, i fins al 31 de desembre de 2020, a les assemblees 
generals convocades, cada soci o sòcia pot disposar com a màxim de cinc vots 
delegats, que han de complir els requisits exigits a l’article 49.1 de la Llei de 
cooperatives. 
3.10 De forma excepcional, i fins al 31 de desembre de 2020, les societats 
cooperatives que, conforme amb l’article 50 de la Llei de cooperatives, cons-
titueixin la seva assemblea general mitjançant assemblees de delegats, no es-
tan obligades a celebrar abans les assembles preparatòries o de secció, encara 
que llurs estatuts ho prevegin. El Consell Rector ha de motivar en la convoca-
tòria de l’assemblea general les raons per les quals no es poden fer les assem-
blees de delegats o de secció. 
No obstant això, el que preveu el paràgraf anterior, per aquelles cooperatives 
que convoquin assemblees preparatòries o de secció, els nomenaments dels 
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delegats que esgotin el seu mandat a partir de la data de declaració de l’estat 
d’alarma i dins de l’exercici 2020 s’entendran prorrogats fins al 31 de desem-
bre del 2020. Igualment, queden prorrogats fins al 31 de desembre de 2020, i 
podran actuar en les assemblees generals que tinguin lloc fins a aquesta data 
els nomenaments de delegats que s’hagin produït abans de la declaració de 
l’estat d’alarma. En el cas que s’hagués designat per una assemblea concreta 
un delegat o delegada, i aquesta assemblea s’hagi ajornat en la forma legal-
ment prevista amb motiu de l’estat d’alarma, es considerarà vigent la designa-
ció fins al moment en què es faci l’assemblea concreta per la qual va ésser 
designat o designada. 

Article 4. Mesures en relació amb el Consell Rector  

4.1 De forma excepcional i fins al 31 de desembre de 2020, encara que els 
estatuts de les societats cooperatives no ho prevegin, el Consell Rector i les 
comissions delegades es poden reunir i adoptar acords per mitjà de videocon-
ferència o altres mitjans de comunicació que permetin la participació a distàn-
cia dels socis i sòcies, d’acord amb el que disposa l’article 57.1.e de la Llei de 
cooperatives. 
Les reunions que se celebrin d’aquesta manera s’entenen que han tingut lloc 
al domicili social de la cooperativa. 
4.2 El Consell Rector també pot adoptar acords sense reunió, d’acord amb el 
que disposa l’article 312-7 del Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts 
de la societat cooperativa no ho prevegin, sempre que ho decideixi la persona 
que els presideix o ho sol·licitin almenys dos membres. 

Article 5. Mesura excepcional respecte a les causes de disso-
lució 

Als exclusius efectes de determinar la concurrència de la causa de dissolució 
prevista a l’article 102.1.e de la Llei de cooperatives, no es prendrà en consi-
deració per al còmput del termini previst, l’exercici tancat en l’any en què 
s’hagi declarat l’estat d’alarma. 

Article 6. Mesura en relació amb la legalització dels llibres 

En relació amb totes les societats cooperatives el tancament econòmic de les 
quals sigui posterior al 14 de setembre de 2019 i anterior a l’endemà de la 
finalització de l’estat d’alarma, els llibres es poden legalitzar fins al 31 de 
desembre del 2020. 

Article 7. Mesura de perllongament de la vigència dels nome-
naments dels càrrecs dels òrgans de les cooperatives 

Amb caràcter excepcional, els nomenaments dels càrrecs de les societats coo-
peratives i dels diferents òrgans socials, el mandat dels quals caduqui durant 
l’any 2020, s’entenen vigents fins a la primera assemblea que es convoqui 
després de la declaració de l’estat d’alarma que, en tot cas, s’ha de fer com a 
molt tard el 31 de desembre del 2020. A aquests efectes, en la certificació de 
l’acord del nomenament dels nous càrrecs que es presenti al Registre s’ha de 
fer constar aquesta circumstància. 
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Disposició final 

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 sigui d’aplicació aquest Decret 
llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals 
pertoqui el facin complir. 

Barcelona, 19 de maig de 2020 

Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès 
i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 

Antecedents del Decret llei 

1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 19.5.20 
2. Comunicat al secretari del Govern 
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008 
4. Informe jurídic 
5. Informe de la Direcció General de Pressupostos 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del 
Parlament. 
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Segona part 

Punt 8 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre les mesures urgents per a garan-
tir els drets dels treballadors de Nissan Motor Ibérica i cercar 
alternatives de viabilitat per a l’empresa 

250-01300/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 65452 i 65996 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Martín Pachamé Barrera, Noemí de la Calle 
Sifré, diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre les mesures urgents a prendre per garantir els drets 
dels treballadors i treballadores i buscar alternatives de viabilitat a la situació 
de l’empresa Nissan Motor Ibérica, SA, perquè sigui substanciada davant el 
Ple del Parlament. 

Exposició de motius 

El sector de l’automòbil s’enfronta a una sèrie de reptes tecnològics, socials i 
mediambientals que faran modificar substancialment el seu model actual de 
negoci. Aquest sector en el seu conjunt ja està modificant la seva estratègia 
productiva cap a un model molt més mecanitzat amb la incorporació de la 
robòtica en tota la cadena de muntatge i cap a la producció de l’automòbil 
elèctric. Per això el Govern de la Generalitat hi hauria d’haver fet un esforç 
per garantir un desenvolupament sostenible en l’àmbit econòmic, social i am-
biental aplicant principis de sostenibilitat de forma transversal. 
El cas de Nissan Motor Ibérica, SA és probablement el primer d’una sèrie de 
canvis estructurals en el sector, al qual la crisi de la Covid 19 pot resultar un 
catalitzador del canvi avançant processos que, en condicions normals, hagues-
sin trigat molt més temps a realitzar-se. Encara que aquests canvis probable-
ment són inexorables, ja que responen a dinàmiques pròpies de l’economia 
global, no és menys cert que, donat l’impacte que tenen en les economies lo-
cals, regionals i nacionals, les administracions haurien de treballar per a 
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impulsar alternatives tecnològiques i productives capaces de substituir a 
aquestes indústries més madures. 
Referent a l’ocupació generada per aquesta empresa Nissan Motor Ibérica, SA 
de manera directa o indirecta per aquesta empresa es xifra en al voltant de 
23.000 treballadors. La pèrdua d’aquesta font de recursos econòmics i socials 
per a Catalunya i al conjunt d’Espanya és inassolible. 
La pèrdua d’aquests llocs de treball tindrà un impacte devastador a l’economia 
familiar de la majoria d’aquests treballadors i treballadores que depenen 
d’aquests sous com l’únic ingrés per al manteniment de les famílies i persones 
a càrrec. Aquesta situació no és nova, ja fa bastant temps que està gestant-se i 
l’empresa i el sector industrial i automobilístic en general, han enviat senyals 
inequívocs d’una imminent reestructuració que, si no s’afronten, tard o d’hora 
tindran iguals o fins i tot pitjors conseqüències per a la nostra activitat econò-
mica i empresarial. Davant aquesta situació el Govern s’ha dedicat a altres 
menesters, no ha sabut reaccionar amb la deguda diligència davant la gravetat 
de la situació, esperant que el temps el solucionés. L’emergència sanitària ha 
accelerat aquest procés i ara és necessari, més que mai, que el conjunt d’ad-
ministracions busquin les alternatives i solucions més adequades per a asse-
gurar el manteniment de l’ocupació i la generació de riquesa en la nostra co-
munitat. El govern de la Generalitat ha de tenir com a prioritat el 
desenvolupament de la indústria catalana i pel sector automobilístic en con-
cret, que no s’ha demostrat en les actuals dotacions pressupostàries establertes 
per aquest fi als Pressuposts del 2020. Tampoc s’ha vist un clar interès per 
solucionar el greu problema del Centre de Formació Professional de Martorell, 
que podria proveir de mà d’obra qualificada al sector i ser un punt d’ancoratge 
de la indústria al territori. 
Per tot això, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent  

Proposta de resolució  

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:  
1. Celebrar en el termini de dos mesos a partir de l’adopció d’aquest acord una 
sessió monogràfica a la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en el 
Parlament via article 157 del Reglament del Parlament de Catalunya, per a 
tractar la situació i les conseqüències a curt, mitjà i llarg termini que tindran 
pels treballadors i treballadores i per la Comunitat Autònoma de Catalunya. 

Palau del Parlament, 19 de maig de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Martí Pachamé Barrera, Noemí de la Calle 
Sifré, diputados, GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 66884, 66910 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 2.6.2020 

Reg. 67069, 67071 / Coneixement: Presidència del Parlament, 3.6.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 66884) 

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 167.3 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Proposta de resolució sobre les mesures urgents per a garantir els 
drets dels treballadors de Nissan Motor Ibérica i cercar alternatives de viabi-
litat per a l'empresa (tram. 250-01300/12). 

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

1. Celebrar d’urgència, a partir de l’adopció d’aquest acord, un ple específic 
en comissió sobre el sector de l'automoció a la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies o a la Comissió d’Empresa i Coneixement via article 157 
del Reglament del Parlament de Catalunya, per donar comptes de: 
a) La gestió de la situació de NISSAN per part del Departament d’Empresa i 
Coneixement i del Departament de Treball, Afers socials i famílies, així com 
l’impacte sobre els treballadors i el conjunt de l’economia catalana. 
 b) La posició del Govern de Catalunya davant del tancament i les alternatives 
que planteja en l’escenari actual. 
c) La situació del sector de l’automoció a Catalunya, els escenaris de futur i 
les mesures necessàries per garantir la continuïtat de la industria i la seva re-
conversió. 
Aquest ple específic en comissió haurà de comptar amb el Conseller de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies, la Consellera d’Empresa i Coneixement així 
com els actors sindicals, socials i governamentals que els grups parlamentaris 
de la comissió considerin escaients. 

Palau del Parlament, 2 de juny de 2020 

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

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 66910) 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada, Pol Gibert 
Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableix l’article 167.3 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre les mesures urgents per 
a garantir els drets dels treballadors de Nissan Motor Ibérica i cercar alterna-
tives de viabilitat per a l'empresa (tram. 250-01300/12). 
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Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt 1  

1. Impulsar una comissió de treball entre les diferents administracions impli-
cades (Estat, Generalitat i Ajuntaments) amb l’objectiu de cercar una sortida 
industrial al tancament de les plantes de NISSAN i així mantenir l’activitat. 

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

2. Acompanyar als treballadors i treballadores de les plantes de NISSAN du-
rant el procés de tancament i destinar 20M€ a les tasques de formació i out-
placement. 

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

3. Fer totes les gestions necessàries per cercar socis industrials que puguin 
mantenir tota o part de l’activitat que NISSAN realitza a Catalunya, i infor-
mar als grups parlamentaris. 

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

4. Dissenyar i presentar, en els propers tres mesos, un Pla adreçats als pro-
veïdors del sector de l’automoció que veuran afectada la seva activitat degut 
al tancament de la planta de Nissan, per tal de cercar solucions a la seva 
demanda. 

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

5. Destinar 500M€ en els propers quatre anys a les polítiques industrials, i en 
concret, al sector de l’automòbil per reforçar aquesta activitat clau pel pre-
sent i el futur de Catalunya, i conseqüentment modificar el pressupost del 
2020 augmentant els recursos per a polítiques industrials en 125M€. 

Esmena 6 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 1 que passa a ser un nou punt 6 

6. El Parlament es compromet a celebrar en el termini de dos mesos a partir 
de l'adopció d'aquest acord un debat específic conjunt entre la Comissió 
d’Empresa i Coneixement i la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
en el Parlament via article 157 del Reglament del Parlament de Catalunya, 
per a tractar la situació i les conseqüències, així com les mesures a curt, mitjà 
i llarg termini que es duran a terme en favor dels treballadors i treballadores, 
i de la indústria de l’automoció a la Comunitat Autònoma de Catalunya. 
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Esmena 7 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt 7 

7. El Parlament es compromet a demanar la compareixença de la direcció de 
NISSAN perquè, de manera conjunta i en el termini màxim d’un mes, presenti 
a la Comissió d’Empresa i Coneixement i a la Comissió de Benestar Social i 
Treball els motius que han portat a l’empresa japonesa a tancar la planta de 
Barcelona. Les persones de la direcció que hauran de comparèixer seran: 
Frank Torres, director de Nissan motor Ibérica des de 28/05/19, Genís Alonso 
director de Nissan Motor Ibérica fins el 28/05/19, Juan Luis Pla director de 
Relacions institucionals de Nissan España, i Gianluca Ficchy sènior VP de 
Nissan Europe. 

Palau del Parlament, 2 de juny de 2020 

Eva Granados Galiano Alícia Romero Llano 
Portaveu del GP PSC-Units Diputada del GP PSC-Units 

Pol Gibert Horcas 
Diputat del GP PSC-Units 
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Punt 9 | Debat i votació 

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de la 
reconstrucció i la reactivació socials i econòmiques 

252-00026/12 

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

Reg. 65926 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020 

A la Mesa del Parlament 

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 
47, 63 i concordants del Reglament del Parlament, proposen la creació d’una 
comissió d’estudi per a la reconstrucció i reactivació social i econòmica  
Alhora sol·liciten la seva tramitació pel procediment d’urgència extraordinà-
ria d’acord amb l’article 107.4 del Reglament del Parlament. 

Proposta de creació d’una comissió d’estudi per a la Recons-
trucció i Reactivació Social i Econòmica  

Exposició de motius 

La pandèmia de la COVID-19 és una crisi sanitària que comporta, també, una 
profunda crisi econòmica i social. Des de l’obligada prudència que imposen 
les moltes incerteses al voltant de l’evolució de la situació creada pel corona-
virus, els grups i subgrups parlamentaris del Parlament de Catalunya volem 
dialogar i acordar la millor manera de fer-hi front de forma conjunta. 
Ara que hem entrat en una etapa de cert alleujament de les restriccions del 
confinament i després que els diferents governs hagin desplegat les primeres 
mesures sanitàries, socials i econòmiques d’urgència per frenar al màxim els 
efectes de la pandèmia, i per mitigar-ne els seus efectes, creiem que és el mo-
ment de consensuar les prioritats per impulsar la recuperació social i econò-
mica de Catalunya així com blindar el sistema públic de garantia de drets des-
prés de l’enorme tensió que ha patit el sistema sanitari i social i després 
d’haver hagut de sotmetre l’economia a una obligada hibernació i a una desac-
celeració que té greus conseqüències socials com la pèrdua de llocs de treball 
i empobriment significatiu d’una bona part de la ciutadania. 
Els grups i subgrups parlamentaris, i amb la participació dels agents econò-
mics i socials i de les institucions del món local, creiem que convé preparar la 
represa de l’economia i impulsar una societat millor, més pròspera, més justa 
i més sostenible. 

Normes d’organització i funcionament 

Tipus de comissió: Es proposa la creació d’una comissió d’estudi per a la re-
construcció i reactivació social i econòmica, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 63 del Reglament del Parlament. 

Composició 

La comissió ha d’ésser integrada per dos membres de cada grup parlamentari, 
garantint la paritat en la designació dels membres cada grup. La seva regulació 
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es preveu d’acord amb les disposicions del Reglament del Parlament per a 
aquest tipus d’òrgan. 
D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi assisteixin representants 
dels agents econòmics i socials i del món local i les entitats municipalistes, 
així com especialistes i representants d’entitats i el món associatiu. 

Objecte 

L’objecte de la comissió és establir un diàleg entre els grups parlamentaris, 
els agents econòmics, cívics, socials i el món local, per tal de proposar políti-
ques a desenvolupar, i proposar canvis legislatius necessaris per impulsar me-
sures de reconstrucció del nostre teixit econòmic i social i construcció d’un 
país millor 
Termini per a la realització dels treballs de la comissió: La comissió d’estudi 
per a la reconstrucció i reactivació social i econòmica tindrà la vigència cor-
responent a la de la legislatura en curs. 
La comissió podrà redactar un informe final que, si escau, serà aprovat, 
d’acord amb les previsions del Reglament del Parlament. 

Palau del Parlament, 21 de maig de 2020 

Carlos Carrizosa Torres, GP Cs; Miquel Iceta i Llorens, GP PSC-Units; Jés-
sica Albiach Satorres, GP CatECP, presidents. Alejandro Fernández Álvarez, 
SP PPC, representant 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 66324, 66940 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 2.6.2020 

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - CRIDA 
CONSTITUENT (REG. 66324) 

A la Mesa del Parlament 

Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d'Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 63.2 i 167.3 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes 
a la Proposta de resolució de creació d'una comissió d'estudi de la reconstruc-
ció i la reactivació socials i econòmiques (tram. 252-00026/12). 

Esmena 1 
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 
Constituent 
De modificació del títol 

Proposta de creació d’una comissió d’estudi per a la transformació i reactiva-
ció ecosocial. 
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Esmena 5 
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 
Constituent 
D’addició i supressió de l’apartat TIPUS DE COMISSIÓ 

Es proposa la creació d’una comissió d’estudi per a la reconstrucció i reacti-
vació  transformació i reactivació ecosocial, d’acord amb el que estableix 
l’article 63 del Reglament del Parlament.  

Esmena 6 
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 
Constituent 
D’addició i supressió de l’apartat COMPOSICIÓ 

La comissió ha d’ésser integrada per dos membres de cada grup parlamentari, 
garantint la paritat en la designació dels membres cada grup. La comissió no 
podrà començar a funcionar fins que no estigui garantida la paritat dels 
membres de la mesa com dels seus integrants. La seva regulació es preveu 
d’acord amb les disposicions del Reglament del Parlament per a aquest tipus 
d’òrgan.  
D’altra banda, també es preveu la possibilitat necessitat que hi assisteixin re-
presentants dels agents econòmics i socials de tots els sectors, del món local, 
de  les entitats municipalistes, dels sindicats i moviments socials i populars 
així com especialistes i representants d’entitats i el món associatiu garantint 
la representativitat d’aquelles propostes alternatives al sistema econòmic 
hegemònic i que representen alternatives reals al mateix.  

Esmena 7 
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 
Constituent 
D’addició i supressió de l’apartat OBJECTE 

L’objecte de la comissió és establir un debat diàleg entre els grups parlamen-
taris, els agents econòmics, sindicals, cívics, socials i el món local, per tal de 
proposar polítiques a desenvolupar, i proposar canvis legislatius necessaris per 
impulsar mesures de reconstrucció transformació del nostre teixit econòmic 
i social i construcció d’un país millor. d’una alternativa sistèmica a l’actual 
model caduc i col·lapsat.  

Palau del Parlament, 28 de maig de 2020 

Carles Riera Albert 
Representant del SP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATA-
LUNYA (REG. 66940) 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pu-
jol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 63.2 i 167.3 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Proposta de resolució de creació d'una 
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comissió d'estudi de la reconstrucció i la reactivació socials i econòmiques 
(tram. 252-00026/12). 

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

Objecte 
L’objecte de la comissió és establir un diàleg entre els grups parlamentaris, 
els agents econòmics, cívics, socials i el món local, per tal de proposar políti-
ques a desenvolupar, i proposar canvis legislatius necessaris per impulsar me-
sures de reconstrucció del nostre teixit econòmic i social i de recuperació de-
mocratica i enfortiment de les nostres llibertats i drets civils i polítics, per a 
garantir la construcció d’un país millor 

Palau del Parlament, 2 de juny de 2020 

Anna Caula i Paretas Eduard Pujol i Bonell 
Portaveu del GP ERC Portaveu del GP JxCat 
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Punt 10 | Debat i votació 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els pres-
supostos per al 2020 

302-00200/12 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 60723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.03.2020 
Reg. 66327 i 66501 / Coneixement: Presidència del Parlament, 28.05.2020 i 
29.05.2020 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada 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, subse-
güent a la Interpel·lació al Govern sobre els pressupostos per al 2020 (tram. 
300-00243/12). 

Moció 

El Parlament de Catalunya constata:  
1. Que el Govern de l’Estat ha fixat l’augment del sistema de finançament 
autonòmic per a Catalunya en 1.632’5 M€, fent un total, de 21.816 M€, un 8% 
més que l’any 2019. I que d’aquests, prop de 1.200 M€ ja s’han transferit a la 
Generalitat. 
2. Que el Govern de l’Estat ha transferit a la Generalitat de Catalunya, de ma-
nera extraordinària, i des de l’inici de la crisis sanitària, 112’7 M€ (51’4 M€ 
del Fons Extraordinari Social, 45’5 M€ del Fons Extraordinari Salut, 3 M€ per 
beques menjador i 12’8 M€ del Pacte d’estat contra la violència de gènere). 
3. Que el Govern de l’Estat ha anunciat a les Comunitats Autònomes l’apro-
vació imminent d’un Fons Extraordinari no Reemborsable de 16.000 M€ per 
fer front a l’impacte de la Covid-19 en despesa sanitària i social, així com a 
l’impacte en els ingressos tributaris. 
4. Que el Govern de l’Estat ha acordat assignar recursos extraordinaris a càrrec 
del Fons de Finançament autonòmic per fer front a part de les desviacions del 
dèficit del 2019, que en el cas de Catalunya, va ser del 0’56%, i pel què rebrà 
819 M€. 
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:  
5. Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, en el proper mes de juny, 
un informe relatiu a les despeses extraordinàries provocades pel Covid-19 en 
l’àmbit sanitari i social, així com un informe sobre l’impacte en els ingressos 
tributaris de la Generalitat. 
6. Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, un cop s’hagi fet el reparti-
ment dels Fons estatal extraordinari de 16.000 M€ adreçats a les Comunitats 
Autònomes, un informe sobre els recursos rebuts i el destí dels mateixos, així 
com el seu impacte pressupostari. 
7. Presentar, en el termini de dos mesos, la modificació pressupostària per al 
2020, un cop imputats els recursos del Fons extraordinari estatal, reestructu-
rant i prioritzant l’augment de recursos en els següents àmbits:  
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A. Lluita contra la pobresa infantil 
B. Educació: atendre la situació d’emergència educativa i garantir un accés 
equitatiu a una educació de qualitat 
C. Universitats, Recerca i Innovació: potenciar el sistema del coneixement re-
forçant la transferència de coneixement al nostre teixit econòmic i industrial 
amb més tecnologia i innovació. 
D. Polítiques per a la Indústria i el sector de l’automoció 
E. Mobilitat: reforçar les polítiques de transport públic 
F. Món local: fons extraordinari per l’assumpció de competències no pròpies 
durant la Covid-19. 

Palau del Parlament, 6 de març de 2020 

Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-
Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 66883, 66885, 66909, 66939, 66941 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 2.6.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 66883) 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els pressupostos per al 
2020 (tram. 302-00200/12). 

Esmena 1 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició d'un nou apartat del punt 7 

Q. Renda Garantida Ciutadania: A impulsar una reforma de la Renda Ga-
rantida de Ciutadania un cop creat el IMV i ampliar així el nombre de perso-
nes cobertes a Catalunya. 

Esmena 2 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició d'un nou punt 8 

8. Abandonar la dinàmica d'aprovar mesures inconnexes i sense negociació 
prèvia via decret-llei i afrontar les mesures de reconstrucció des del diàleg 
social i la negociació amb els grups parlamentaris. 

Palau del Parlament, 2 de juny de 2020 

Susanna Segovia Sánchez David Cid Colomer 
Portaveu del GP CatECP Diputat del GP CatECP 
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 66885) 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, José María Cano Navarro, diputado del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 
del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els pressupostos per al 2020 
(tram. 302-00200/12). 

Enmienda 1 
GP de Ciutadans 
De adición de un punto 5 

5. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a trabajar en 
los Presupuestos de la Generalitat del 2021 desde el momento de la aproba-
ción de la presente moción para poderlos presentar a tiempo y antes del 10 
de octubre del 2020, tal como prevé la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña.  
Dichos presupuestos deberán priorizar el gasto social y sanitario con el ob-
jetivo de paliar los efectos provocados por la crisis del Covid y deberán eli-
minar cualquier gasto superfluo, como, entre muchos otros, el gasto de la 
Oficina de Drets Civils i Polítics, el gasto de las delegaciones o los privilegios 
de los expresidentes, siempre sin renunciar a reestructurar los Presupuestos 
de la Generalitat del 2020.  

Palacio del Parlamento, 2 de junio de 2020 

Lorena Roldán Suárez José María Cano Navarro 
Portavoz del GP Cs Diputado del GP Cs 

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 66909) 

A la Mesa del Parlament 

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat 
del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els pressu-
postos per al 2020 (tram. 302-00200/12). 

Esmena 1 
SP del Partit Popular de Catalunya 
D'addició d'un nou apartat 4 bis, 

4 bis. El seu rebuig a l'acord adoptat pel Consell de Política Fiscal i Finan-
cera que fixa l'objectiu de dèficit de les comunitat autònomes per aquest any 
2020 al 0,2% del PIB com a compensació pel no retorn de la liquidació de 
l’IVA corresponent a l’any 2017. 
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Esmena 2 
SP del Partit Popular de Catalunya 
D'addició d'un nou apartat 8, 

8. Reclamar al Govern d'Espanya la devolució del deute de 443 milions d’eu-
ros corresponents a la liquidació de l’IVA de l’any 2017 amb els enfortir les 
mesures de reactivació econòmica i social després de la crisi sanitària de la 
Covid-19. 

Palau del Parlament, 2 de juny de 2020 

Alejandro Fernández Álvarez Santi Rodríguez i Serra 
Representant del SP PPC Diputat del SP PPC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 66939) 

A la Mesa del Parlament 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre els pressupostos per al 2020 (tram. 302-00200/12). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició d´un nou punt 5 

5.Que el Govern de l’Estat no ha donat resposta a les 40 mesures que el pre-
sident de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, en nom del Govern de 
Catalunya, va fer arribar al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, 
el passat 24 de maig a la conferència de presidents. 

Palau del Parlament, 2 de juny de 2020 

Eduard Pujol i Bonell 
Portaveu del GP JxCat 

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATA-
LUNYA (REG. 66941) 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pu-
jol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els pressupostos per al 2020 (tram. 302-00200/12). 

Esmena 1 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 4 

4. Que el Govern de l’Estat ha acordat assignar recursos extraordinaris a càrrec 
del Fons de Finançament autonòmic per fer front a part de les desviacions del 
dèficit del 2019, que en el cas de Catalunya, va ser del 0’56% - causades per 
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l’incompliment del deute pendent de l’IVA per part del Govern de l’Estat que 
va suposar una pèrdues d’ingressos de fins a 924 M€- , i pel què rebrà 819 M€ 

Esmena 2 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 
D'addició d'un nou punt 5 

5. Que el Govern de l’Estat, malgrat que les Institucions Europees han suspès 
temporalment l’aplicació del pacte d’estabilitat i creixement, ha estat incapaç 
de confirmar que aquesta suspensió implica que els objectius de dèficit, deute 
i regla de despesa per al 2020 i 2021 no són d’aplicació a les diferents admi-
nistracions de l’Estat. Ni de flexibilitzar la Llei d’Estabilitat pressupostària 
per a permetre a les administracions locals fer front a la despesa extraordi-
nària que suposa l’impacte econòmic i social del Covid-19.  

Esmena 3 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 
D'addició d'un nou punt 6 

6. Que el Govern de l’Estat va exigir per carta un pla d’ajustaments i retalla-
des en la despesa sanitària el Juliol de el 2019. Unes retallades que haurien 
debilitat de forma innecessària el Sistema Català de Salut.  

Esmena 4 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 
D'addició d'un nou punt 7 

7. Que el Govern de l’Estat incompleix sistemàticament el finançament que 
estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de dependència, sense arribar 
mai al percentatge establert del 50% respecte les aportacions de la Genera-
litat i anant reduint la seva participació fins arribar al 16% el 2017. Fet que 
representa una insuficiència acumulada de 3.605 M€ fins el 2018.  

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

5. Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, en el proper mes de juliol 
un informe relatiu a les despeses extraordinàries provocades pel Covid-19 en 
l’àmbit sanitari i social, així com un informe sobre l’impacte en els ingressos 
tributaris de la Generalitat. 

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

6. 
a) Reclamar a l’Estat que augmenti els recursos destinats a les Comunitats 
Autònomes a través del Fons Extraordinari no Reemborsable per fer front a 
l’impacte de la Covid-19 en despesa sanitària i social, així com a l’impacte 
en els ingressos tributaris, per tal que cobreixi la totalitat d’aquests impactes. 
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b) Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, un cop s’hagi fet el repar-
timent dels Fons estatal extraordinari adreçats a les Comunitats Autònomes, 
un informe sobre els recursos rebuts i el destí dels mateixos, així com el seu 
impacte pressupostari.” 

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

7. Presentar, en el termini màxim de quatre mesos, la modificació pressupos-
tària per al 2020, un cop imputats els recursos del Fons extraordinari estatal, 
reestructurant i prioritzant l’augment de recursos en els següents àmbits: 
A. Lluita contra la pobresa infantil 
B. Sanitat: dotar de majors recursos i major planificació a l’atenció primària, 
tant per la fase de desconfinament com estructuralment dins del sistema  
C. Educació: atendre la situació d’emergència educativa i garantir un accés 
equitatiu a una educació de qualitat, així com garantir la sostenibilitat de tot 
el sistema educatiu i combatre la segregació escolar seguint les directrius del 
Pacte Contra la Segregació Escolar a Catalunya. 
D. Universitats, Recerca i Innovació: potenciar el sistema del coneixement 
reforçant la transferència de coneixement al nostre teixit econòmic i industrial 
amb més tecnologia i innovació 
E. Polítiques per a la Indústria i el sector de l’automoció 
F. Mobilitat: reforçar les polítiques de transport públic 
G. Món local: fons extraordinari per l’assumpció de competències no pròpies 
durant la Covid-19 

Esmena 8 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 
D'addició d'un nou punt 8 

8. Reclamar a l’Estat espanyol la flexibilització de la Llei d’Estabilitat pres-
supostària, per tal que els ajuntaments tinguin plena disposició del superàvit 
per fer front a l’emergència econòmica i social 

Esmena 9 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 
D'addició d'un nou punt 9 

9. Reclamar a l’Estat espanyol el pagament dels següents deutes o que se su-
peri l’infrafinançament dels següents serveis: 
− 3.710 M€ deute pendent acumulat pel no pagament de la Disposició addi-
cional tercera de l’Estatut. 
− 1.249 M€ de deute acumulat pendent de finançament dels Mossos. 
− 11,3 M€ més 23 M€ anuals de l’increment d’òrgans judicials a Catalunya 
des del 2017. 
− 37 M€ del deute pendent dels Fons de Cohesió Sanitaria i del FOGA. 
− 418 M€ per la manca de finançament de l’estat de la llei de Dependència. 
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− 35 M€ anuals pendents de diferència pel 0,7% IRPF amb finalitats socials 
a Catalunya. 
− Corregir l’infrafinançament pels menors migrants no acompanyats”. 

Esmena 10 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 
D'addició d'un nou punt 10 

10. Reclamar a l’Estat la reactivació dels més de 215 milions d’euros que 
s'havien de destinar a fons de polítiques actives d’ocupació” 

Esmena 11 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 
D'addició d'un nou punt 11 

11. Exigir a l’Estat la provisió urgent d'un Fons finalista i específic per al 
transport públic, amb dotació suficient per cobrir i mantenir els sobrecostos 
del sistema (aproximadament 500 M€) fins a la recuperació de la demanda. 

Palau del Parlament, 2 de juny de 2020 

Anna Caula i Paretas Eduard Pujol i Bonell 
Portaveu del GP ERC Portaveu del GP JxCat 
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Punt 11 | Debat i votació 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polí-
tiques de dones 

302-00201/12 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 60724 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.03.2020 
Reg. 66299 i 67074 / Coneixement: Presidència del Parlament, 28.05.2020 i 
3.06.2020 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada 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, subse-
güent a la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de dones (tram. 300-
00240/12). 

Moció 

El Parlament de Catalunya, 
1. Constata la urgència de convertir en una prioritat de primer ordre les políti-
ques destinades a les dones i a la lluita contra la violència masclista, prioritzant 
els recursos necessaris per lluitar contra les diferents formes de feminització 
de la pobresa i millorar de forma significativa una xarxa d’atenció que arriba 
només a una de cada deu dones que s’estima són víctimes de violència mas-
clista a Catalunya. 
2. Reconeix la manca de recursos per fer front a les diferents formes de vio-
lència que afecten les dones i les nenes, i a la sobrecàrrega que pateixen els 
serveis que atenen les víctimes de violència masclista a Catalunya. 
Insta el Govern de la Generalitat a:  
3. Destinar les partides econòmiques específiques per al desplegament de la 
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 
4. Presentar, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, un informe d’im-
pacte de gènere on es detallin les partides concretes que destina la Generalitat 
de Catalunya per promocionar la igualtat de gènere efectiva entre homes i do-
nes i la lluita contra la violència masclista, establint un calendari pressupostari 
que permeti avaluar els increments en el temps. 
5. Posar en marxa, durant tercer trimestre del 2020, el Pacte Nacional per a la 
lluita contra la desigualtat redistributiva i la feminització de la pobresa que 
contempla el Pla de Govern de la XII Legislatura i la Moció 59/XII del Parla-
ment de Catalunya, sobre la igualtat de gènere, que instava el Govern a posar-
lo en marxa en un termini de tres mesos. 
6. Crear un Observatori independent que vetlli pel desplegament de la Llei 
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i la Llei 5/2008, 
del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 
7. Desplegar la normativa de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista en relació amb els mitjans de 
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comunicació per fer efectiva la seva missió de convertir-se en eines actives de 
combat contra la violència masclista ajudant a canviar els discursos i el marc 
mental que permet la perpetuació de la violència de gènere, al temps que ser-
veix com a instrument potenciador de la igualtat efectiva entre homes i dones. 
8. Destinar, amb recursos propis de la Generalitat, el pressupost necessari per 
a la creació dels nous SIEs que el Govern té previst per l’any 2020. 
9. Garantir la presència de forenses especialitzats en violència de gènere du-
rant el torn de guàrdia als Jutjats de Violència sobre la Dona de Catalunya. 
10. Presentar, amb caràcter d’urgència, el pla biennal per a incentivar l’ocu-
pació estable i de qualitat de les dones, amb el corresponent estudi d’impacte 
de gènere i d’edat, tal com estableix l’article 32 de la Llei 17/2015 i la Moció 
59/XII de Parlament de Catalunya, sobre la igualtat de gènere, que instava el 
Govern a posar-lo en marxa en un termini de sis mesos. 
11. Portar a terme, a través de la Inspecció del Treball, les mesures necessàries 
per lluitar contra els contractes parcials que emmascaren jornades completes, 
les quals ajuden a augmentar la precarietat laboral femenina. 
12. Adoptar les mesures necessàries perquè la Inspecció del Treball de Cata-
lunya realitzi les accions necessàries per detectar i actuar sobre les irregulari-
tats que afecten les treballadores de la llar i les cuidadores no professionals. 
13. Realitzar una campanya de sensibilització sobre la situació de les treballa-
dores de la llar i per informar sobre el dret que tenen les cuidadores no profes-
sionals a subscriure un conveni especial amb la Seguretat social per cobrir la 
jubilació i la incapacitat a càrrec del finançament de l’Estat, tal com estableix 
el Reial Decret Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantir la 
igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació. 
14. Presentar, durant el tercer trimestre del 2020, l’informe d’impacte de la 
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, tal com 
estableix la mateixa llei. 
15. Presentar, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, un informe sobre 
el nombre de dones que han estat identificades com a víctimes d’explotació 
sexual a Catalunya en els darrers deu anys i sobre les ajudes i mesures que els 
hi està oferint el Govern de la Generalitat per a la seva reinserció al món la-
boral. 
16. Implementar el Pla Integral de Lluita contra el tràfic amb fins d’explotació 
sexual destinant els recursos necessaris a les unitats especialitzades contra el 
crim organitzat i als serveis de recuperació per poder garantir a totes les vícti-
mes el dret a no ser prostituïdes. 
17. Elaborar, en un termini màxim de tres mesos, un estudi d’impacte de gè-
nere de la crisi provocada per la Covid-19 que permeti posar en marxa un pla 
de xoc per evitar que la càrrega de cures augmenti la desigualtat entre homes 
i dones, que l’ocupació femenina trigui més en recuperar-se i que augmenti la 
precarietat en els treballs que realitzen de forma majoritària les dones, com 
poden ser les treballadores d’atenció a la dependència, les feines de neteja, les 
cambreres de pis d’hotels, les treballadores de la llar i de la restauració. 
18. El Parlament de Catalunya reconeix la manca de recursos destinats a fer 
front a les diferents formes de violència que afecten les dones i les nenes. Per 
aquest motiu insta el Govern de la Generalitat a destinar una partida pressu-
postària per a portar a terme mesures específiques de protecció a les dones, a 
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les víctimes de tracta i d’explotació sexual i d’atenció a les víctimes de vio-
lència masclista i els seus infants, que incloguin l’ampliació urgent dels ser-
veis d’atenció psicològica i jurídica dels SIAD i dels SIE per donar resposta, 
un cop acabi el confinament, a totes les dones que han patit violència masclista 
durant aquesta crisi. 

Palau del Parlament, 4 de març de 2020 

Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-
Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 66886, 66918, 66920 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 
2.6.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 66886) 

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 polítiques de dones 
(tram. 302-00201/12). 

Enmienda 1 
GP de Ciutadans 
De supresión y adición en el apartado 9  

9. Garantizar la presencia de forenses especializados en violencia de género 
Unidades de Valoración Forense durante el turno de guardia en los Juzgados 
de Violencia sobre la Mujer de Cataluña, en cumplimiento de la disposición 
adicional de Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Pro-
tección Integral contra la Violencia de Género. 

Enmienda 2 
GP de Ciutadans 
De adición de un nuevo artículo 19 

19. (nuevo) Impulsar políticas activas de prevención de riesgos laborales con 
dimensión de género, para poder intervenir y garantizar la seguridad y la 
salud de las mujeres en su puesto de trabajo, tal y como se recogía en la Mo-
ción 117/XI sobre la pobreza femenina. 

Enmienda 3 
GP de Ciutadans 
De adición de un nuevo artículo 20  

20. (nuevo) Diseñar e impulsar un sello de calidad, a través del Consell de 
Relacions Laborals, como reconocimiento a aquellas empresas que incluyan 
medidas de conciliación eficaces, tal como se recogía en la Moción 117/XI 
sobre la pobreza femenina. 



Dossier Ple 54 
3 de juny de 2020 

20 

 

Enmienda 4 
GP de Ciutadans 
De adición de un nuevo artículo 21  

21 (nuevo). Realizar campañas de sensibilización en centros educativos para 
fomentar la corresponsabilidad del trabajo doméstico y de los cuidados e in-
corporar al currículum escolar contenidos sobre estudios de género, como 
pueden ser la construcción de los roles de género y las discriminaciones de 
las mujeres, tal y como se recogía en la Moción 117/XI sobre la pobreza fe-
menina. 

Enmienda 5 
GP de Ciutadans 
De adición de un nuevo artículo 22 

22.(nuevo) Garantizar la autonomía física de las mujeres con acciones para 
proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en la medida 
en que la falta de protección de estos derechos limita las posibilidades de las 
mujeres para acceder a recursos materiales y también sociales, tal y como se 
regía en el punto 3.d de la Moció 89/XI del Parlament de Catalunya, sobre 
los feminismos y el punto 2.i de la Moción 117/XI sobre la pobreza femenina. 

Enmienda 6 
GP de Ciutadans 
De adición de un nuevo artículo 23 

23. (nuevo) Reducir la pobreza y exclusión de las mujeres con discapacidad, 
garantizar el derecho de las mujeres y las niñas con discapacidad al pleno 
ejercicio y sin injerencias de cualquier índole de sus derechos sexuales y re-
productivos y garantizar el derecho a la participación plena y en igualdad de 
las mujeres con discapacidad en el mercado laboral, adoptando medidas es-
pecíficas de inclusión laboral que incluyan itinerarios personalizados en 
orientación, formación y recualificación profesional, realizar estudios espe-
cíficos sobre pobreza y exclusión de mujeres con discapacidad en diferentes 
contextos, para poder desarrollar planes específicos adaptados a la realidad 
existente y fomentar el emprendimiento de las personas con discapacidad me-
diante un servicio de asesoramiento integral tal y como como se recogía en 
la Moción 117/XI sobre la pobreza femenina. 

Enmienda 7 
GP de Ciutadans 
De adición de un nuevo artículo 24  

24.(nuevo) Reducir la pobreza, exclusión y marginación de las mujeres trans-
género realizando un estudio sobre la realidad socio-laboral de las personas 
transgénero, elaborando programas específicos de inserción socio laboral de 
las personas transexuales que incluyan itinerarios personalizados en orienta-
ción, formación y recualificación profesional, que incluyan recursos para la 
visibilización y denuncia de las discriminaciones según lo previsto en la Ley 
11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, 
bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la 
bifobia y la transfobia, y realizar una campaña de desestigmatización y no 
discriminación que elimine los prejuicios en la contratación de las personas 
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transgénero, tal y como recogía en la Moción 117/XI sobre la pobreza feme-
nina. 

Palacio del Parlamento, 2 de junio de 2020 

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

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 66918) 

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 les polítiques de dones (tram. 302-00201/12). 

Esmena 1 
GP de Catalunya en Comú Podem 
De modificació del punt 15 

15. Presentar, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones, un informe sobre 
el nombre de dones que han estat identificades com a víctimes d'explotació 
sexual a Catalunya en els darrers deu anys i sobre les ajudes i mesures que els 
hi està oferint el Govern de la Generalitat per a la seva reinserció al món la-
boral garantir la seva seguretat i benestar.  

Esmena 2 
GP de Catalunya en Comú Podem 
De modificació del punt 16 

16. Implementar el Pla Integral de Lluita contra el tràfic amb fins d'explotació 
sexual destinant els recursos necessaris a les unitats especialitzades contra el 
crim organitzat i als serveis de recuperació per poder garantir a totes les vícti-
mes tots els seus drets el dret a no ser prostituïdes. 

Palau del Parlament, 2 de juny de 2020 

Susanna Segovia Sánchez 
Portaveu del GP CatECP 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI REPU-
BLICÀ (REG. 66920) 

A la Mesa del Parlament 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
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 se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
polítiques de dones (tram. 302-00201/12). 
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Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 5 

5. Posar en marxa, durant tercer trimestre el segon semestre del 2020, el Pacte 
Nacional per a la lluita contra la desigualtat redistributiva i la feminització de 
la pobresa que contempla el Pla de Govern de la XII Legislatura i la Moció 
59/XII de Parlament de Catalunya, sobre la igualtat de gènere, que instava el 
Govern a posar-lo en marxa en un termini de tres mesos. 

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

6. Valorar la feina que està portant a terme l’ l’Observatori d’Igualtat de 
Gènere, i fomentar que segueixi vetllant pel desplegament de la Llei 17/2015, 
del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 7 

7. Seguir amb els treballs del desplegament efectiu de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, pel que fa a la 
lluita contra el sexisme en relació amb els mitjans de comunicació per fer 
efectiva la seva missió de convertir-se en eines actives de combat contra la 
violència masclista ajudant a canviar els discursos i el marc mental que permet 
la perpetuació de la violència de gènere, al temps que serveix com a instrument 
potenciador de la igualtat efectiva entre homes i dones. 

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

8. Destinar, amb recursos propis de la Generalitat del Pressupost 2020 de la 
Generalitat i altres fons finalistes el pressupost necessari per a la creació dels 
nous SIEs que el Govern té previst per l’any 2020.  

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

9. Tendir a garantir la presència de metges/esses forenses amb formació espe-
cialitzada en valoració i predicció del risc de violència de gènere en els torns 
de guàrdia que donen servei a les peticions dels Jutjats respecte de les peri-
cials de Violència de gènere. 

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

10.- Presentar les actuacions engegades, amb caràcter d’urgència, el pla bien-
nal per a incentivar l’ocupació estable i de qualitat de les dones, amb el 
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corresponent estudi d’impacte de gènere i edat, tal com estableix l’article 32 
de la Llei 17/2015 i la Moció 59/XII del Parlament de Catalunya, sobre igual-
tat de gènere, que instava al Govern a posar-lo en marxa en un termini de 6 
mesos. 

Esmena 7 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 14 

14. Presentar, durant el tercer trimestre del 2020 primer semestre del 2021, 
l’informe d’impacte social de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efec-
tiva de dones i homes, tal com estableix la mateixa llei.  

Palau del Parlament, 2 de juny de 2020 

Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 
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Punt 12 | Debat i votació 

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

302-00202/12 

PRESENTACIÓ: SP PPC 

Reg. 60777 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.03.2020 
Reg. 66276 / Coneixement: Presidència del Parlament, 28.05.2020 

A la Mesa del Parlament 

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Daniel Serrano Coronado, diputat 
del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent mo-
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el model educatiu (tram. 
300-00248/12). 

Moció 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  
a) Retirar el projecte de Decret sobre programació de l’oferta educativa i del 
procediment d’admissió i el projecte de Decret sobre concerts educatius, pro-
jectes normatius amb una important contestació al sector educatiu. 
b) Garantir als propers cursos escolars, com així ha estat des de l’aprovació de 
la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, la llibertat d’ensenyament i la 
lliure elecció de centre de mares i pares en l’educació sostinguda amb fons 
públics. 
c) Vetllar perquè, en l’àmbit educatiu, es preservi la llibertat d’empresa i 
d’ideari, de tal manera que el govern no posi en risc l’existència de cap pro-
jecte educatiu a través dels que garanteix l’accés a una educació d’acord amb 
els valors i prioritats de les famílies. 
d) No adoptar disposicions normatives que posin en risc l’actual configuració 
del Servei d’Educació de Catalunya, sistema mixt format per centres educatius 
públics i privats sostinguts amb recursos públics. 
e) Garantir l’estabilitat, vigència i suficiència del Servei d’Educació de Cata-
lunya, garantint, al mateix temps, el manteniment dels concerts educatius 
d’aquells centres que presten, de manera respectuosa amb la normativa, el ser-
vei educatiu. 
f) Mantenir el sosteniment de fons públics per a l’oferta d’educació diferenci-
ada a través del Servei d’Educació de Catalunya. En aquest sentit, s’insta el 
Govern a renovar, per un període de sis cursos escolars, el concert educatiu 
als onze centres catalans que ofereixen educació diferenciada, com la resta de 
renovacions acordades a través de la resolució del Departament d’Educació 
del passat 15 de maig. 



Dossier Ple 54 
3 de juny de 2020 

25 

 

g) Incloure als pressupostos de la Generalitat per a l’any 2020 la dotació ne-
cessària que garanteixin l’estabilitat, vigència i suficiència dels concerts edu-
catius vigents a Catalunya. 

Palau del Parlament, 9 de març de 2020 

Alejandro Fernández Álvarez, representant; Daniel Serrano Coronado, dipu-
tat, SP PPC 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 66814, 66904, 66922 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 
2.6.2020 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 66814) 

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 es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model edu-
catiu (tram. 302-00202/12). 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició a la lletra b) 

b) Garantir als propers cursos escolars, com així ha estat des de l’aprovació de 
la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, la llibertat d’ensenyament i la 
lliure elecció de centre de mares i pares en l’educació sostinguda amb fons 
públics, en el marc de la programació educativa, tal i com estableix l’article 
4 de la LEC. 

Palau del Parlament, 2 de juny de 2020 

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

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 66904) 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-
lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre el model educatiu (tram. 302-00202/12). 

Esmena 1 
GP de Ciutadans 
De supressió i modificació 

c) ) Vetllar perquè, en l'àmbit educatiu, es preservi la llibertat d’empresa i de 
ideari, de tal manera, es compleixi la normativa vigent per part del govern, i 
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que no posi en risc l'existència de cap projecte educatiu a través dels que és 
garanteix l'accés a una educació d'acord amb els valors i prioritats de les fa-
mílies tot i respectant les lleis per tal de garantir la protecció i el correcte 
desenvolupament dels alumnes 

Esmena 2 
GP de Ciutadans 
D'addició de un apartat h)  

h) Garantir els recursos suficients perquè les places de l’educació concertada 
siguin efectivament gratuïtes per les famílies tal i com estableix Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d'educació.  

Palau del Parlament, 2 de juny de 2020 

Lorena Roldán Suárez Sonia Sierra Infante 
Portaveu del GP Cs Diputada del GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI REPU-
BLICÀ (REG. 66922) 

A la Mesa del Parlament 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
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 se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
model educatiu (tram. 302-00202/12). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició 

b) Garantir als propers cursos escolars, com així ha estat des de l’aprovació de 
la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, la llibertat d’ensenyament i la 
lliure elecció de centre de mares i pares en l’educació sostinguda amb fons 
públics, dins el marc de l’oferta educativa aprovada pel Departament d’Edu-
cació. 

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

c) Seguir donant compliment de la LEC, pel que fa a preservar el respecte de 
la llibertat d'ensenyament, tant la llibertat de creació de centres com la lli-
bertat d'elecció entre centres públics o centres no creats pels poders públics. 

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

e) Garantir l’estabilitat, vigència i suficiència del Servei d’Educació de Cata-
lunya, així com el manteniment dels concerts educatius per a totes aquells 
centres educatius que s'ajustin als criteris del decret de concerts vigent. 
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Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació 

g) Incloure als primers pressupostos de la Generalitat que s’aprovin amb el 
decret de concerts en vigor la dotació necessària que garanteixin l’estabilitat 
i suficiència dels concerts educatius vigents a Catalunya i que permeti poder 
aplicar les mesures econòmiques que donin cobertura a les necessitats deri-
vades de l'aplicació dels Contractes Programa així com de la dotació neces-
sària de recursos derivats del repartiment equitatiu d'alumnat entre tots els 
centres sostinguts amb fons públics. 

Palau del Parlament, 29 de maig de 2020 

Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 
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Punt 13 | Debat i votació 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’abor-
datge des del sistema sanitari de les violències sexuals con-
tra els infants 

302-00203/12 

PRESENTACIÓ: GP CATECP 

Reg. 60859 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.03.2020 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’abordatge des del sistema sa-
nitari de les violències sexuals contra els infants (tram. 300-00244/12). 

Moció 

El Parlament de Catalunya declara:  
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu profund rebuig a la teoria ano-
menada «Síndrome d’Alienació Parental» i als seus diversos derivats, en con-
siderar-los un atac a la obligació de defensa dels drets dels infants i un clar 
exemple de masclisme institucional, quan és usat des de serveis públics. 
2. En aquest sentit, el Parlament insta el Govern a garantir que cap servei o 
organisme amb finançament públic a Catalunya fa ús mai més d’aquesta teoria 
pseudo-científica o dels seus derivats, i a explicar en aquesta cambra, en el 
termini d’un mes, quines mesures s’han pres per a garantir-ho. 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  
3. Garantir que l’únic sistema d’unitats d’expertesa i atenció especialitzada en 
abusos sexuals a infants que es desplegarà a partir d’ara a Catalunya, serà el 
d’unitats integrades que, seguint el model de les cases d’infants, actuaran com 
a espai únic d’atenció integral als infants víctimes d’aquestes violències, do-
nant resposta tant al procés de detecció i diagnòstic, com al de denúncia i inici 
del procés judicial per a evitar la revictimització, com a l’atenció integral de 
recuperació per a les víctimes. 
a) Garantir que les cases dels infants seran recursos interdepartamentals, es-
pecialitzats, universals, de gestió pública i gratuïts, amb accés equitatiu a tot 
el territori català; que compliran els estàndards internacionals fixats per a 
aquest tipus d’unitats integrals d’atenció, i que especificaran a través d’un pro-
tocol la funció de cada professional i servei del sistema de protecció així com 
la fixació d’un/una professional referent per a cada cas. 
b) Crear un comitè extern, independent i pluridisciplinar per a fer el seguiment 
i l’avaluació de les noves unitats de les cases dels infants, amb l’objectiu de 
vetllar pel compliment dels estàndards de qualitat del model. 
c) Garantir que la resta de recursos especialitzats existents fins al moment, un 
cop es despleguin les cases dels infants, desapareixeran o s’integraran dins del 
funcionament d’aquestes. Mentrestant no desapareixen, només rebran finan-
çament públic si funcionen complint els estàndards i criteris de qualitat 
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establerts per a les Unitats Integrades, especialment que qualsevol informe que 
emetin ha de sorgir d’un procediment avalat per criteris científics i s’ha de 
centrar en complir amb la defensa del dret superior de l’infant. 
4. Crear, en el termini de 1 mes, un comitè extern que revisi tots els diagnòstics 
d’abusos sexuals a menors fets fins ara per les unitats hospitalàries especialit-
zades i detecti quants inclouen indicis que en aquella avaluació s’ha usat la 
teoria SAP o algun dels seus derivats. 
Oferir d’ofici una segona revisió i diagnòstic amb altres criteris i equips als 
casos que es detectin per a intentar evitar o pal·liar efectes socials, judicials i 
personals perversos que hagin pogut causar aquells diagnòstics inicials. 
5. Garantir que a tots els i les professionals que han d’actuar en casos de vio-
lències contra els infants, especialment en casos de violències sexuals, se’ls 
ofereix formació especialitzada amb perspectiva de gènere. 
6. Garantir que el curs 2020-2021 s’inclou l’educació sexual i afectiva al cur-
rículum educatiu de les escoles públiques i concertades a Catalunya, en tot el 
cicle escolar i des de la petita infància. Caldrà oferir als i les mestres i profes-
sores materials pedagògics estandarditzats adaptats a l’edat així com formació 
per a poder educar sobre sexualitat basant-se en el respecte, l’afectivitat, la 
tendresa, la complicitat, el compromís, l’autoestima i l’autocura. La formació 
també ha de comprendre el reconeixement de situacions abusives i de mani-
pulació emocional, i el coneixement de les respostes que hi poden donar els 
menors i de les persones a què es pot acudir per a rebre ajuda, per tal de dotar 
als infants d’eines d’autoprotecció. 

Palau del Parlament, 9 de març de 2020 

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

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 66813, 66888, 66923 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 
2.6.2020 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 66813) 

A la Mesa del Parlament 

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’abordatge 
des del sistema sanitari de les violències sexuals contra els infants (tram. 302-
00203/12). 

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

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu profund rebuig a la teoria ano-
menada «Síndrome d’Alienació Parental» i als seus diversos derivats, en 
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considerar-los un atac a la obligació de defensa dels drets dels infants i un clar 
exemple de masclisme institucional, quan és usat des de serveis públics. 

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

2. En aquest sentit, el Parlament insta el Govern a garantir que cap servei o 
organisme amb finançament públic a Catalunya fa ús mai més d’aquesta teoria 
pseudo-científica o dels seus derivats, i a explicar en aquesta cambra, en el 
termini d’un mes, quines mesures s’han pres per a garantir-ho. 

Esmena 3 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació de tot el punt 4 

4. Crear, en el termini de 1 mes, un comitè extern i expert en abús sexual 
infantil que revisi, quan sigui sol·licitat explícitament, els diagnòstics d’abu-
sos sexuals a menors fets fins ara per les unitats hospitalàries especialitzades 
i s’hagi usat la teoria SAP o algun dels seus derivats, i si hi ha hagut altres 
serveis que hagin valorat la situació de l’infant i les seves opinions. El comitè 
extern hauria de comptar amb la opinió del Comitè de Bioètica de Catalunya, 
de membres del Servei d’Assessorament Tècnic en l’Àmbit de Família del De-
partament de Justícia i dels Equips d’Assessorament Tècnic d’Àmbit Penal, 
de Col·legis de Professionals i d’experts reconeguts de Barnahus Europees. 

Palau del Parlament, 2 de juny de 2020 

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

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 66888) 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, d'acord al 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 l'abordatge des del sistema sanitari 
de les violències sexuals contra els infants (tram. 302-00203/12). 

Esmena 1 
GP de Ciutadans 
De supressió de l'article 1 

El Parlament de Catalunya manifesta el seu profund rebuig a la teoria anome-
nada Síndrome d'Alienació Parental i als seus diversos derivats, en considerar-
los un atac a la obligació de 'defensa dels drets dels infants i un clar exemple 
de masclisme institucional, quan és usat des de serveis públics.  
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Esmena 2 
GP de Ciutadans 
De supressió de l'article 2 

En aquest sentit, el Parlament insta el Govern a garantir que cap servei o or-
ganisme amb finançament públic a Catalunya fa ús mai més d'aquesta teoria 
pseudo-científica o dels seus derivats, i a explicar en aquesta cambra, en el 
termini d'un mes, quines mesures s'han pres per a garantir-ho.  

Esmena 3 
GP de Ciutadans 
De modificació de l'article 5 

5. Garantir a tots els professionals que han d'actuar en cas de violències contra 
la infància, especialment en casos de violències sexuals , se'ls ofereixi forma-
ció amb perspectiva de gènere i impulsar la formació en l'àmbit de la preven-
ció i les actuacions per a lluitar contra la violència infantil a tots i a totes els 
professionals que tinguin interrelació amb nens i nenes, docents, personal de 
l'àmbit sanitari, centres de menors, personal de centres de justícia juvenil, 
professionals de l'àmbit del temps lliure, professionals de centres de menors 
amb discapacitat.  

Esmena 4 
GP de Ciutadans 
D'addició de un nou punt 7 

7.(nou) Impulsar les iniciatives legislatives, sobre la detecció, prevenció i 
tractament del maltractament infantil que permetin la protecció de la infància 
davant qualsevol forma de violència. 

Palacio del Parlamento, 2 de junio de 2020 

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

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI REPU-
BLICÀ (REG. 66923) 

A la Mesa del Parlament 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
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 se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’abordatge des del sistema sanitari de les violències sexuals contra els infants 
(tram. 302-00203/12). 

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

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu profund rebuig a la teoria ano-
menada «Síndrome d’Alienació Parental» i als seus diversos derivats, en 
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considerar-los un atac a la obligació de defensa dels drets dels infants i un clar 
exemple de masclisme institucional, quan és usat des de serveis públics. 

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

2. En aquest sentit, el Parlament insta el Govern a garantir que cap servei o 
organisme amb finançament públic a Catalunya fa ús mai més d’aquesta teoria 
pseudo-científica o dels seus derivats, i a explicar en aquesta cambra, en el 
termini d’un mes, quines mesures s’han pres per a garantir-ho. 

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

3. Garantir, un cop el model de cases d’infants estigui desplegat a tot el terri-
tori català, que l’únic sistema d’unitats d’expertesa i atenció especialitzada en 
abusos sexuals a infants que es desplegarà a partir d’ara a Catalunya, serà el 
d’unitats integrades que, seguint el model de les cases d’infants, actuaran com 
a espai únic d’atenció integral als infants víctimes d’aquestes violències, do-
nant resposta tant al procés de detecció i diagnòstic, com al de denúncia i inici 
del procés judicial per a evitar la revictimització, com a l’atenció integral de 
recuperació per a les víctimes. Els Equips Funcionals d’Experts de tot el ter-
ritori s’aniran integrant funcionalment a les esmentades unitats. 

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

3. c) Garantir que la resta de recursos especialitzats existents fins al moment, 
un cop s’hagin desplegat completament les cases dels infants, desapareixeran 
o s’integraran dins del funcionament d’aquestes. Mentrestant no desapareixen, 
només rebran finançament públic sempre i quan compleixin amb els criteris 
de qualitat establerts en el Protocol d’actuació davant de maltractaments en 
la infància i l’adolescència en l’àmbit de la salut als Equips Funcionals d’Ex-
perts, especialment que qualsevol informe que emetin aquests serveis precur-
sors de les cases d’infants, ha de sorgir d’un procediment avalat per criteris 
científics i s’ha de centrar en complir amb la defensa del dret superior de l’in-
fant. 

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

4. Establir una figura de supervisió externa que no pertanyi a la mateixa EFE 
i pugui fer valoració dels casos en que es demani o prestar ajuda als profes-
sionals, quan ho necessitin, a través de la documentació de que es disposa i 
d’entrevistes amb els professionals. 
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Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació, supressió i addició  

5. Garantir les eines i els recursos per tal que a tots els i les professionals 
actuïn davant casos de violències contra els infants, especialment en casos de 
violències sexuals, amb formació especialitzada en perspectiva de gènere. 

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

6. Garantir que el curs 2021-2022 s’inclou l’educació sexual i afectiva al cur-
rículum educatiu de les escoles públiques i concertades a Catalunya, en tot el 
cicle escolar i des de la petita infància. Caldrà oferir als i les mestres i profes-
sores materials pedagògics estandarditzats adaptats a l’edat així com formació 
per a poder educar sobre sexualitat basant-se en el respecte, l’afectivitat, la 
tendresa, la complicitat, el compromís, l’autoestima i l’auto-cura. La formació 
també ha de comprendre el reconeixement de situacions abusives i de mani-
pulació emocional, i el coneixement de les respostes que hi poden donar els 
menors i de les persones a què es pot acudir per a rebre ajuda, per tal de dotar 
als infants d’eines d’autoprotecció. 

Palau del Parlament, 2 de juny de 2020 

Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 
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Punt 14 | Debat i votació 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actu-
acions per a introduir la perspectiva de gènere en el sistema 
sanitari 

302-00204/12 

PRESENTACIÓ: GP ERC 

Reg. 60860 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.03.2020 
Reg. 66328 / Coneixement: Presidència del Parlament, 28.05.2020 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, i Gemma Es-
pigares Tribó, diputada del Grup Parlamentari Republicà, 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 actuacions per a introduir la 
perspectiva de gènere en el sistema sanitari (tram. 300-00245/12). 

Moció 

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a:  
a. Els col·lectius sanitaris per la tasca que realitzen, i en particular, per la ca-
pacitat de resposta sanitària a la crisi de la covid19. 
i. Especialment les dones, que són el 70% de la força laboral dels professionals 
de la salut i el 88% de les professionals a les residències del nostre país i que 
han estat més exposades a la infecció. 
ii. A un sistema sanitari que no només cura, sinó que cuida. 
b. La campanya «Nursing now» i l’aposta decidida per valoritzar la feina de 
la infermeria dins el sistema sanitari, que és qui desenvolupa principalment la 
tasca del cuidatge dins el sistema sanitari, tot:  
i. Definint nous rols de la professió infermera a través del Fòrum de diàleg de 
professionals. 
ii. Dotant-les d’eines i reconeixent la tasca que desenvolupen (com el decret 
de prescripció infermera). 
iii. Apostant per la formació (Conveni per millorar els estudis sanitaris amb 
les universitats). 
iv. Abordant els reptes de futur i garantint que hi haurà els relleus suficients. 
c. Les entitats feministes i el seu reconeixement per la gran tasca que realitzen, 
i el treball conjunt amb totes les institucions, per tal de fer de l’estratègia per 
l’equitat de gènere en salut que està desenvolupant el Departament de Salut 
una veritable eina de transformació de la societat. 
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  
a. Fer propostes concretes per reduir l’impacte de la crisi sobre les desigual-
tats, que afecten especialment les dones, amb treballs temporals, a temps par-
cial i amb retribucions més baixes. 
b. Fer una aposta clara per incloure la perspectiva de gènere en els diferents 
àmbits de la planificació, implementació i avaluació del sistema sanitari. 
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c. Seguir implementant canvis en l’àmbit de la recerca en salut:  
i. A través de la convocatòria PERIS, per tal que la perspectiva de gènere sigui 
una realitat (impuls a dones com a investigadores principals, presencia de do-
nes en els assajos clínics...). 
ii. Introduint indicadors a través de l’AQUAS per a fer-ne l’avaluació i segui-
ment. 
iii. Donant a conèixer el talent femení, i donant suport a les accions que ajuden 
a visibilitzar les dones com a referents. 
d. Portar a terme formació amb perspectiva de gènere als professionals de la 
salut, per tal que tinguin les eines adequades per poder millorar la pràctica 
sanitària. 
e. Realitzar actuacions per afrontar aquelles malalties que afecten específica-
ment a les dones i que hagin estat històricament invisibilitzades. 
f. Portar a terme formació en violències masclistes als professionals de la sa-
lut, especialment en l’atenció primària, i dotar el sistema de les eines per a la 
detecció i abordatge integral d’aquests casos, tot:  
i. Fent seguiment de l’eina de cribatge de violència masclista dins el protocol 
de seguiment de l’embaràs. 
ii. Impulsant accions especifiques per a l’eradicació de les pràctiques nocives 
que pateixen les dones migrades. 
g. En l’abordatge de la mutilació genital femenina dur a terme les següents 
mesures:  
i. Impulsar la formació dels professionals de la salut. 
ii. Donar a conèixer el protocol d’actuació per a prevenir la mutilació genital 
femenina. 
iii. Dotar al sistema dels recursos necessaris per a fer les intervencions quirúr-
giques quan ja s’ha produït la mutilació genital femenina. 
h. Tenir en compte les propostes de les diferents associacions en el reglament 
que ha de desplegar la Llei d’Universalització de l’assistència sanitària, per 
evitar la limitació de drets, especialment en les dones amb situacions de vul-
nerabilitat. 
i. Fer seguiment dels protocols d’atenció i acompanyament al naixement, de 
manera que:  
i. S’incloguin les recomanacions de l’OMS que prioritzen la presa de decisi-
ons informades de les gestants. 
ii. Disminueixin el percentatge i variabilitat de les cesàries. 
iii. Es detectin les depressions postpart que afecten el 10% de les dones que 
donen a llum. 
j. Seguir desplegant el model d’atenció a les persones trans, incorporant l’aten-
ció integral a la cartera de serveis, de manera que es:  
i. Reforcin els punts d’atenció i d’intervencions quirúrgiques de reassignació. 
ii. Dugui a terme la formació i la identificació de referents a tot el territori. 
iii. Treballi la sensibilització de la societat en la concepció de les diferents 
expressions del gènere. 
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k. Seguir impulsant mesures que afavoreixin la conciliació de la vida laboral 
en l’àmbit sanitari i familiar. La crisi sanitària ha aflorat encara més aquesta 
necessitat, i cal impulsar i consolidar noves iniciatives que hi donin resposta. 
l. Participar en aquells fòrums que promoguin la introducció de la perspectiva 
de gènere en les polítiques de salut, com el Women Medical Device Design, 
per fer els equipaments més accessibles, usables i còmodes per a les professi-
onals i usuàries. 
m. Seguir treballant la perspectiva de gènere de forma transversal en tots els 
àmbits de govern, mitjançant el desenvolupament del Pla estratègic de políti-
ques d’igualtat de gènere 2019-2022. Especialment en els àmbits de la coedu-
cació, el treball, l’eradicació de les violències masclistes, l’apoderament per-
sonal, la visibilització del talent femení i l’actuació transversal a totes les 
polítiques públiques. 

Palau del Parlament, 9 de març de 2020 

Anna Caula i Paretas, portaveu; Gemma Espigares Tribó, diputada, GP ERC 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 66812, 66887, 66921, 66936 / Admissió a tràmit: Presidència del Parla-
ment, 2.6.2020 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 66812) 

A la Mesa del Parlament 

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions 
per a introduir la perspectiva de gènere en el sistema sanitari (tram. 302-
00204/12). 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D’addició d’un nou apartat iii. a la lletra a. del punt 1  

iii. Per avançar en incloure la perspectiva de gènere diàriament.  

Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De supressió de part de la lletra b. del punt 1 

a. La campanya “Nursing now” i l’aposta decidida per valoritzar la feina de 
la infermeria dins el sistema sanitari, que és qui desenvolupa principalment la 
tasca de cuidatge dins el sistema sanitari, tot:  
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Esmena 3 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació de l'apartat ii. de la lletra b. del punt 1 

ii. Dotant-les d’eines i recursos i reconeixement de la importància de la tasca 
que desenvolupen dins del sistema (com el decret de prescripció infermera, 
entre d’altres). 

Esmena 4 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació de l'apartat iii. de la lletra b. del punt 1 

iii. Apostant per la formació (Conveni per millorar els estudis de la salut amb 
les universitats).  

Esmena 5 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D’addició a l'apartat iv. de la lletra b. del punt 1 

iv. Abordant els reptes de futur i garantint que hi haurà els relleus suficients, 
tendint a una ràtio d’infermera similar als països de la OCDE.  

Esmena 6 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou apartat v. a la lletra b. del punt 1 

v. Incorporant l’infermera en el Consell Assessor del Departament de Salut.  

Esmena 7 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De supressió i addició a la lletra c. del punt 1 

b. Les entitats feministes i el seu reconeixement per la gran tasca que realit-
zen, i el treball conjunt i transversal amb totes les institucions, per tal de fer 
de l’estratègia per l’equitat de gènere en salut que està desenvolupant el De-
partament de Salut una veritable eina de transformació de la societat.  

Esmena 8 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou apartat iv. a la lletra c. del punt 2 

iv. Posant les eines necessàries per corregir la manca de representació equi-
tativa de les dones en els diferents àmbits d’investigació clínica.  

Esmena 9 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou apartat v. a la lletra c. del punt 2 

v. Incorporant dones en els assaigs clínics, per poder treballar les diferents 
reaccions. 
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Esmena 10 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'una nova lletra d.bis al punt 2 

d.bis Introduir la vessant de gènere en els estudis mèdics per garantir la pers-
pectiva de gènere en els diagnòstics, en els tractaments i, en general, en tota 
la pràctica clínica.  

Esmena 11 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'una nova lletra d.ter al punt 2 

d.ter Reforçar la implantació del Codi Risc Suïcidi, amb perspectiva de gè-
nere i amb un registre únic de suïcidis i temptatives de suïcidi, revisant i ac-
tualitzant el marc conceptual del Codi utilitzant els factors genètics, biològics, 
químics, hormonals, ambientals, psicològics i socials, perquè es pugui abor-
dar amb més garanties d’èxit.  

Esmena 12 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou apartat iii. a la lletra f. del punt 2 

iii. Establint un protocol de prevenció de la violència masclista a l’adolescèn-
cia.  

Esmena 13 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició a la lletra h. del punt 2 

h. Tenir en compte les propostes de les diferents associacions en el reglament 
que ha de desplegar la Llei d’Universalització de l’assistència sanitària, bus-
cant el consens social i polític, per evitar la limitació de drets, especialment 
en les dones amb situacions de vulnerabilitat.  

Esmena 14 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou apartat i.bis. a la lletra i. del punt 2 

i.bis. Facilitar les eines i recursos per poder fer efectives aquestes recomana-
cions.  

Esmena 15 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició a l'apartat iii. de la lletra i. del punt 2 

iii. Es detectin i es doti de recursos i eines per atendre correctament les de-
pressions postpart que afecten el 10% de les dones que donen a llum.  
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Esmena 16 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'una nova lletra al punt 2 

n. Establir plans d’igualtat en els centres sanitaris de l’ICS i del SISCAT.  

Palau del Parlament, 2 de juny de 2020 

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

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 66887) 

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 actuacions per a introduir 
la perspectiva de gènere en el sistema sanitari (tram. 302-00204/12). 

Enmienda 1 
GP de Ciutadans 
De adición de un nuevo artículo 3  

3.(nuevo) Reconecer el esfuerzo llevado a cabo con coraje y valentía por todo 
el personal sanitario en la crisis del COVID19, y revertir todos los recortes 
de los últimos años en el sistema sanitario.  

Palacio del Parlamento, 2 de junio de 2020 

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

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 66921) 

A la Mesa del Parlament 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les actuacions per a introduir la perspectiva de gènere en el sistema sa-
nitari (tram. 302-00204/12). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició al punt 2e) 

Realitzar actuacions per afrontar aquelles malalties que afecten específica-
ment i/o de forma diferent a les dones i que hagin estat històricament invisi-
bilitzades i impulsar campanyes informatives. 
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Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició al punt 2i) 

ii. Disminueixin el percentatge i variabilitat de les cesàries i episiotomies. 

Palau del Parlament, 2 de juny de 2020 

Eduard Pujol i Bonell 
Portaveu del GP JxCat 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 66936) 

A la Mesa del Parlament 

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre les actuacions per a introduir la perspectiva de gè-
nere en el sistema sanitari (tram. 302-00204/12). 

Esmena 1 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició al punt 2.c 

c. Portar a terme formació amb perspectiva de gènere i en drets sexuals i re-
productius als professionals de la salut, per tal que tinguin les eines adequades 
per poder millorar la pràctica sanitària i que aquesta és basa en el marc dels 
drets sexuals i reproductius. 

Esmena 2 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició al punt 2.d 

d. Realitzar actuacions per afrontar aquelles malalties que afecten específica-
ment a les dones i que hagin estat històricament invisibilitzades, així com ac-
tuacions per revisar la sobremedicalització de les dones i aportar alternati-
ves a la medicalització del malestar produït per determinats rols de gènere i 
situacions de violència masclista. 

Esmena 3 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició al punt 2.e 

e. Portar a terme formació en violències masclistes als professionals de la sa-
lut, especialment en l'atenció primària i en salut mental, i dotar el sistema de 
les eines per a la detecció i abordatge integral d'aquests casos, tot: i a més a 
més:  
i. Fent seguiment de l'eina de cribatge de violència masclista dins el protocol 
de seguiment de l'embaràs. 
ii. Impulsant accions especifiques per a l'eradicació de les pràctiques nocives 
que pateixen les dones migrades. 
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Esmena 4 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició de nou punt 2.f 

iv. Potenciar la coordinació del sistema de salut amb les entitats referents del 
treball comunitari de lluita contra la mutilació genital femenina, enfortint el 
vincle per tal que els protocols de detecció i abordatge s’acompanyin de re-
cursos comunitaris i campanyes de sensibilització 

Esmena 5 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició al punt 2.h.i 

i. S'incloguin les recomanacions de l'OMS que prioritzen la presa de decisions 
informades de les gestants i es garanteixin els procediments de part respectat 
a tota la xarxa pública, també, en temps de pandèmia.  

Esmena 6 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició de nou punt m.  

m. Garantir l’accés de totes les persones, sobretot les dones i persones 
LGTBIQ+, indistintament de la seva situació administrativa, als serveis de 
salut sexual i reproductiva, durant el període que es mantingui vigent l’Estat 
d’alarma i les posteriors mesures de prevenció al sistema sanitari tot garan-
tint els drets sexuals i reproductius. 

Palau del Parlament, 2 de juny de 2020 

Marta Ribas Frías 
Portaveu adjunta del GP CatECP 
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Punt 15 | Debat i votació 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les se-
ves interlocucions 

302-00205/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 60861 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.03.2020 
Reg. 66323 / Coneixement: Presidència del Parlament, 28.05.2020 

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 les seves interlocucions (tram. 300-00247/12). 

Moción 

El Parlamento de Cataluña:  
1. Recuerda que en democracia el diálogo político se desarrolla con transpa-
rencia en las cámaras de representación para garantizar el respeto a los princi-
pios constitucionales de libertad, igualdad y pluralismo político, así como los 
derechos de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad. 
2. Condena el intento de usurpación de las funciones de representación de to-
dos los ciudadanos en condiciones de igualdad que tienen las cámaras de re-
presentación como el Parlament de Cataluña y las Cortes Generales que supo-
nen las reuniones de instrumentos autodenominados «mesa de diálogo» y 
«Consell per la República». 
3. Recuerda que la acción política desarrollada por el Gobierno de España y 
cualquier institución pública o representante político, para ser legal y demo-
crática debe ceñirse a la Constitución Española, garantía última de los de-
rechos y libertades de todos los ciudadanos, que dispone de mecanismos de-
mocráticos para su modificación dentro de la propia Constitución y del 
ordenamiento jurídico democrático vigente. Por ello, no es democráticamente 
asumible que se impongan a la sociedad postulados negociados al margen de 
las instituciones y con la sola mención de atenerse al requisito de la «seguridad 
jurídica», omitiendo deliberadamente la Constitución. 
4. Rechaza el intento que implica la mesa de supuesto diálogo, en verdad una 
mesa de chantaje, de sustraer al conjunto de la ciudadanía española su sobera-
nía para decidir sobre cuestiones fundamentales que afectan a los pilares bási-
cos de nuestra convivencia. 
5. Condena la opacidad y la falta de transparencia con la que vienen desem-
peñando sus negociaciones los miembros del Gobierno de España y los repre-
sentantes de los partidos políticos separatistas y la ocultación que practican 
del contenido de los pactos y concesiones a los que ya han llegado o tienen 
intención de cerrar. 
6. Lamenta que los líderes de los partidos separatistas pretendan actuar en re-
presentación del conjunto de los catalanes cuando, al intentar imponer sus exi-
gencias separatistas al Gobierno de España, desprecian y no respetan 



Dossier Ple 54 
3 de juny de 2020 

43 

 

democráticamente las posturas políticas de la mayoría de ciudadanos de Cata-
luña y del resto de España. 
7. Muestra su más enérgico rechazo a la desconsideración que supone la mesa 
de chantaje entre el Gobierno de España y líderes políticos separatistas para 
las Cortes Generales y, por tanto, para los derechos de todos los ciudadanos 
de España que están representados en las mismas en condiciones de igualdad. 
8. Censura la actitud del Govern de la Generalitat de desechar sistemática-
mente los problemas reales de los catalanes y de abandonar las funciones de 
las instituciones democráticas para exponerlos y remediarlos, dedicando ex-
clusivamente su tiempo y los recursos públicos a intentar imponer la separa-
ción de Cataluña del resto de España. 
9. Constata que el denominado procés ha sido una pérdida de tiempo y recur-
sos que no ha conllevado ni una sola mejora para la solución de las necesida-
des reales de los catalanes, y que ha tenido como principal resultado la división 
de la sociedad catalana y el deterioro de la imagen de nuestra Comunidad en 
el mundo. 
10. Insta al Govern de la Generalitat a respetar las instituciones democráticas 
vigentes como el Parlament de Cataluña y las Cortes Generales. 
11. Declara la inexistencia de conflicto político alguno entre un territorio do-
tado de autonomía política como Cataluña y el conjunto de España, en cuyo 
pueblo reside la soberanía nacional y no en una fracción de este. 
12. Consideraría un fraude democrático que el Gobierno de España pactase 
conceder cualquier referéndum o consulta sobre cuestiones que afectasen a la 
soberanía nacional o a los derechos de todos los ciudadanos a resultas de las 
actividades que tengan lugar en la autodenominada «mesa de diálogo». 
13. Considera un fraude antidemocrático que los políticos negocien y acuer-
den dejar sin efecto las resoluciones judiciales que afectan a otros políticos 
como condición o consecuencia de la autodenominada «mesa de diálogo» y 
una grave vulneración del principio de igualdad respecto de la aplicación de 
la legislación penitenciaria al resto de internos en las cárceles. 
14. Insta al Govern de la Generalitat a que su acción se dirija a perseguir con 
objetividad los intereses generales de los ciudadanos priorizando ante la grave 
crisis de la pandemia COVID-19, el objetivo de salvar el máximo número de 
vidas humanas posible y la máxima actividad económica y los empleos asoci-
ados a la misma, cesando en su empeño de perseguir los exclusivos intereses 
partidistas separatistas a través de la autodenominada «mesa de diálogo». 

Palacio del Parlamento, 9 de marzo de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Ignacio Martín Blanco, diputado, GP Cs 
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Punt 16 | Debat i votació 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ús de 
l’espai públic 

302-00206/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 60862 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.03.2020 
Reg. 66322 / Coneixement: Presidència del Parlament, 28.05.2020 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Par-
lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Inter-
pel·lació al Govern sobre l’ús de l’espai públic (tram. 300-00246/12). 

Moción 

El Parlamento de Cataluña:  
1. Lamenta los perjuicios causados a los miles de usuarios y conductores, así 
como a los vecinos y pequeños empresarios que desarrollan su actividad en el 
área de influencia de la Avenida Meridiana, por los cortes sistemáticos de esa 
vía principal de acceso y salida a la ciudad de Barcelona que realizan grupos 
organizados que se concentran a diario desde el 15 de octubre de 2019, entre 
las 19:00 y las 22:00 horas. 
2. Insta al Govern de la Generalitat a reconsiderar sus reiteradas autorizacio-
nes a las concentraciones que cortan a diario la Avenida Meridiana, por el 
grave perjuicio que provoca a los miles de conductores y usuarios de la vía, 
así como a los vecinos y pequeños empresarios de la zona. Caso de persistir 
la concesión de estas autorizaciones, deberán compatibilizar el respeto y la 
salvaguarda de los derechos de todos los implicados y afectados, limitando y 
acotando la zona de reunión, que en todo caso debe dejar libre la calzada y el 
acceso a los comercios y locales del barrio. 
3. Insta al Govern de la Generalitat a que, a través de su Departamento de 
Interior, ejerza sus competencias y facultades gubernativas en lo que respecta 
a la garantía del derecho de reunión y manifestación según lo dispuesto en la 
normativa vigente y conforme a lo interpretado por los tribunales, garan-
tizando los derechos y la libertad de movimiento de quienes ni participan ni 
quieren participar en los actos de protesta que se están produciendo, de forma 
reiterada, en diversos lugares de Cataluña. 
4. Reprueba al Conseller de Interior, Sr. Miquel Buch, y al Director General 
de Administración de Seguridad, Sr. Jordi Jardí, por dar injustificadamente 
distinto trato a las manifestaciones según su signo. 
5. Insta a las autoridades competentes a ser especialmente diligentes para evi-
tar actuaciones ilegales en el espacio público que provoquen aún más perjui-
cios económicos y laborales al sector del turismo, el comercio y la hostelería 
de Barcelona que los que ya vienen padeciendo durante los meses de crisis 
económica y social motivada por la COVID-19. 
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6. Remarca que la reiteración de actuaciones ilegales socava la buena imagen 
de nuestra comunidad, Cataluña, en el conjunto de España y el exterior y resta 
toda credibilidad a cualquier campaña puntual de promoción de la misma 
como destino de inversión y/o turístico. 
7. Insta al Departamento de Interior a autorizar las concentraciones y mani-
festaciones conforme a la legalidad vigente y con cumplimiento de los requi-
sitos sanitarios, especialmente el respeto a la distancia de seguridad entre per-
sonas, sin que este último pueda ser utilizado de manera abusiva como vía 
para impedir injustificadamente la circulación de ciudadanos y vehículos. 

Palacio del Parlamento, 9 de marzo de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 66811 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 2.6.2020 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 66811) 

A la Mesa del Parlament 

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Carles Castillo Rosique, diputat del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ús de l’espai 
públic (tram. 302-00206/12). 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició al punt 1 

1. Lamenta los perjuicios causados a los miles de usuarios y conductores, así 
como a los vecinos y pequeños empresarios que desarrollan su actividad en el 
área de influencia de la Avenida Meridiana, por los cortes sistemáticos de esa 
vía principal de acceso y salida a la ciudad de Barcelona que realizan grupos 
organizados que, tras la debida comunicación gubernativa, se concentran a 
diario desde el 15 de octubre de 2019, entre las 19:00 y las 22:00 horas. 

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

2. Insta al Govern de la Generalitat a indicar a los organizadores una ubica-
ción alternativa, siguiendo el criterio técnico expresado en los informes de la 
Guardia Urbana de Barcelona, y, en consecuencia, a evitar los cortes diarios 
de la Avenida Meridiana, por el grave perjuicio que provoca a los miles de 
conductores y usuarios de la vía, así como a los vecinos y pequeños empresa-
rios de la zona. Las eventuales autorizaciones, respetando los criterios técni-
cos de los informes de la Guardia Urbana, deberán compatibilizar el respeto y 
la salvaguarda de los derechos de todos los implicados y afectados, limitando 
y acotando la zona de reunión, que en todo caso debe dejar libre la calzada. 
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Esmena 3 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 4 

4. Exige al Conseller de Interior, Sr. Miquel Buch, y al Director General de 
Administración de la Seguridad, Sr. Jordi Jardí, que ejerzan sus funciones con 
ecuanimidad, y sometiéndose a criterios técnicos y la normativa vigente, evi-
tando todo trato desigual de manifestaciones y concentraciones en función de 
quienes sean los convocantes. 

Palau del Parlament, 2 de juny de 2020 

Ferran Pedret i Santos Carles Castillo Rosique 
Portaveu adjunt del GP PSC-Units Diputat del GP PSC-Units 
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