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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01.

Lleis i altres normes

1.01.03.

Decrets llei

Decret llei 19/2020, del 19 de maig, de mesures complementàries
en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia
generada per la Covid-19
203-00044/12
RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT
Reg. 73389 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.07.2020

A la Mesa del Parlament

Em plau de trametre-us la documentació relativa a la correcció d’errades al Decret llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19, publicada
en el DOGC 8176, de 14 de juliol de 2020.
Barcelona, 16 de juliol de 2020
El secretari del Govern
Per delegació (Resolució PRE/402/2020, de 14 de febrer, DOGC 8065, de
17.02.2020)
Alicia Uceira de Pablo, directora de l’Oficina del Govern
Correcció d’errades al Decret llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures
complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de
la pandèmia generada per la COVID-19 (DOGC 8138, de 21.05.2020)

Havent observat una errada al text del Decret llei esmentat, tramès al DOGC i
publicat al 8138 de 21.05.2020, se’n detalla la correcció oportuna:
A l’incís final del primer paràgraf de l’article 3.10 del Decret llei
On hi diu:
«El Consell Rector ha de motivar en la convocatòria de l’assemblea general les
raons per les quals no es poden fer les assemblees de delegats o de secció.»
Hi ha de dir:
«El Consell Rector ha de motivar en la convocatòria de l’assemblea general
les raons per les quals no es poden fer les assemblees preparatòries o de secció.»
Barcelona, 3 de juliol de 2020
Albert Castellanos Maduell, secretari general
Antecedents

– Informe jurídic.
– Nota justificativa.
– Nota jurídica justificativa.
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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1.10.

Acords i resolucions

Resolució 867/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de
fiscalització 12/2019, sobre Gestió de Serveis Sanitaris, corresponent
a l’exercici del 2016
256-00031/12
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 15, 16.07.2020, DSPC-C 530

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 16 de juliol
de 2020, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 12/2019, sobre Gestió de
Serveis Sanitaris, corresponent a l’exercici del 2016 (tram. 256-00031/12).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 12/2019, sobre
Gestió de Serveis Sanitaris, corresponent a l’exercici del 2016.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 12/2019, sobre Gestió
de Serveis Sanitaris, corresponent a l’exercici del 2016.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2020
El secretari de la Comissió, Josep Puig i Boix; el president de la Comissió, Antonio Espinosa Cerrato

Resolució 868/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe
de fiscalització 15/2019, sobre Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya, Turisme i Muntanya, corresponent a l’exercici del 2016
256-00032/12
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 15, 16.07.2020, DSPC-C 530

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 16 de juliol
de 2020, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 15/2019, sobre Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya, Turisme i Muntanya, corresponent a l’exercici del
2016 (tram. 256-00032/12).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 15/2019, sobre
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Turisme i Muntanya, corresponent a
l’exercici del 2016.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 15/2019, sobre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Turisme i Muntanya, corresponent a l’exercici del 2016.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2020
El secretari de la Comissió, Josep Puig i Boix; el president de la Comissió, Antonio Espinosa Cerrato
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Resolució 869/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de
fiscalització 13/2019, sobre l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017
256-00033/12
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 15, 16.07.2020, DSPC-C 530

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 16 de juliol
de 2020, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 13/2019, sobre l’Agència
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, corresponent a l’exercici del
2017 (tram. 256-00033/12).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 13/2019, sobre
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, corresponent a
l’exercici del 2017.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 13/2019, sobre l’Agència per
a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2020
El secretari de la Comissió, Josep Puig i Boix; el president de la Comissió, Antonio Espinosa Cerrato

Resolució 870/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe
de fiscalització 17/2019, sobre la Fundació Institut de Ciències
Fotòniques, corresponent a l’exercici del 2017
256-00034/12
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 15, 16.07.2020, DSPC-C 530

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 16 de juliol de
2020, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 17/2019, sobre la Fundació Institut de Ciències Fotòniques, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00034/12).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 17/2019, sobre la
Fundació Institut de Ciències Fotòniques, corresponent a l’exercici del 2017.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull l’Informe
de fiscalització 17/2019, sobre la Fundació Institut de Ciències Fotòniques, corresponent a l’exercici del 2017.
b) Instar la Fundació Institut de Ciències Fotòniques a atendre totes les observacions i recomanacions que recull l’Informe de fiscalització 17/2019, sobre la Fundació Institut de Ciències Fotòniques, corresponent a l’exercici del 2017.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2020
El secretari de la Comissió, Josep Puig i Boix; el president de la Comissió, Antonio Espinosa Cerrato

1.10. Acords i resolucions

11

BOPC 655
24 de juliol de 2020

Resolució 871/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de
fiscalització 19/2019, sobre les eleccions al Consell General d’Aran de
l’any 2019
256-00035/12
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 15, 16.07.2020, DSPC-C 530

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 16 de juliol
de 2020, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 19/2019, sobre les eleccions al Consell General d’Aran de l’any 2019 (tram. 256-00035/12).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 19/2019, sobre les
eleccions al Consell General d’Aran de l’any 2019.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 19/2019, sobre les eleccions al Consell General d’Aran de l’any 2019.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2020
El secretari de la Comissió, Josep Puig i Boix; el president de la Comissió, Antonio Espinosa Cerrato

Resolució 872/XII del Parlament de Catalunya, sobre el reforç del
personal de les presons durant la crisi de la Covid-19
250-01232/12
ADOPCIÓ
Comissió de Justícia, sessió 19, 16.07.2020, DSPC-C 531

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 16 de juliol de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el reforç del personal de les presons
durant la crisi de la Covid-19 (tram. 250-01232/12), presentada pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Contractar de manera urgent les quaranta persones que formen part de la borsa de treball del personal de presons i que esperen incorporar-se com a personal als
centres penitenciaris.
b) Obrir una nova borsa de treball en l’àmbit dels centres penitenciaris.
c) Reforçar ràpidament, mentre no s’obre una nova borsa de treball, el personal
de reforç, havent contactat prèviament amb els aspirants que van fer les proves al
Centre d’Alt Rendiment en l’última convocatòria de les llistes de reforç.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2020
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la presidenta de la Comissió,
Yolanda López Fernández
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Resolució 873/XII del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment
de la protecció del personal de les presons davant la Covid-19
250-01233/12
ADOPCIÓ
Comissió de Justícia, sessió 19, 16.07.2020, DSPC-C 531

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 16 de juliol de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el garantiment de la protecció del personal de les presons davant la Covid-19 (tram. 250-01233/12), presentada pel Subgrup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 68152).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Distribuir als centres penitenciaris, amb periodicitat setmanal, material de
protecció consistent en guants i mascaretes FFP2 (servei d’infermeria) i quirúrgiques, i retirar alhora les mascaretes caducades.
b) Fer el test del coronavirus a tots els funcionaris de presons, al personal laboral dels centres penitenciaris, al personal d’entitats externes, al personal dels centres
educatius de justícia juvenil i al personal dels serveis socials penitenciaris.
c) Fer el test del coronavirus a tots els interns dels centres penitenciaris encara
que no presentin símptomes de la Covid-19.
d) Establir de manera immediata un calendari de realització de les proves de
diagnòstic, de moment amb els tests de què disposa la Generalitat actualment.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2020
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la presidenta de la Comissió,
Yolanda López Fernández

Resolució 874/XII del Parlament de Catalunya, sobre la corrupció i les
portes giratòries
250-00704/12
ADOPCIÓ
Comissió de Justícia, sessió 19, 16.07.2020, DSPC-C 531

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 16 de juliol de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la corrupció i les portes giratòries (tram.
250-00704/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de
Junts per Catalunya (reg. 35756).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Garantir una actuació independent dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic per mitjà de l’adhesió al Codi de conducta i desplegar la normativa de regulació dels conflictes d’interès que en faciliti i n’impulsi la prevenció, el seguiment i el control.
b) Dotar d’independència les entitats públiques encarregades dels règims d’incompatibilitats, amb especial atenció a les que regulen els alts càrrecs de la Generalitat, els membres del Govern i els membres del Parlament.
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c) Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Estat per a promoure la tipificació com a delicte de les anomenades portes giratòries.
d) Establir tres declaracions patrimonials (al començament, al final i durant el
període de carència, en el cas que s’hagi produït variació patrimonial) per tal de detectar casos d’enriquiment il·lícit quan no es pugui justificar l’increment patrimonial.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2020
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la vicepresidenta de la Comissió en funcions de presidenta, Carmen de Rivera i Pla

Resolució 875/XII del Parlament de Catalunya, sobre les
contractacions del Departament de Justícia i l’adopció de mesures
per a evitar la corrupció
250-01111/12
ADOPCIÓ
Comissió de Justícia, sessió 19, 16.07.2020, DSPC-C 531

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 16 de juliol de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a evitar la
corrupció (tram. 250-01111/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya, amb relació a les contractacions del Departament de
Justícia, insta el Govern a:
a) Millorar els procediments interns de recollida, anàlisi de dades i elaboració
documental sobre la necessitat de cobrir els expedients de contractació. Analitzar
les diverses alternatives per a cobrir-los, amb l’avaluació en cada cas de la viabilitat
i la idoneïtat de cada opció i amb la supervisió exhaustiva dels encàrrecs externs,
amb l’objectiu de garantir la qualitat, la veracitat i el rigor necessaris de les contractacions.
b) Millorar la planificació pel que fa a la renovació o l’inici de contractacions,
l’elaboració tècnica de pressupostos contractuals i d’execució i els criteris de selecció.
c) Desenvolupar la publicitat de la licitació, amb l’aplicació de criteris de millorament en l’adjudicació i la formalització dels contractes.
d) Supervisar de manera exhaustiva i rigorosa l’execució dels contractes i l’eficàcia i l’eficiència dels tràmits corresponents, i, consegüentment, exigir responsabilitats davant de compliments defectuosos.
Palau del Parlament, 17 de juliol de 2020
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la presidenta de la Comissió,
Yolanda López Fernández
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Resolució 876/XII del Parlament de Catalunya, sobre el vestuari del
personal de vigilància dels centres penitenciaris
250-00799/12
ADOPCIÓ
Comissió de Justícia, sessió 19, 16.07.2020, DSPC-C 531

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 16 de juliol de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el vestuari del personal de vigilància
dels centres penitenciaris (tram. 250-00799/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem (reg. 40412).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les mesures necessàries per
a suplir les mancances de vestuari que pateix el personal de vigilància dels centres
penitenciaris, en el termini d’un mes pel que fa al vestuari d’estiu i de sis mesos pel
que fa al vestuari d’hivern.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2020
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la presidenta de la Comissió,
Yolanda López Fernández

Resolució 877/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls de
mesures per a millorar l’execució penal
250-00830/12
ADOPCIÓ
Comissió de Justícia, sessió 19, 16.07.2020, DSPC-C 531

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 16 de juliol de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a millorar l’execució penal (tram. 250-00830/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya
en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem (reg. 40412).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar en un temps prudencial
un pla interdepartamental que permeti millorar l’execució penal a Catalunya i que
contingui els elements bàsics següents:
a) Polítiques que garanteixin que les mesures penals, i en especial les de privació de llibertat, siguin una veritable oportunitat per al desistiment de l’activitat delinqüencial. Cal incidir especialment en l’augment de recursos personals i tècnics
que garanteixin una atenció qualificada i programes de formació i acompanyament.
b) Programes i mesures concretes i efectives que facilitin les segones oportunitats, especialment pel que fa a l’espai laboral i al de l’habitatge, que resulten determinants per la reinserció social. Cal implicar en aquest objectiu les empreses i les
organitzacions empresarials i sindicals.
c) La incorporació, cada vegada amb més intensitat, de pràctiques de justícia restaurativa que reconeguin la importància de l’atenció a les víctimes dels delictes i la
reparació dels danys causats.
d) El reforçament dels recursos humans i pressupostaris per a permetre que els
professionals de tractament i rehabilitació puguin dur a terme llurs funcions en les
condicions adequades.
1.10. Acords i resolucions
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e) El reconeixement i el suport efectiu a les tasques de voluntariat social en el
marc del desplegament de la Llei del voluntariat.
f) Mesures per a propiciar, incentivar i motivar diferents maneres d’acompanyament personal, social i veïnal per al període posterior al compliment de les penes.
g) La implicació de les administracions locals, de les entitats d’acció social i de
les entitats de voluntariat en el disseny i també l’aplicació i execució del pla.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2020
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la vicepresidenta de la Comissió en funcions de presidenta, Carmen de Rivera i Pla

Resolució 878/XII del Parlament de Catalunya, sobre la cobertura de
places de funcionaris als jutjats
250-01022/12
ADOPCIÓ
Comissió de Justícia, sessió 19, 16.07.2020, DSPC-C 531

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 16 de juliol de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la cobertura de places de funcionaris
als jutjats (tram. 250-01022/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 53996).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Cobrir totes les places vacants, o que es produeixin per baixa, als jutjats de
Catalunya.
b) Dur a terme aquesta cobertura de places de manera urgent, amb una reducció del temps actual de cobertura, que en cap cas no hauria d’ésser superior a trenta
dies.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2020
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la vicepresidenta de la Comissió en funcions de presidenta, Carmen de Rivera i Pla
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

2.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 21/2001, del 28 de
desembre, de mesures fiscals i administratives
202-00041/12
RETIRADA

Retirada pel GP CatECP (reg. 73107).
Coneixement: Mesa del Parlament, 20.07.2020.

2.01.02. Proposicions de llei
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets
Humans
202-00078/12
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 27.07.2020 al 07.09.2020).
Finiment del termini: 08.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.07.2020.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la incorporació del Cos de Bombers
de la Generalitat a les tasques de desinfecció d’espais per a lluitar
contra la Covid-19
250-01235/12
CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: presidenta de la Comissió de Justícia (reg. 73388).
Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2020.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per
a atendre els alumnes amb paràlisi cerebral i altres necessitats
d’educació especial
250-01374/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73813).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.07.2020 a l’1.09.2020).
Finiment del termini: 02.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la neutralitat i del
respecte de l’ordenament jurídic vigent per part del Govern
250-01375/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73814).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.07.2020 a l’1.09.2020).
Finiment del termini: 02.09.2020; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei
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Proposta de resolució sobre la promoció de la connexió del Camí de
Sant Jaume de Catalunya amb la ruta principal
250-01376/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73815).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.07.2020 a l’1.09.2020).
Finiment del termini: 02.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució de condemna de l’agressió a professionals
de la informació i el subsegüent atac violent a la delegació de TV3 a
Lleida
250-01377/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73816).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.07.2020 a l’1.09.2020).
Finiment del termini: 02.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’emplaçament de l’Agència de la Natura
de Catalunya a les Terres de l’Ebre
250-01378/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 73765; 73817).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.07.2020 a l’1.09.2020).
Finiment del termini: 02.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la transició energètica
250-01379/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 73766; 73818).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.07.2020 a l’1.09.2020).
Finiment del termini: 02.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els efectes de la Covid-19 i les empreses
emergents
250-01380/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73819).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.07.2020 a l’1.09.2020).
Finiment del termini: 02.09.2020; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre els fons provinents de l’impost sobre la
renda de les persones físiques destinats a finalitats socials
250-01381/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 73767; 73820).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.07.2020 a l’1.09.2020).
Finiment del termini: 02.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pla de reforç educatiu per
a estudiants de totes les etapes educatives
250-01382/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73821).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.07.2020 a l’1.09.2020).
Finiment del termini: 02.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’escolarització de germans bessons
250-01383/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73822).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.07.2020 a l’1.09.2020).
Finiment del termini: 02.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les solucions als problemes del
subministrament elèctric al barri de la Font de la Pólvora, de Girona
250-01384/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 73768; 73823).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.07.2020 a l’1.09.2020).
Finiment del termini: 02.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre mesures urgents amb relació a
l’artrogriposi múltiple congènita
250-01385/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73824).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.07.2020 a l’1.09.2020).
Finiment del termini: 02.09.2020; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la dignificació dels professionals
sanitaris
250-01386/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73825).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.07.2020 a l’1.09.2020).
Finiment del termini: 02.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’oposició al transvasament de l’Ebre a
Santander
250-01387/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 73769; 73826).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.07.2020 a l’1.09.2020).
Finiment del termini: 02.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la transparència en l’ús de fons públics
durant la crisi generada per la Covid-19
250-01388/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 73770; 73827).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.07.2020 a l’1.09.2020).
Finiment del termini: 02.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la ratificació del Conveni 177 de
l’Organització Internacional del Treball
250-01389/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 73771; 73828).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.07.2020 a l’1.09.2020).
Finiment del termini: 02.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reparació d’habitatges de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya a Tarragona
250-01390/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 73772; 73829).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.07.2020 a l’1.09.2020).
Finiment del termini: 02.09.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’harmonització normativa dels requisits
d’habitabilitat dels habitatges
250-01392/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2020 al 02.09.2020).
Finiment del termini: 03.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.07.2020.

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la tasca dels
efectius de les Forces Armades en l’operació Balmis
250-01393/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2020 al 02.09.2020).
Finiment del termini: 03.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.07.2020.

Proposta de resolució sobre la dona al món rural
250-01394/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2020 al 02.09.2020).
Finiment del termini: 03.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.07.2020.

Proposta de resolució sobre el llançament d’una campanya de
conscienciació mediambiental amb relació a la pandèmia de
Covid-19
250-01395/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2020 al 02.09.2020).
Finiment del termini: 03.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.07.2020.

Proposta de resolució sobre el respecte del dret fonamental a la
igualtat dels estudiants amb relació a llengua amb què desitgin fer
les proves d’accés a la universitat
250-01396/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2020 al 02.09.2020).
Finiment del termini: 03.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.07.2020.

Proposta de resolució sobre la inclusió del projecte del nou institut
escola de Lloret de Mar en el Pla d’infraestructures educatives
250-01397/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2020 al 02.09.2020).
Finiment del termini: 03.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.07.2020.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Escola El
Bruel, de Castelló d’Empúries
250-01398/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2020 al 02.09.2020).
Finiment del termini: 03.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.07.2020.
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Proposta de resolució sobre la reobertura dels centres d’atenció
primària tancats per l’estat d’alarma motivat per la Covid-19
250-01399/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2020 al 02.09.2020).
Finiment del termini: 03.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.07.2020.

Proposta de resolució sobre la reobertura dels centres d’atenció
especialitzada tancats per l’estat d’alarma motivat per la Covid-19
250-01400/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2020 al 02.09.2020).
Finiment del termini: 03.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.07.2020.

Proposta de resolució sobre la implantació d’una escola d’hoteleria i
turisme a Lloret de Mar
250-01401/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2020 al 02.09.2020).
Finiment del termini: 03.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.07.2020.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una nova escola
d’educació infantil i primària a Lloret de Mar
250-01402/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2020 al 02.09.2020).
Finiment del termini: 03.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.07.2020.

Proposta de resolució sobre la reobertura del centre mèdic situat a
la platja de Roda de Berà
250-01403/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2020 al 02.09.2020).
Finiment del termini: 03.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.07.2020.

Proposta de resolució sobre la incentivació de la baixada dels preus
del lloguer
250-01404/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2020 al 02.09.2020).
Finiment del termini: 03.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.07.2020.

Proposta de resolució sobre la instal·lació de pantalles acústiques i
de seguretat a l’autopista C-32 al pas per Sant Andreu de Llavaneres,
Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac
250-01405/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2020 al 02.09.2020).
Finiment del termini: 03.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.07.2020.
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Proposta de resolució sobre el servei d’urgències del CAP del Masnou
250-01406/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2020 al 02.09.2020).
Finiment del termini: 03.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.07.2020.

Proposta de resolució sobre el calendari d’implantació i el model de
tarifació de la T-Mobilitat
250-01407/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2020 al 02.09.2020).
Finiment del termini: 03.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.07.2020.

Proposta de resolució sobre el reforç urgent de la implantació
de mesures de protecció de la Covid-19 al Centre Penitenciari de
Ponent, a Lleida
250-01408/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2020 al 02.09.2020).
Finiment del termini: 03.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.07.2020.

Proposta de resolució sobre el reforç urgent de la implantació de
mesures de protecció de la Covid-19 als jutjats i partits judicials de
Lleida
250-01409/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2020.
3.10.25. Propostes de resolució

26

BOPC 655
24 de juliol de 2020

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2020 al 02.09.2020).
Finiment del termini: 03.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.07.2020.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la contractació laboral
necessària de professionals sanitaris
250-01410/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2020 al 02.09.2020).
Finiment del termini: 03.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.07.2020.

Proposta de resolució sobre el garantiment de les mesures per a
implantar el teletreball
250-01411/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2020 al 02.09.2020).
Finiment del termini: 03.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.07.2020.

Proposta de resolució sobre la gestió dels fons provinents del Pla
de recuperació per a Europa i la iniciativa Next Generation EU, de la
Comissió Europea
250-01412/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2020 al 02.09.2020).
Finiment del termini: 03.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.07.2020.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de xoc laboral per a
dones i joves menors de trenta-cinc anys
250-01413/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2020 al 02.09.2020).
Finiment del termini: 03.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.07.2020.

Proposta de resolució sobre la protecció dels animals de companyia
en l’etapa postconfinament
250-01414/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2020 al 02.09.2020).
Finiment del termini: 03.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.07.2020.

Proposta de resolució sobre la prevenció de rebrots de Covid-19 en
la indústria agroalimentària
250-01415/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.07.2020 al 02.09.2020).
Finiment del termini: 03.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.07.2020.
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Proposta de resolució sobre el reconeixement i la gratificació als
treballadors de les residències i els serveis complementaris de cura
de la gent gran
250-01416/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 72855 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución de
reconocimiento y gratificación a los trabajadores y trabajadoras de las residencias y los servicios complementarios de cuidado de la gente mayor, para que
sea sustanciada ante la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, con el
siguiente texto:
Exposición de motivos

En los últimos años años el Govern de la Generalitat de Catalunya ha llevado
a cabo recortes en materia de derechos sociales que han afectado de forma directa
tanto a los usuarios como a los trabajadores de las residencias de gente mayor en
Cataluña, que han tenido que efectuar el desarrollo de su trabajo en condiciones precarias en muchas ocasiones.
Detrás de lo que ha pasado en centros como este hay dos elementos que ya existían, pero que el coronavirus ha destapado. Por un lado, la precariedad de medios
que las familias llevaban tiempo denunciando ha estallado, y es la otra cara de una
década de infrafinanciación en el sector, que, a diferencia del sanitario o la educación, no ha conseguido revertir los recortes. Por otro, la crisis ha revelado la falta de
control de un servicio público en residencias que gestionan empresas privadas con
ánimo de lucro.
Mientras tanto hemos visto la ejemplaridad de muchos trabajadores y trabajadoras en las residencias de mayores, trabajando sin descanso en condiciones de exposición y desprotección, demostrando un compromiso con la sociedad que trasciende
mucho más allá de lo profesional.
Resulta preocupante ver el destino de recursos del Govern de la Generalitat en
partidas totalmente superfluas, mientras se desatienden aspectos como los mencionados en relación a los derechos laborales.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Asegurar el correcto aprovisionamiento de material de protección, así como
garantizar el refuerzo de las plantillas de los trabajadores sociales para atender a
las necesidades de las residencias y los servicios de atención y cuidado de la gente
mayor ante posibles rebrotes y para atenuar las listas de espera en dependencia que
sufre la Comunidad Autónoma.
2. Evaluar las diferentes situaciones impulsando un sistema de gratificación para
los trabajadores sociales que han tenido una participación activa frente a la epidemia
y que más expuestos han estado a los contagios.
3. Impulsar institucionalmente el reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras sociales que han desarrollado durante la crisis del COVID-19 tareas relacionadas con la atención a paliar los efectos de la epidemia, desde cualquier ámbito.
4. Realizar en un periodo de tres meses desde la aprobación de esta propuesta
de resolución un estudio y presentar sus conclusiones, para garantizar la planificación adecuada y la mejora de las condiciones laborales de todos los colectivos de
Fascicle segon
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trabajadores y trabajadores relacionados con las residencias y el cuidado de la gente
mayor.
Palacio del Parlamento, 13 de julio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a la
reinserció laboral dels treballadors del sector automobilístic
250-01417/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 72856 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Martí Pachamé Barrera, diputado, Noemí de
la Calle Sifré, diputada, Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de
Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para llevar a cabo medidas
urgentes para la reinserción laboral de los trabajadores y trabajadoras del sector automobilístico, para que sea sustanciada ante la Comissió de Treball, Afers Socials i
Famílies, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Confiamos en que las negociaciones que se están llevando a cabo entre la Conselleria d’Empresa i Coneixement, el Ministerio de Industria y la empresa Nissan
Motor Ibérica tengan éxito y que el anunciado cierre de la empresa finalmente no
se produzca.
No obstante, creemos que debemos estar preparados para que, en caso contrario,
tengamos los resortes adecuados para dar una respuesta rápida, adecuada y de futuro para los miles de trabajadores, directa o indirectamente, afectados.
Para ello proponemos una serie de medidas que, a nuestro entender, facilitarán
la reintegración laboral de los trabajadores y trabajadoras que puedan verse afectado
por el posible cierre de Nissan.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Efectuar un seguimiento directo por parte del SOC de la evolución del desempleo en el sector del automóvil y su industria auxiliar, derivados del cierre de la
planta de Nissan Motor Ibérica; a fin de profundizar en el estudio sobre el desempleo en este sector y de detectar mejoras a realizar en cuanto a la empleabilidad de
todos los trabajadores del sector, con libramiento de informe a esta comisión.
2. Destinar una partida suficiente a políticas de empleo activas para formación y
mejora de la empleabilidad de trabajadores afectados por el cierre de Nissan Motor
Ibérica o la industria auxiliar del automóvil.
3. Mejorar la difusión de la información relativa a las demandas del sector industrial, en general, y de la automoción, en particular.
4. Impulsar la colaboración público-privada para el desarrollo de programas formativos en disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) que
aúnen formación y prácticas o trabajo en empresas, concentrando especialmente
los esfuerzos en las subdisciplinas relacionadas con la digitalización y la transición
ecológica vinculadas al sector de la automoción.
5. Facilitar el acceso automático a cursos de formación especial diseñados e impartidos especialmente por el Centro de FP de Martorell, a todos los trabajadores
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afectados por el ERE de Nissan Motor Ibérica, y a aquellos subcontratados de Nissan Motor Ibérica, o trabajadores indirectos pertenecientes a industrias auxiliares
del automóvil afectados por el anunciado cierre de Nissan Motor Ibérica.
6. Promover que se diseñen y efectúen cursos específicos para desempleados
derivados del cierre de Nissan Motor Ibérica para mayores de 45 años, con especial
incidencia en el aprendizaje sobre automóviles eléctricos y tecnologías sobre hidrógeno, gas y otras relacionadas con las energías sostenibles.
7. Diseñar y efectuar cursos específicos para jóvenes de edad de 18 a 27 años,
con especial incidencia en el aprendizaje sobre automóviles eléctricos y tecnologías
sobre hidrógeno, gas y otras relacionadas con las energías sostenibles.
Palacio del Parlamento, 13 de julio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Martí Pachamé Barrera, Noemí de la Calle
Sifré, Carmen de Rivera i Pla, diputados, GP Cs

Proposta de resolució de reprovació del president del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya
250-01418/12
PRESENTACIÓ: GP CS, GP PSC-UNITS, SP PPC
Reg. 72978 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2020

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del
Parlament, presenten la Proposta de resolució de reprovació del president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant el Ple del
Parlament, i sol·liciten que, d’acord amb l’article 107.4 del Reglament, sigui tramitada pel procediment d’urgència extraordinària.
Exposició de motius

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de juliol de 2012, va elegir al senyor Roger Loppacher i Crehuet com membre del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. A la mateixa sessió, el Ple del Parlament el va elegir com a president de la
institució.
Durant el seu mandat, s’han reiterat les polèmiques entorn a la presa de decisions
i acords per part del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, i en concret, per l’ús
abusiu del vot de qualitat del seu president per dirimir els empats. Però la situació
que motiva la present proposta de resolució sobrepassa qualsevol límit admissible.
El jutjat contenciós administratiu número 11 de Barcelona ha anul·lat l’Acord
96/2017, de 18 d’octubre, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Segons queda
acreditat a la sentència, el president del CAC, juntament amb altres dos consellers
de la institució, varen conculcar la legalitat al forçar l’abstenció obligatòria del conseller-secretari del CAC en el debat i votació del senyalat acord.
El president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya impedint, de forma il·legal
com acredita la sentència, a un conseller participar en la formació de la voluntat de
la institució no només ha conculcat els drets d’aquest conseller, sinó que també ha
infringit l’estatut personal dels membres del Consell que l’imposa el deure d’actuar
amb independència i neutralitat.
És important senyalar que, d’altra banda, l’Acord 96/2017, de 18 d’octubre, aprovat amb el vot del presi-dent i altres dos consellers del CAC, en relació amb les ma3.10.25. Propostes de resolució
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nifestacions fetes per la conductora del programa «El matí de Catalunya Ràdio»,
senyora Mònica Terribas, emès el 22 de setembre de 2017, en les que demanava a
l’audiència que informessin dels moviments dels vehicles policials per fer-ne difusió,
en el marc de l’operatiu policial del 20-S per aturar el referèndum, constatava que no
s’havia produït cap vulneració del Llibre d’estil de la CCMA, així com tampoc cap
altra vulneració de la legalitat.
Aquest Acord, com en d’altres molts adoptats pel CAC amb el vot de qualitat
del seu president, posa de manifest la manca de neutralitat del president del CAC,
senyor Roger Loppacher, en decisions i acords presos sota la seva presidència que
fan referència a possibles incompliments de l’obligació de respectar les missions de
servei públic de pluralisme polític, neutralitat, equilibri i objectivitat dels mitjans
de la CCMA.
Per aquests motius, els grups parlamentaris presenten la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya reprova el senyor Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, per la seva conducta clarament incompatible amb el valors de independència i neutralitat pels que ha de vetllar al capdavant de la institució i pel greu incompliment dels deures i obligacions inherents
al càrrec.
Palau del Parlament, 2 de juliol de 2020
Lorena Roldán Suárez, GP Cs; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units, portaveus. Alejandro Fernández Álvarez, SP PPC, representant

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE
REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP Cs, GP PSC-Units, SP PPC (reg. 72978).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procediment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que
són fixats amb caràcter d’urgència ordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 20.07.2020.

Proposta de resolució sobre la salut mental dels infants i adolescents
250-01419/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 72980 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2020

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 estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la
salut mental dels infants i adolescents, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de la Infància, amb el text següent:
Exposició de motius

L’emergència sanitària provocada per la Covid-19 està sent especialment nociva
pels infants i adolescents que han vist afectats tots els aspectes de la seva vida. De la
nit al dia el seu món s’ha vist alterat per la impossibilitat d’assistir a l’escola, de jugar o practicar exercici a l’aire lliure o de sortir al carrer. També perquè han enfrontat un confinament que ha estat especialment estricte per a ells i elles i que s’ha vist
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agreujat per situacions de tensió en les famílies que han perdut la seva seguretat econòmica o a éssers estimats. Molts infants i adolescents han patit, a més, situacions
de violència i abús que no han estat detectats i que generaran greus conseqüències.
Associacions i entitats com la Plataforma d’Associacions de Psiquiatria i Psicologia Clínica de la Infància i l’Adolescència i Unicef, han alertat sobre l’impacte en
la salut mental que poden tenir totes aquestes situacions en els infants i adolescents,
especialment en aquells d’entorns més vulnerables.
En un informe «Salut mental i infància en l’escenari de la Covid-19», Unicef
recordava la importància i l’impacte que pot tenir l’emergència sanitària durant la
infància i l’adolescència, ja que, el desenvolupament cognitiu, social i emocional
travessa els seus fases més crucials en aquesta etapa i la salut mental és crucial per
gaudir d’un bon estat de salut i qualitat de vida.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Garantir que les diferents respostes a la crisi social i econòmica derivada de la
Covid-19 incorporin una estratègia específica en relació a la salut mental de infants
i adolescents i que aquesta sigui transversal a les diferents àrees d’actuació.
2. Impulsar un pla de detecció i actuació sobre les situacions de risc que estan
afectant a infants i adolescents, amb mesures específiques per a aquells d’entorns
especialment vulnerables, posant l’accent en què els dispositius que es despleguin
serveixin per detectar totes aquelles situacions que s’han produït durant les setmanes de confinament i que necessiten ser abordades amb urgència.
3. Reforçar el sistema de salut mental públic dotant els Centres de Salut Mental
Infantil i Juvenil (CSMIJ) amb nous recursos materials i humans que permetin fer
front a les situacions provocades o agreujades per l’emergència sanitària.
Palau del Parlament, 10 de juliol de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSCUnits

Proposta de resolució sobre el reconeixement dels drets de les
persones LGTBI
250-01420/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 72989 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el
reconeixement dels drets LGTBI, per tal que sigui substanciada davant la Comissió
d’Igualtat de les Persones, amb el text següent:
Exposició de motius

El 17 de maig es commemora el dia contra LGTBIfòbia i el 28 de juny el dia de
l’Orgull LGTBI. En les dues dates es recorda la lluita per la despatologització de
l’orientació sexual i la reivindicació dels drets de les persones LGTBI.
Espanya ha estat pionera en el reconeixement de drets LGTBI. El 30 de juny de
2005 es va aprovar la llei 13/2005, d’1 de juliol, de modificació del codi civil, per-
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què persones del mateix sexe poguessin contraure matrimoni. Fins llavors, només
era possible en tres països: Holanda, Bèlgica i Canadà.
Dos anys després, s’aprovava la Llei 3/2007 reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones. Aquest instrument legal és conegut
com a Llei Trans.
Així mateix, el 6 de juliol de 2018 el Consell de Ministres va acordar, aprovar i
declarar Dia Nacional de l’Orgull LGTBI el 28 de juny, coincidint amb el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI.
En aquest sentit a Catalunya també s’han fet passos significatius. En 2014 es va
aprovar la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia.
Malgrat aquests avanços, els drets de les persones lesbianes, gais, transsexuals
i bisexuals segueixen sent vulnerats, i encara queda molt camí per recórrer fins a
aconseguir la plena igualtat i la no discriminació, especialment entre les dones.
Com mostra l’informe «La Cara oculta de la violència cap al col·lectiu LGTBI», el
72% de les víctimes registrades de violència per orientació sexual contra el col·lectiu van ser homes gais enfront d’un 21% de dones lesbianes, i un 2% de persones
bisexuals.
La pandèmia originada per la COVID-19 han incrementat l’estigma i les desigualtats que pateixen les persones LGTBI, augmentant el risc d’exclusió i discriminació en alguns col·lectius deixant en evidència la necessitat de seguir impulsant
polítiques públiques que corregeixin aquestes desigualtats. No hem de permetre que
s’esborri de la memòria històrica de l’activisme a totes les dones lesbianes, transsexuals i bisexuals que durant tant de temps van lluitar mà a mà amb els seus companys per aconseguir una societat en la qual totes les persones LGTBI tinguessin
drets i igualtat real. Especial èmfasi s’ha de fer en les dones transsexuals, preses de
la discriminació i la desigualtat, especialment en el mercat laboral.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
1. Es reafirma en el seu compromís en la defensa dels drets de les persones
LGTBI.
2. Insta el Govern a:
a. Seguir millorant i implantant el Pla de convivència escolar per a la igualtat de
tracte per a les persones LGTBI.
b. Implementar el dret de filiació de les parelles de dones en igualtat de condicions a les parelles mixtes
c. Permetre l’accés a la reproducció assistida de les parelles de dones i les dones
sense parella
d. Fomentar la integració sociolaboral de les persones transsexuals i transgènere,
i la seva plena participació en la vida política, social i cultural, tal com estableix la
Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
e. Reforçar en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya els recursos necessaris per assegurar l’accés de les persones transsexuals i / o transgènere a una cartera de serveis específica i incrementar l’activitat quirúrgica relacionada. f. Promoure
polítiques públiques que fomentin la protecció i el respecte degut a la diversitat familiar així com a la gent gran LGTBI.
f. Promoure amb el Govern d’Espanya la modificació el Codi Penal per prohibir
i sancionar les suposades teràpies de reconversió.
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g. Promoure amb el Govern d’Espanya l’elaboració una regulació extraordinària
per a les persones migrants, refugiades o sol·licitants d’asil LGTBI que actualment
pateixen una vulneració de drets humans fonamentals.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP PSCUnits

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’igualtat per a la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-01421/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP CUP-CC
Reg. 72996 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya
en Comú Podem, Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’igualtat per a la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA), per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat
de les Persones, amb el text següent:
Exposició de motius

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és l’ens públic que gestiona els
mitjans de comunicació audiovisual de la Generalitat de Catalunya, els canals de
Televisió de Catalunya i el grup d’emissores de Catalunya Ràdio, a més dels continguts digitals generats per aquests mitjans. Ho fa en compliment de la seva missió
de servei públic. Actualment la CCMA compta amb una plantilla de prop de 2.300
professionals.
La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes estableix
en el seu article 5 que dins de l’àmbit territorial respectiu, i en l’exercici de les competències que li atribueix l’ordenament jurídic, corresponen a l’Administració de la
Generalitat, en matèria de polítiques d’igualtat de gènere la funció d’elaborar, aprovar, executar i avaluar els plans d’igualtat de dones i homes destinats al personal al
seu servei.
A més, l’article 15 estableix que les institucions de la Generalitat, l’Administració de la Generalitat i els organismes públics vinculats que en depenen, i també les
entitats, públiques i privades, que gestionen serveis públics, havien d’aprovar, en el
termini de dos anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, un pla d’igualtat de
dones i homes destinat al personal que hi presta serveis.
Per aquests motius, els grups parlamentaris sotasignats presenten la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Aprovar, abans de finalitzar el segon semestre del 2020, el Pla d’Igualtat per
als mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).
2. Desplegar, abans de finalitzar el segon semestre del 2020, un protocol per a la
prevenció, detecció i actuació davant l’assetjament sexual als mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).
3. Establir un pla de treball continuat en matèria d’igualtat que permeti incorporar la perspectiva de gènere en l’estructura i organització dels mitjans de la Corpo3.10.25. Propostes de resolució
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ració Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), treballant per eliminar conductes
i estereotips dins de l’estructura i la cultura organitzacional, principalment aquells
que limitin el desenvolupament professional i l’accés als llocs de responsabilitat.
Palau del Parlament, 8 de juliol de 2020
Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP,
portaveus. Carles Riera Albert, SP CUP-CC, representant

Proposta de resolució sobre l’impuls del comerç emblemàtic
250-01422/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 73117 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2020

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’impuls del comerç
emblemàtic, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent:
Exposició de motius

Formen part de la nostra història, vida i cultura. A tots els pobles hi ha com a
mínim un comerç emblemàtic, hem crescut amb ells; però ja fa anys que estan en
perill.
Malauradament, la desaparició de la llibreria Canuda el 2013 va inaugurar una
lenta sagnia de tancaments de botigues històriques a la ciutat de Barcelona, fins a
dia d’avui. Però també ha succeït a Girona, Lleida, Tarragona i altres poblacions.
Darrere d’aquests tancaments també hi ha altres motius com l’augment desproporcionat dels lloguers i de successió per als negocis. És a dir, facilitar en la mida del
possible el traspàs i intentar assegurar-ne la continuïtat, dels esmentats establiments.
Mantenir un comerç emblemàtic, és una tasca complexa perquè no reacciona
només a les regles bàsiques de l’oferta i demanda, ja que pot haver-hi elements patrimonials físics que cal preservar. Ho era abans de la crisi de la Covid-19 i ara, després del confinament, encara més. Si el conjunt del teixit empresarial català està en
dificultats econòmiques, els establiments i botigues amb personalitat ho estan encara més. Molts establiments han pujat la persiana després de llargues setmanes de
tancament obligat en el qual no han facturat ni un euro, situació, a la qual se suma
l’haver de fer front a les factures dels proveïdors, el pagament dels autònoms, el lloguer del local, el pagament d’impostos, a més dels subministraments energètics i els
deutes financers.
Conservar l’essència dels establiments, botigues i restaurants més característics
dels nostres pobles, vilas i ciutats, entre altres és un deure com a societat.
Som conscients de l’existència de programes de suport a la xarxa associativa de
comerç, artesania i moda o del Programa de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments. Els establiments emblemàtics són un patrimoni viu de Catalunya. Des de Ciutadans creiem que hem de
salvaguardar-los, definir-los d’una manera rigorosa que els permeti identificar-los,
catalogar-los i consegüentment protegir-los. Ara els nostres establiments emblemàtics, ens necessiten més que mai.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
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1. Dissenyar un pla específic de protecció als establiments emblemàtics de Catalunya, per tal de definir-los, identificar-los i catalogar-los per a protegir el seu valor
arquitectònic, cultural, històric i paisatgístic.
2. Promoure una línia d’ajuts i subvencions concretes als establiments emblemàtics, per tal d’ajudar als propietaris i inquilins en la continuïtat de la seva activitat a
través d’ajudes econòmiques, bonificacions tributàries i subvencions amb l’objectiu
d’afavorir la continuïtat i garantir la seva activitat.
3. Impulsar una campanya publicitària d’aquests establiments emblemàtics per a
donar-los a conèixer a la ciutadania i al turisme i fomentant entre els consumidors
la compra en aquest tipus d’establiments.
4. Facilitar el relleu generacional d’aquests establiments emblemàtics perquè no
hagin de tancar i/o posar en contacte treballadors, preferiblement desocupats, que
estiguin disposats a fer-se càrrec del negoci perquè aquest no hagi de tancar per falta
de relleu generacional.
5. Presentar en seu parlamentària, el pla esmentat en el punt número 1, en un
termini màxim de 3 mesos.
Palau del Parlament, 10 de juliol de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Mercè Escofet Sala, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la reobertura de centres d’atenció
primària
250-01423/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 73256 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2020

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 estableixen
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la reobertura de centres d’atenció primària, per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

L’atenció primària pateix, de fa anys, una insuficiència crònica de mitjans humans i materials. Malgrat el discurs oficial l’atenció primària no ha estat la base i
l’eix del sistema sanitari.
La resposta a l’emergència sanitària s’ha centrat, fonamentalment, en els hospitals que s’han reforçat amb més personal, llits i UCI. Unes actuacions, sens dubte,
necessàries, però al mateix temps, durant el període de confinament, s’han tancat
nombrosos centres d’atenció primària i consultoris i s’ha reduït l’horari d’atenció.
La decisió de tancar els CAP va ser presa de forma unilateral pel Departament
de Salut, sense consulta als professionals ni als ajuntaments dels municipis afectats.
Una decisió què s’ha demostrat errònia tant per combatre la pandèmia, amb eficàcia
i des de la proximitat. com pel que ha suposat de reducció de la capacitat d’atenció
al conjunt de la ciutadania.
L’atenció primària ha patit un increment de la pressió assistencial, per la gestió
de la pandèmia, amb la detecció i el seguiment de casos dels rebrots i, al mateix
temps, pel nombre de persones que durant el confinament havien deixat d’anar als
centres d’atenció primària i que ara requereixen atenció.
Per fer el seguiment de la pandèmia i davant els nous brots el paper dels centres d’atenció primària és fonamental. Malgrat això entitats, com el Fòrum Català
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d’Atenció Primària (FOCAP), han denunciat que el Departament de Salut no ha tingut en compte d’atenció primària en el procés de rastreig del Covid-19 i que en el
sistema dissenyat, els centres d’atenció primària no reben la informació dels contactes aconseguits pels rastrejadors. La manca de comunicació entre l’atenció primària i els «rastrejadors» contractats a l’empresa Ferroser, que bàsicament fan tasques
d’informació, no permet fer adequadament el rastreig de les cadenes de transmissió
del virus.
A hores d’ara, centres d’atenció primària com el de la Granja i el de Bonavista a
Tarragona han patit tancament d’urgències, reduccions d’horari o increment de les
llistes d’espera. S’ha tancat l’atenció d’urgències de 24 hores al CAP Masnou-Alella
que dóna servei als municipis d’Alella, el Masnou i Teià, s’ha tancat el CAP de Castell d’Aro, s’ha reduït l’atenció horària i el personal a Sant Feliu de Guíxols, Maçanet
de la Selva, Lliçà d’Amunt, Santa Coloma de Cervelló, entre d’altes.
És fonamental que l’atenció primària desenvolupi el paper de porta d’entrada al
sistema sanitari, tant per atendre els casos Covid, garantint una atenció propera, la
capacitat de diagnòstic i el tractament i seguiment domiciliari, com per la resta de
persones usuàries. Així mateix l’atenció primària és fonamental per fer la detecció i
el rastreig de casos i evitar i contenir els brots que es puguin produir.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) La total obertura dels Centres d’Atenció Primària i consultoris, recuperant plenament la capacitat d’atenció.
2) Presentar al Parlament, en el termini d’un mes, un pla per reforçar l’atenció
primària amb els increments de personal adients, tant per realitzar les tasques de
rastreig i atenció a la pandèmia com per garantir l’atenció al conjunt de persones
usuàries.
Palau del Parlament, 15 de juliol de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta,
GP CatECP

Proposta de resolució sobre la mineria del Bages
250-01424/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 73341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2020

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat, Lucas Silvano
Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten
la Proposta de resolució de resolució per una mineria segura al Bages, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent:
Exposició de motius

En els darrers mesos la Mina de Vilafruns, explotada per l’empresa ICL, ha viscut tres accidents laborals, dos dels quals mortals, evidenciant la manca de seguretat
d’algunes de les instal·lacions mineres del país.
Els accidents van tenir lloc poques setmanes després que des del Comitè d’Empresa d’ICL s’advertís a la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera dels riscos amb que s’estava duent a terme l’activitat en aquesta mina.
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Com a conseqüència del darrer accident s’ha aturat l’activitat i l’empresa Montajes
Rus, subcontractada per ICL, ha enunciat l’acomiadament de 66 treballadors.
La fragilitat del sector de la mineria, al Bages, ve de lluny, per aquest motiu i
com a instrument per fer front a les diferents situacions de crisi que s’han anat succeint, es va crear el Fòrum de la mineria del Bages, una taula per al diàleg amb tots
els actors del territori: agents econòmics, polítics i socials, la Generalitat i l’empresa
amb l’objectiu d’arribar a consensos i solucions en les successives situacions crítiques que s’han viscut.
El Fòrum fa anys que no es reuneix, tot i que en els darrers anys la situació ha
empitjorat perquè el Pla de Mineria Sostenible (Pla Phoenix), que preveia el tancament de la Mina de Vilafruns i la incorporació dels seus treballadors a la Mina de
Súria, no s’ha executat al ritme previst. Mentre no es produeix el tancament, l’activitat minera a Vilafruns ha crescut, sense les inversions necessàries en matèria de
seguretat i augmentant de forma exponencial la plantilla subcontractada a l’empresa
Montajes Rus, precaritzant així la situació laborals dels treballadors.
Ni els treballadors, ni els partits polítics del territori, accepten que l’empresa
aprofiti el tancament de Vilafruns, després de dos accidents mortals al·legant motius
tècnics i de seguretat i que alhora plantegi l’acomiadament de 66 persones treballadores.
Per aquest motiu, el Consell Comarcal del Bages, tenint la potestat, ha enunciat
la convocatòria del Fòrum de la Mineria del Bages per al 16 de setembre de 2020.
El Govern de la Generalitat en forma part i ha de nomenar els seus representants a
la mateixa. Tanmateix, la Generalitat, també és responsable com a administració, de
garantir el control i la seguretat dels treballadors i treballadores.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Participar de forma activa al Fòrum de la Mineria del Bages amb l’objectiu
de cercar solucions dialogades, aturar els acomiadaments, proposar els mecanismes
que garanteixin la viabilitat de l’activitat minera a la comarca del Bages i la continuïtat dels seus treballadors, acabant amb la situació de precarietat laboral i d’inseguretat que actualment estan patint.
2. Revisar les prescripcions tècniques i de seguretat que han de complir les instal·lacions mineres a Catalunya.
3. Augmentar les inspeccions de seguretat al conjunt de les instal·lacions mineres
de Catalunya.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, Lucas Silvano Ferro
Solé, diputats, GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’abordatge de nous brots de Covid-19
250-01425/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 73350 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2020

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 estableixen
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso3.10.25. Propostes de resolució
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lució sobre l’abordatge de nous brots de la Covid-19 a Catalunya, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text següent:
Exposició de motius

El 14 de març, el Govern de l’Estat va aprovar el Reial Decret 463/2020, pel qual
es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, amb mesures per protegir la salut i la seguretat dels ciutadans i ciutadanes, contenir la propagació de la malaltia i reforçar el sistema públic
de salut.
Aquest Reial Decret suposava l’entrada en l’escenari de mitigació de la pandèmia
i incloïa mesures de limitació de la llibertat de circulació i de reducció de riscos en
diferents àmbits, com l’educatiu, el laboral, l’activitat comercial, les activitats culturals i recreatives, les activitats d’hostaleria i restauració, o els llocs de culte i les
cerimònies civils i religioses, entre d’altres.
Aquestes mesures de contenció s’han mostrat molt efectives en el control de
l’epidèmia, encara que també han tingut un gran impacte sobre l’activitat econòmica
global i a nivell social amb les consegüents pèrdues d’ingressos per a treballadors i
treballadores i famílies, així com per a les diferents empreses i sectors de l’economia.
El dia 21 de juny va finalitzar el procés de desescalada i la vigència de l’estat
d’alarma, Catalunya entrava en l’etapa de nova normalitat i, amb ella, en un escenari
de control de la pandèmia. La seva finalització i l’entrada en la nova normalitat no
suposa, en cap cas, que el COVID-19 hagi desaparegut. Només significa el pas a una
nova etapa en què hem d’aprendre a conviure amb el virus fins que hi hagi un tractament eficaç o una vacuna segura. Aquest escenari aconsella l’adopció de mesures
de prevenció, contenció i coordinació, que permetin fer front i controlar l’aparició de
nous brots epidemiològics i noves cadenes de transmissió que comprometin la garantia de la integritat física i la salut de les persones i que situïn de nou una enorme
pressió assistencial sobre els recursos sanitaris disponibles.
Segons el Portal de Dades Obertes de la Generalitat, Catalunya ha registrat 2.113
casos nous de la COVID-19 del 6 al 12 de juliol, un increment del 69,9 % respecte
a la setmana anterior.
A la darrera setmana, del 6 al 12 de juliol, sis comarques han tingut una incidència de més de 50 casos positius per cada 100.000 habitants: el Segrià
(328 casos/100.000 hab.), l’Alta Ribagorça (262 casos/100.000 hab.), la Noguera (228 casos/100.000 hab.), l’Alt Urgell (114 casos/100.000 hab.), el Pla d’Urgell
(76 caos/100.000 hab.) i Urgell (71 casos/100.000 hab.). Alhora, entre el 6 i el 12
de juliol, al Barcelonès es van registrar 764 casos positius de COVID-19 amb prova
PCR. Una xifra que suposa un increment del 179 % respecte la setmana anterior.
Atès els nous brots de coronavirus i la seva incidència especialment a la comarca
del Baix Segrià, el Departament de Salut va aprovar la Resolució SLT/1671/2020, de
12 de juliol, per la qual s’adopten noves mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis
de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d’Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses i
Torres de Segre, i a les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat que el
Jutjat d’Instrucció número 1 de Lleida (en funcions de Guàrdia) no va ratificar. La
resposta del govern de la Generalitat ha estat l’aprovació del Decret Llei 27/2020,
de 13 de juliol, de modificació de la Llei 8/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, i
d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19.
Aquests darrers dies hem vist com s’han pres mesures per contenir els increments de nous positius en residències i en ciutats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, especialment l’Hospitalet de Llobregat que constaten una situació d’augment
de coronavirus per sobre de l’estimació prevista.
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3.10.25. Propostes de resolució

Paral·lelament, tant la Resolució 842/XII del Parlament de Catalunya, sobre la
resposta a la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la pandèmia de Covid-19, com la Moció 175/XII del Parlament de Catalunya, sobre les prioritats polítiques del Departament de Salut i les reformes necessàries del sistema sanitari, van
acordar un conjunt de mesures i de prioritats polítiques per reforçar el sistema de
salut pública, modificar el pressupost per afrontar els diversos nivells d’actuació en
l’àmbit sanitari, reforçar el personal i l’increment de materials per a l’Atenció Primària i Comunitària, abordar les noves necessitats de control i seguiment del coronavirus, continuar amb l’assistència sanitària a les residències i recuperar l’activitat
preventiva i assistencial habitual, absorbint la llista d’espera acumulada.
Lamentablement hem vist com els acords adoptats no estan sent aplicats pel govern de la Generalitat i la relació i coordinació amb el món local és inexistent. No
s’han millorat els recursos en l’atenció primària. No s’ha incrementat la quantitat de
rastrejadors i rastrejadores, fonamentals per determinar quines persones han estat en
contacte amb positius per la COVID-19 i definir la traçabilitat el virus, la contenció
del qual és molt més complexa.
Diversos professionals sanitaris han alertat en els darrers dies que el Departament de Salut no disposa dels efectius necessaris per dur a terme un rastreig fiable
dels positius i els casos sospitosos i, per tant, per atendre en condicions una segona
onada de l’epidèmia. En aquest sentit cal recordar que el sistema de rastreig va ser
externalitzat i adjudicat a Ferroser Servicios Auxiliares, empresa de la divisió de
serveis de Ferrovial, per 17,7 milions d’euros, al marge del sistema públic de salut i
amb una gran precarietat laboral. Aquest sistema de rastreig és molt insuficient i en
cap cas representa que s’hagi creat una xarxa de detecció epidemiològica que precisa d’una gran coordinació amb l’atenció primària i al sistema d’emergències mèdiques que permeti una xarxa de detecció i intervenció eficient i estable.
A aquesta confusió i improvisació s’afegeix el desbordament de l’atenció primària o que no s’hagin dissenyat plans adequats de descans estival que tinguin en
compte les cobertures de personal en cas de rebrots, tot i els advertiments que han
fet els representants dels treballadors i treballadores.
No és el moment per a la confrontació amb el Govern de l’Estat, ni fer emergir
conflictes competencials, és el moment d’actuar amb contundència i amb certeses
cap a la ciutadania.
Els governs locals, com han fet en la fase de confinament i estat d’alarma reclamen la coordinació i cogovernança de les mesures que s’adoptin en el cas de nous
brots i fons econòmics per a la implantació de mesures de contenció i protecció dels
treballadors i treballadores públiques.
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Avançar de manera urgent i immediata en l’elaboració i aprovació del Pla de
Contingència de Catalunya previst per al proper 1 de setembre. El Pla ha de contenir mesures com la contractació de rastrejadors i rastrejadores suficients per crear
una veritable xarxa de detecció epidemiològica sense traslladar dita responsabilitat
als ens locals, la producció de tests ràpids per a millorar la prevenció i evitar el col·
lapse del sistema sanitari, l’increment del nombre d’hotels medicalitzats coordinats
amb cada hospital de Catalunya i amb els ajuntaments, l’augment de la quantitat de
material i equipament hospitalari i l’establiment de protocols clars de seguretat i
prevenció per al sector sanitari, sociosanitari i residencial.
2. Reforçar la salut pública en recursos econòmics i personal i els equips d’atenció primària en personal, pressupost i materials per poder diagnosticar de forma àgil
els casos de COVID-19, fer les actuacions preventives de manera ràpida i garantir el
seguiment dels casos diagnosticats sense deixar d’atendre les necessitats de l’atenció
sanitària ordinària i de les residències.
3. Millorar la coordinació entre l’atenció primària de salut, les persones destinades al rastreig de la xarxa de salut pública i els ajuntaments.
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4. Crear un comandament únic del govern, ben definit, i en permanent coordinació amb el món local per tal d’adoptar les mesures de forma consensuada i disposar
de la informació epidemiològica de forma continuada.
5. Impulsar una reserva estratègica de productes crítics per garantir que puguin
cobrir les necessitats davant de noves ones epidèmiques o emergències de salut pública: materials sanitaris, proves clíniques, equips de protecció per als serveis sanitaris i les residències i per al lliurament als ajuntaments per tal que puguin protegir
els serveis essencials.
6. Acordar amb el govern de l’Estat l’elaboració de plans específics per a l’abordatge dels brots de coronavirus garantint la participació dels Ajuntaments en la gestió.
7. Crear un fons específic destinat als municipis per a la implementació de mesures de prevenció de la COVID-19 i la protecció dels serveis públics locals.
8. Impulsar la col·laboració amb el món local pel disseny i implementació de
plans de contingència de caràcter local per als casos de nous brots de la COVID-19
que articulin un conjunt d’elements essencials a activar per garantir la salut i la qualitat de vida de la ciutadania, sobretot la dels col·lectius més vulnerables, campanyes
comunicatives amb informadors i informadores al carrer, augment dels controls policials i la posada en marxa de mesures en l’espai públic que permetin contribuir a
la seguretat en les sortides mitjançant l’habilitació d’itineraris, entorns i franges horàries preferents si fos necessari.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Avançar de manera urgent i immediata en l’elaboració i aprovació del Pla de
Contingència de Catalunya previst per al proper 1 de setembre. El Pla ha de contenir mesures com la contractació de rastrejadors i rastrejadores suficients per crear
una veritable xarxa de detecció epidemiològica sense traslladar dita responsabilitat
als ens locals, la producció de tests ràpids per a mi-llorar la prevenció i evitar el col·
lapse del sistema sanitari, l’increment del nombre d’hotels medicalitzats coordinats
amb cada hospital de Catalunya i amb els ajuntaments, l’augment de la quantitat de
material i equipament hospitalari i l’establiment de protocols clars de seguretat i
prevenció per al sector sanitari, sociosanitari i residencial.
2) Reforçar la salut pública en recursos econòmics i personal i els equips d’atenció primària en personal, pressupost i materials per poder diagnosticar de forma àgil
els casos de COVID-19, fer les actuacions preventives de manera ràpida i garantir el
seguiment dels casos diagnosticats sense deixar d’atendre les necessitats de l’atenció
sanitària ordinària i de les residències.
3) Millorar la coordinació entre l’atenció primària de salut, les persones destinades al rastreig de la xarxa de salut pública i els ajuntaments.
4) Crear un comandament únic del govern, ben definit, i en permanent coordinació amb el món local per tal d’adoptar les mesures de forma consensuada i disposar
de la informació epidemiològica de forma continuada.
5) Impulsar una reserva estratègica de productes crítics per garantir que puguin
cobrir les necessitats davant de noves ones epidèmiques o emergències de salut pública: materials sanitaris, proves clíniques, equips de protecció per als serveis sanitaris i les residències i per al lliurament als ajunta-ments per tal que puguin protegir
els serveis essencials.
6) Acordar amb el govern de l’Estat l’elaboració de plans específics per a l’abordatge dels brots de coronavirus garantint la participació dels Ajunta-ments en la
gestió.
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7) Crear un fons específic destinat als municipis per a la implementació de mesures de prevenció de la COVID-19 i la protecció dels serveis públics lo-cals.
8) Impulsar la col·laboració amb el món local pel disseny i implementació de
plans de contingència de caràcter local per als casos de nous brots de la COVID-19
que articulin un conjunt d’elements essencials a activar per garantir la salut i la qualitat de vida de la ciutadania, sobretot la dels col·lectius més vulnerables, campanyes
comunicatives amb informadors i informadores al carrer, augment dels controls policials i la posada en marxa de mesures en l’espai públic que permetin contribuir a
la seguretat en les sortides mitjançant l’habilitació d’itineraris, entorns i franges horàries preferents si fos necessari.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta,
GP CatECP

3.30.

Altres tramitacions

3.30.04.

Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «Estimació del cost de la plaça
escolar a Catalunya»
360-00031/12
PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 72694).
Acord: Mesa del Parlament, 20.07.2020.
Al president del Parlament

Benvolgut,
Em plau lliurar-vos l’informe Estimació del cost de la plaça escolar a Catalunya,
que recull els resultats dels treballs desenvolupats per la Comissió del cost de la plaça escolar, integrada per professionals experts i coordinada pel Síndic de Greuges,
que tenia per objectiu quantificar la despesa pública necessària per garantir la provisió en condicions de gratuïtat de la plaça escolar amb estàndards de qualitat equivalents entre centres. Auwest estudi planteja la necessitat d’incrementar progressivament el finançament dels centres del Servei d’Educació de Catalunya.
Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges,
en el seu article 64, aquest informe ha d’ésser objecte de debat parlamentari en comissió, i donat el seu contingut us suggereixo que finalitzi el seu recorregut a la Comissió d’Educació.
Tot esperant que l’anàlisi dels drets motivi el treball de la Cambra, us saludo
cordialment,
Barcelona, 13 de juliol de 2020
Rafael Ribó, síndic de Greuges de Catalunya
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.12.

Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de l’Emergència Climàtica
411-00004/12
DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Reg. 73641 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.07.2020

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 estableix l’article 67 del
Reglament del Parlament, proposa la diputada Natàlia Sànchez Dipp com a presidenta de la Comissió de Seguiment de l’Emergència Climàtica.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP JXCAT; GP CS; SP CUP-CC; GP ERC
Reg. 73245; 73492; 73640; 73759 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.07.2020

Reg. 73245
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 48.1 del Reglament del Parlament, comunica
que els següents diputats han estat designats membres de la Comissió de Seguiment
de l’Emergència Climàtica:
– Elsa Artadi i Vila
– Narcís Clara Lloret
– Glòria Freixa Vilardell
– Josep Puig i Boix
– Eduard Pujol i Bonell
Palau del Parlament, 15 de juliol de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
Reg. 73492
A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 48.1 del Reglamento del Parlamento, comunica
que los diputados Héctor Amelló Montiu, Marina Bravo Sobrino, Francisco Javier
Domínguez Serrano, María del Camino Fernández Riol, Javier Rivas Escamilla,
David Bertrán Román ha sido designados miembros de la Comissió de Seguiment
de l’Emergència Climàtica.
Palacio del Parlamento, 17 de julio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz GP Cs
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Reg. 73640
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 estableix l’article 48.1
del Reglament del Parlament, comunica que les diputades Natàlia Sànchez Dipp i
Maria Sirvent Escrig ha estat designades membres de la Comissió de Seguiment de
l’Emergència Climàtica.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC
Reg. 73759
A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que els diputats Irene Fornós Curto, Mònica Palacín París, Alba Metge Climent, Marc Sanglas
i Alcantarilla ha estat designats membres de la Comissió de Seguiment de l’Emergència Climàtica.
Palau del Parlament, 20 de juliol de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CATECP; GP PSC-UNITS
Reg. 73893; 73914 / Coneixement: Presidència del Parlament, 21.07.2020

Reg. 73893
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 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat Lucas Silvano Ferro Solé ha estat designat membre
de la Comissió de Seguiment de l’Emergència Climàtica.
Palau del Parlament, 21 de juliol de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
Reg. 73914
A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament,
comunica que el diputat Jordi Terrades i Santacreu, com a portaveu i la Diputada
Rosa Maria Ibarra Ollé han estat designats membres de la Comissió de Seguiment
de l’Emergència Climàtica.
Palau del Parlament, 21 de juliol de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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4.45.13.

Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i
Estructural en la Gestió de la Seguretat
406-00007/12
DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Reg. 73763 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.07.2020

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat
Josep M. Jové i Lladó ha estat proposat president de la Comissió d’Estudi sobre el
Racisme Institucional i Estructural en la Gestió de la Seguretat.
Palau del Parlament, 20 de juliol de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP JXCAT; SP CUP-CC
Reg. 73248; 73642 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.07.2020

Reg. 73248
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 48 del Reglament del Parlament, comunica que
la diputada Saloua Laouaji i Faridi i el diputat Ferran Roquer i Padrosa han estat
designats membres de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la Gestió de la Seguretat.
Palau del Parlament, 15 de juliol de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
Reg. 73642
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 estableix l’article 48.1 del
Reglament del Parlament, comunica que la diputada Maria Sirvent Escrig ha estat
designada membre de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la Gestió de la Seguretat.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CATECP; GP PSC-UNITS; GP CS
Reg. 73894; 73913; 73975 / Coneixement: Presidència del Parlament, 21.07.2020

Reg. 73894
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 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que els diputats Marc Parés Franzi (Portaveu) i Concepción Abellán
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Carretero han estat designats membres de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme
Institucional i Estructural en la Gestió de la Seguretat.
Així mateix, es proposa a Concepción Abellán Carretero com a vicepresidenta
de la comissió.
Palau del Parlament, 21 de juliol de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
Reg. 73913
A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament,
comunica que el diputat Ferran Pedret i Santos, com a portaveu i la diputada Beatriz
Silva Gallardo han estat designats membres de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la Gestió de la Seguretat.
Palau del Parlament, 21 de juliol de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
Reg. 73975
A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 48.1 del Reglamento del Parlamento, comunica
que los diputados Blanca Victoria Navarro Pacheco, David Bertran Román ha sido
designados miembros de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la Gestió de la Seguretat.
Palacio del Parlamento, 21 de julio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz GP Cs
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Control del compliment de la Resolució 626/XII, sobre el canvi
curricular en la formació professional
290-00578/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 73338 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 20.07.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament
de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 626/XII, sobre el canvi curricular en la formació professional (tram. 290-00578/12), us informo del següent:
Des del Departament d’Educació s’està treballant en la Resolució per la qual s’actualitza l’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació
professional inicial. Dins el marc de concertació de la Comissió Rectora del Sistema
de Formació i Qualificació Professional de Catalunya, es va aprovar el passat 31 de
juliol de 2019 el Document de bases del model català de formació professional dual.
Pel Departament d’Educació és molt important seguir treballant en el currículum
comú dels cicles formatius com a estratègia per a la fidelització de l’alumnat en els ense4.50.01. Compliment de resolucions
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nyaments de formació professional. D’aquesta manera, el currículum comú permetrà al
conjunt de l’alumnat la possibilitat de realitzar estades a l’empresa en la modalitat de Formació en Centres de Treball (FCT) o bé en la modalitat de Formació Professional dual.
Des del Departament d’Educació s’han planificat i dut a la pràctica diferents actuacions, com són:
– Determinació dels criteris per a la definició de les propostes tècniques de cada
cicle formatiu (participació dels mòduls professionals, paper del mòdul professional
de síntesi i projecte, mòdul professional de Formació en centres de treball,...).
– Definició d’una proposta tècnica corresponent a la nova distribució curricular
per a cada cicle formatiu de formació professional.
– Planificació i realització de les reunions tècniques amb professorat de centres
educatius (en funció del nombre de centres educatius, territori, oferta dels cicles formatius de la Família professional,...).
– Presentació del canvi en les distribucions curriculars als equips directius de
tots els Serveis Territorials d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona.
– Reformulació de les propostes tècniques de les noves distribucions curriculars
a partir de totes es aportacions recollides (Direccions de centres educatius, professorat, sindicats, inspecció).
Des del Departament, un cop realitzades les reunions amb el professorat durant
el mes d’octubre de 2019, es van dur a terme dues meses tècniques, el 18 de novembre i el 13 de gener, amb l’objectiu de treballar les distribucions curriculars i poder
realitzar una simulació del càlcul de les plantilles docents.
A més, es va realitzar una mesa sectorial el 21 de maig amb un únic punt de l’ordre del dia: el currículum de formació professional.
Durant aquest curs escolar, des del Departament d’Educació s’han organitzat diferents cursos sobre l’acció tutorial i orientació educativa o els recursos per a la tutoria,
entre d’altres, previstos dins del ‘Pla de millora del rendiment acadèmic i la fidelització de l’alumnat’. També s’han organitzat els cursos corresponents per al seguiment
de l’FCT de l’alumnat per part del professorat-tutor de formació en centres de treball.
En el darrer trimestre del curs 2019/2020, durant el període de confinament arran de la crisis sanitària provocada per la COVID-19, s’ha elaborat un document
d’Orientacions per al professorat, s’ha assessorat sobre la realització del mòdul professional integrat que lligava la realització del mòdul professional de síntesi o projecte i el mòdul professional d’FCT.
Des del Departament d’Educació s’ha fet arribar, en les reunions de coordinació
amb el Govern de l’Estat realitzades fins al moment, la proposta perquè es regulin
les pràctiques no laborals.
Barcelona, 15 de juliol de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 739/XII, sobre les gestions
amb relació als serveis aeroportuaris davant l’anunci del tancament
de la base de Ryanair a l’aeroport de Girona
290-00677/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 72822 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 20.07.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 739/XII, sobre
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les gestions amb relació als serveis aeroportuaris davant l’anunci del tancament de
la base de Ryanair a l’aeroport de Girona (tram. 290-00677/12), us informo del següent:
El Govern de la Generalitat de Catalunya de la mà del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies té com a objectiu afavorir la interlocució i la mediació entre
empreses i persones treballadores en tots aquells conflictes en els que les parts ho
sol·licitin, o d’ofici, amb la finalitat de recolzar als treballadors i treballadores en la
defensa dels seus drets laborals i, a la vegada i també en aquest cas, com en d’altres,
per assegurar la viabilitat de les empreses, minimitzar l’impacte territorial i especialment la destrucció de llocs de treball.
Pel que fa a l’expedient de regulació d’ocupació és de competència estatal, i l’Administració de la Generalitat va tenir coneixement de la finalització del període de
consultes, sense acord. Aquest expedient fou impugnat i actualment l’Audiència Nacional ha declarat ferma la sentència que va anul·lar l’expedient de regulació d’ocupació.
Afegir que aquesta Autoritat Laboral ha instat d’ofici a la Inspecció de Treball
de Catalunya la comprovació de l’adequació a la normativa laboral vigent de les
modificacions contractuals que ha dut a terme l’empresa RYANAIR en el centre de
treball de Girona.
Cal recordar, una vegada més, que amb la darrera reforma laboral, el grau d’incidència de l’Autoritat Laboral és limitat, més enllà de comprovació administrativa
d’adequació al procediment, i de vetllar de la mà de la inspecció de treball sobre
possibles vulneracions durant el període de consultes. Posar en coneixement també
que els d’espais d’interlocució i de mediació, en aquest ocasió no han estat possibles,
si bé en tot moment, s’han mantingut contactes amb la part social, tant unitària com
sindical, als efectes de poder fer seguiment del procés, cosa que ha donat lloc, entre
d’altres mesures, a les actuacions d’ofici abans esmentades.
Per altra banda, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha fet una proposta
de tarifes a aplicar a Aena, qüestió especialment important arrel del Covid-19. En
paral·lel, s’ha instant al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per efectuar una reunió del Comitè de Coordinació Aeroportuària per tractar totes les qüestions estratègiques al voltant de l’Aeroport de Josep Tarradellas Barcelona - El Prat.
Així mateix, se segueixen fent els contractes de promoció turística que siguin
vigent, es revisen any a any i se’n descriu una memòria.
Per últim, cal indicar que la pàgina web de Aeroports de Catalunya incorpora
les dades de passatgers i operacions dels aeroports que gestiona la Generalitat de
Catalunya.
Barcelona, 13 de juliol de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 743/XII, sobre l’execució
immediata del carril VAO a la carretera B-23
290-00681/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 72823 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 20.07.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 743/XII, sobre
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l’execució immediata del carril VAO a la carretera B-23 (tram. 290-00681/12), us
informo del següent:
El Departament de Territori i Sostenibilitat està negociant amb el Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana els termes dels acords entre ambdues Administracions a reflectir en un conveni, amb l’objectiu de fixar el calendari i el finançament de les obres del carril bus d’entrada a Barcelona a la B-23.
En aquest sentit, la proposta de conveni recull la cessió de la titularitat de la via a
favor de la Generalitat de Catalunya, junt amb la dotació econòmica necessària per
executar aquesta actuació. En paral·lel, s’està actualitzant el corresponent projecte
constructiu amb l’objectiu de licitar les obres tant aviat com aquesta dotació pressupostària i el corresponent conveni estiguin habilitats.
Així mateix, l’11 de març de 2020, també es va donar trasllat al Ministeri de
l’aprovació de la Resolució.
Barcelona, 13 de juliol de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 150/XII, sobre la manca d’un
finançament just de la cultura
390-00150/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 72577 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 20.07.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 150/XII, sobre la manca d’un finançament just de la cultura (tram. 390-00150/12), us informo del següent:
La creació d’un grup de treball constituït entre el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, el Departament de Cultura i Actua Cultura per treballar en la metodologia de càlcul i poder planificar com arribar a aquest finançament del 2% en un termini de temps raonable.
Barcelona, 10 de juliol de 2020
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Control del compliment de la Moció 153/XII, sobre la protecció contra
l’assetjament escolar
390-00153/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 73339 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 20.07.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 153/XII, sobre la protecció contra
l’assetjament escolar (tram. 390-00153/12), us informo del següent:
4.50.02. Compliment de mocions
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Des del 25 d’abril de 2017, la Unitat de Suport a la Convivència Escolar (USCE)
ha atès un total de 167 casos de presumpte assetjament o ciberassetjament derivats de la Línia 116 111, que d’acord amb l’establert a l’Acord GOV/55/2017, de 25
d’abril, publicat al DOGC de 27 d’abril de 2017, té atribuïda l’atenció en casos d’assetjament en l’àmbit dels centres educatius, de ciberassetjament i d’abusos sexuals
a infants i adolescents.
Qualsevol membre de la comunitat educativa pot adreçar-se a la Unitat de Suport a la Convivència Escolar del Departament d’Educació mitjançant el telèfon
935516968 i l’adreça electrònica eif.educacio@gencat.cat.
Així mateix, des del Departament d’Educació i des del Departament d’Interior
s’ha portat a terme de manera periòdica (cada quatre anys), l’Enquesta de Convivència Escolar i Seguretat a Catalunya (ECESC) amb l’objectiu fonamental de conèixer
l’evolució de diverses problemàtiques entre l’alumnat de secundària, especialment
en les accions negatives continuades (bullying o assetjament entre iguals). La darrera edició d’aquest estudi es va realitzar el curs 2016-2017 a més de 8.500 alumnes
entre 12 i 18 anys. Algunes dades destacades són les següents:
– Un 9,9% del total d’alumnes enquestats ha manifestat haver patit assetjament
(un cop a la setmana o més)1.
– D’entre les víctimes d’assetjament, 4 de cada 10 alumnes aproximadament
[37,9%] manifesten que n’han estat víctimes amb l’ús de mitjans digitals; és a dir, un
3,7% del total d’alumnes enquestats pot ser considerat víctima de ciberassetjament.
– De tota manera, un 10,6% de l’alumnat enquestat manifesta haver estat víctima
de maltractament (alguna acció negativa continuada o no) amb l’ús de mitjans digitals (mòbil, xarxes socials, correu electrònic).
Està previst que la pròxima edició de l’ECESC sigui durant el curs escolar 20202021.
D’altra banda, des del Departament d’Educació s’ofereixen els protocols d’actuació i recursos davant l’assetjament escolar i altres conflictes greument perjudicials
per a la convivència, dins el marc del Projecte de convivència als centres educatius,
entre els quals podem destacar:
– Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals (amb 37.541 visualitzacions durant l’any 2019 i 29.472 durant
el curs 2019-2020).
– Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront de l’assetjament a persones LGBTI (amb 7.993 visualitzacions durant l’any 2019 i 7.288 visualitzacions durant el curs 2019-2020).
Els professionals dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògics
(EAP) es coordinen de forma habitual amb els centres de salut mental de la seva
zona i participen en el procés de derivació i seguiment, si escau.
El Departament d’Educació considera que cal anar més enllà de la simple visualització de la violència, ja que en molts casos ha ocasionat el silenci de moltes víctimes, sobretot d’aquelles d’arrel patriarcal que s’han naturalitzar socialment. Des
de l’escola es vol i es treballa per visibilitzar els abusos de poder com a primer pas
per eradicar-los.
En el marc de l’Acord GOV/55/2017 de 25 d’abril, pel qual s’atribueix al número
de telèfon 116 111, Servei del Telèfon Infància Respon, l’atenció en casos d’assetjament en l’àmbit dels centres educatius, de ciberassetjament i d’abusos sexuals a infants i adolescents, es contempla efectuar les actuacions de difusió i d’informació
necessàries per garantir l’accés de tots els infants i joves a aquest servei.
Des del Departament d’Educació es va fer una campanya de difusió mitjançant
cartells informatius que es van fer arribar a tots els centres del Servei Educatiu de
1. Entenem per assetjament un conjunt d’accions negatives: insults o burles, aïllament o exclusió, robatori o
destrosses de material, amenaces o coaccions, agressions (cops, empentes, puntades de peu), amb una periodicitat com a mínim d’un cop a la setmana.
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Catalunya. També des del número de telèfon 116111, a partir del setembre del 2018
i a les diferents pàgines web del Departament.
Aquest darrer curs, des del Departament d’Educació s’ha engegat el Programa
Coeduca’t, de coeducació i perspectiva de gènere amb el currículum, per garantir
que l’educació afectiva sexual sigui real i comuna a tota l’educació obligatòria.
Igualment, des del Departament d’Educació es disposen d’altres mesures com
els diferents protocols d’assetjament, on podem destacar el protocol de prevenció,
detecció i intervenció davant l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals o el protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront de l’assetjament escolar a persones
LGTBI, així com el protocol de prevenció, detecció i intervenció davant la violència
masclista entre l’alumnat.
Entre els mesos d’octubre i desembre de 2019 s’han organitzat activitats formatives de formadors Coeduca’t. Un programa de formació per a professorat formador
en coeducació i perspectiva de gènere, de 60 hores de durada (32 hores 30 minuts
presencials i la resta en línia), amb els següents continguts:
– La formació del professorat en coeducació i perspectiva de gènere.
– La construcció social del gènere i la socialització dels infants i joves trans. als
centres educatius.
– L’educació afectiva sexual com a eina de transformació social.
– La prevenció de la violència masclista
– El currículum i la perspectiva de gènere.
– La diversitat afectiva sexual, de gènere i familiar als centres educatius.
– La mirada interseccional del gènere.
Tanmateix, els i les professionals que han rebut aquesta formació formaran part
dels equips impulsors del centre. D’aquesta manera aconseguim una transformació
des dels mateixos centres i també que la perspectiva de gènere quedi integrada en
els projectes educatius de cada centre per incorporar-la a la pràctica i a la vida quotidiana d’aquests.
Els centres educatius van iniciar la formació del programa COEDUCA’T el febrer del 2020. Aquesta formació consta de 3 edicions per cada curs escolar a 20 centres educatius. Aquest també s’aniran programant en diferents ofertes formatives a
tots els Serveis Territorials d’Educació i també al Consorci d’Educació de Barcelona. El curs té una durada total de 20 hores, 15 hores de formació i 5 hores de treball
personal i de transferència en el centre, i està adreçat a 2 o 3 docents de cada centre. També disposaran del material de suport, eines i recursos concrets per incorporar-ho al currículum, a la tutoria i a altres espais i estones educatives.
D’altra banda, s’han ofert 4 edicions de formació telemàtica: Coeducació per a
una educació no sexista (2 edicions per a personal docent dels ensenyaments d’educació infantil i primària, i 2 edicions per a personal docent dels ensenyaments d’educació secundària).
D’altra banda, el programa d’innovació pedagògica #aquiproubullying posa a
l’abast dels centres la formació, estratègies i recursos necessaris per elaborar un projecte de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament amb la participació
de tota la comunitat escolar, especialment de l’alumnat qui actuarà com observador
i agent actiu i compromès en la lluita contra l’assetjament alhora que adquireix les
actituds i els valors propis de la competència social i ciutadana.
L’objectiu d’aquest programa és el de desenvolupar entre l’alumnat les capacitats
necessàries que els han de facilitar una bona relació intrapersonal i interpersonal,
així com la gestió positiva dels conflictes. Entre els sis mòduls que s’ofereixen n’hi
ha un d’específic sobre competències socioemocionals que, com la resta de mòduls,
pot ser treballat pels centres educatius i les famílies de forma paral·lela i compartida.
Recentment, s’han fet públics els mòduls formatius adreçats a infants escolaritzats en els cicles de grau mitjà basats en les històries elaborades pel programa de
TV3, en col·laboració amb el Departament d’Educació: «Una mà de contes».
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Per altra banda, dins l’espai Famílies de la pàgina web del Departament d’Educació es poden trobar tot el conjunt d’informacions, recursos útils per a l’acompanyament i la participació en el procés educatiu dels infants i joves. Tot plegat, en
relació amb la prevenció i la detecció de l’assetjament, el ciberassetjament i les conductes d’odi i discriminació.
D’acord amb el que es disposa a l’article 6 de l’annex de la Resolució
ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació
del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre, alguns dels continguts que ha de tenir el projecte de convivència
són els següents:
«6.6 La concreció de protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront de situacions de conflictes greument perjudicials per a la convivència»
Els centres educatius poden adaptar-se als protocols de millora de la convivència
del Departament d’Educació en funció de les seves realitats i necessitats específiques, a partir del debat i la reflexió comunitària i d’acord amb allò que determinin
els documents per a l’organització i la gestió dels centres.
A més, el Projecte de convivència ha de reflectir les accions que es desenvoluparan des dels centres educatius i la seva comunitat educativa, per capacitar a tot
l’alumat i millorar la convivència desenvolupant una gestió positiva dels conflictes.
Cada centre educatiu en funció de les seves necessitats i en el marc de l’autonomia de centres establerta a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i desplegada
en el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, planifica
la seva formació anual en funció de les seves necessitats i del projecte educatiu de
centre.
En l’actualitat, el Departament d’Educació compta amb formació sobre convivència escolar i prevenció d’assetjament escolar, en el marc dels Plans de Formació
de Zona:
– Elaboració del Projecte de convivència (15 hores)
– Drets i Deures dels Infants a l’escola. Ensenyar i aprendre. (UNICEF) (40 h)
– Programa d’innovació #aquiproubullying, amb formació específica al professorat i equip impulsor en matèria de prevenció i intervenció davant l’assetjament
escolar (30 hores)
– Programa de prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista
adreçat al professorat, l’alumnat i la família, consistent en formació al professorat
(30 hores) i tallers formatius a l’alumnat i famílies de 4 h de durada.
Dins el marc del Programa d’Innovació Pedagògica, el Departament d’Educació
posa a l’abast dels centres la formació, les estratègies i els recursos necessaris per
elaborar un projecte de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament amb la
participació de tota la comunitat escolar, especialment de l’alumnat que actuarà com
a agent actiu i compromès en la lluita contra l’assetjament, alhora que adquireixen
les actituds i els valors propis de la competència social i ciutadana. També s’ofereix
formació per al personal docent, per a l’alumnat de cicle superior d’educació primària, per a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO i per a les famílies, dins el marc del Programa
Formatiu de Prevenció de la Violència Masclista. L’objectiu és dotar a l’alumnat, els
professors i les famílies d’eines i recursos que els permetin identificar i abordar la
violència masclista i situacions abusives.
Dins del Projecte de convivència de cada centre educatiu estan recollits els programes preventius per millorar les relacions interpersonals, la cohesió del grup-classe, l’abordatge dels conflictes, la mediació, la tutoria entre iguals, programes d’escolta atenta, del llenguatge del jo, pràctiques restauratives, entre altres. A grans trets,
el conjunt d’eines que permeten aconseguir la cohesió de cada grup i que el clima
de convivència sigui òptim tant a dins l’aula, en el centre com en el mateix entorn.
Per altra banda, des del Departament d’Educació s’ofereixen als centres educatius de Catalunya els serveis comunitaris, com per exemple: Equips X la Convi53
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vència (primària) i els Guaites (secundària), que tenen com a finalitat promoure la
implicació activa i el compromís de l’alumnat observador en la detecció i l’acompanyament davant possibles casos d’assetjament. Aquests equips reben un total de 10
hores de formació i realitzen un total de 10 hores de pràctiques per poder desenvolupar les seves funcions.
Per últim, el Departament d’Educació posa a disposició de tots centres educatius
el Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront de l’assetjament a persones
LGBTI, que fins a l’any 2019 va tenir un total de 20.332 visualitzacions.
També s’han treballat diferents protocols adequats a situacions específiques. De
fet, des de l’ONG Save the Children, reconeixen el Protocol de prevenció, detecció
i intervenció davant l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals i el programa de
prevenció #aquíproubullying com 2 de les 10 bones pràctiques implantades a Catalunya. (Estudi sobre la «Violència Viral», publicat per Save the Children l’abril de
2019).
Barcelona, 15 de juliol de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Moció 171/XII, sobre el món local i la
gestió de la pandèmia de la Covid-19
390-00171/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2020

Control del compliment de la Moció 172/XII, sobre el balanç i les
perspectives de l’autogovern després de l’estat d’alarma
390-00172/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2020

Control del compliment de la Moció 173/XII, sobre les actuacions en
matèria d’habitatge arran de la Covid-19
390-00173/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2020
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Control del compliment de la Moció 174/XII, sobre la política
industrial
390-00174/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2020

Control del compliment de la Moció 175/XII, sobre les prioritats
polítiques del Departament de Salut i les reformes necessàries del
sistema sanitari
390-00175/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2020

Control del compliment de la Moció 176/XII, sobre l’atenció de la
salut mental
390-00176/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2020

Control del compliment de la Moció 177/XII, sobre la seguretat
ciutadana als barris i municipis
390-00177/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2020

Control del compliment de la Moció 178/XII, sobre la repressió, els
drets i les llibertats
390-00178/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2020
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4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la
consellera de Cultura sobre la campanya «No em canviïs la llengua»
354-00312/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs (reg. 68654).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Cultura, 16.07.2020.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Carlos Mandianes Araujo, president
del Centre Gallec de Barcelona, davant la Comissió de Cultura
perquè informi sobre l’activitat de divulgació i les propostes de
l’associació
356-00791/12
SOL·LICITUD

Presentació: Susana Beltrán García, del GP Cs (reg. 70033).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 16.07.2020.

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

4.70.10.

Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança
del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, corresponent al gener i
el febrer del 2020
337-00036/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
Reg. 72867 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 20.07.2020

Al president del Parlament

Molt Honorable President,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a
la televisió i a la ràdio. Gener-Febrer del 2020, i l’Acord pel qual s’aprova, perquè
en tingueu coneixement i als efectes oportuns.
Cordialment,
Barcelona, 14 de juliol de 2020
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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