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Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat
variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
200-00008/12
INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ DE SALUT

A la Mesa de la Comissió de Salut

El dia 21 de novembre de 2019 es va nomenar la Ponència de la Comissió de Salut, integrada pels diputats; Lluís Guinó i Subirós, del Grup Parlamentari de Junts
per Catalunya; Gemma Espigares i Tribó, del Grup Parlamentari Republicà; Assumpta Escarp i Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar;
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Vidal
Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent; Santi Rodríguez Serra, del Subgrup del Partit Popular de
Catalunya, i Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans, que n’ha
estat designat ponent relator, de conformitat amb el que estableix l’article 120.4 del
Reglament del Parlament.
Els dies 7 i 20 de febrer de 2020, de conformitat amb l’article 117.2 del Reglament del Parlament, s’han tingut audiències d’organitzacions, grups socials i experts
en el marc de la Ponència (BOPC 477, del dia 27 de novembre de 2019, pàgina 25).
La Ponència, de conformitat amb l’article 120.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, s’ha reunit els dies 11 de desembre de 2019, 30 de gener de 2020, 26 de juny
de 2020 i 15 de juliol de 2020. Han assessorat la Ponència la lletrada Esther Andreu
i Fornós i l’assessor lingüístic Jaume Clapés Pedreny, i l’ha assistida la gestora parlamentària Maria José Bello i Ruiz.
Una vegada tingudes les audiències i després d’haver estudiat el Projecte de llei
de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de
l’Institut Català de la Salut i les esmenes presentades, la Ponència ha establert l’Informe següent:
Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat
variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (20000008/12)
TEXT PRESENTAT

Article únic

Durant l’exercici 2019, el personal estatutari percep fins al 75% de les retribucions
fixades al II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, en concepte de
complement de productivitat variable referit al compliment dels objectius fixats per
a l’any 2018.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 1
GP de Ciutadans, GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Catalunya en Comú
Podem, SP del Partit Popular de Catalunya (1)
De modificació de l’article únic que passa a ésser l’article 1 amb el següent
redactat

Article 1. Percepció del complement de productivitat variable en l’exercici 2020
i subsegüents
Durant l’exercici 2020 i subsegüents, el personal estatutari percebrà fins al 100%
de les retribucions fixades al II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat
sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, en concepte de complement de productivitat variable referit al compliment dels
objectius fixats per a l’any 2019 i subsegüents.
Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
De modificació de l’article únic que passaria a ser l’article 1

Article 1. Complement de productivitat variable referit al compliment dels objectius
A partir de l’exercici 2020 el personal estatutari percebrà el 100% de les retribucions fixades al II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les
condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, en concepte de complement de productivitat variable referit al compliment dels objectius
fixats per a l’any anterior.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (7)
De modificació de l’article únic, que passa a ser article 2

«Article 2. Percepció del complement de productivitat variable en l’exercici 2020
Durant l’exercici 2020, el personal estatutari percebrà fins al 100% de les retribucions fixades al II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les
condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, en concepte de complement de productivitat variable referit al compliment dels objectius
fixats per a l’any 2019.»
Addició de nous paràgrafs
Esmena 4
SP del Partit Popular de Catalunya (1)
D’addició d’un segon paràgraf a l’article únic

[...] de l’Institut Català de la Salut.
Durant l’exercici 2020, el personal estatutari percep la totalitat de les remuneracions fixades al II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les
condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, en concepte de complement de productivitat variable dels objectius fixats per a l’any 2019.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de l’esmena 1.
La ponència no fa cap recomanació respecte les esmenes 2, 3 i 4
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Addició de nous articles
Addició d’un nou article 1
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
D’addició d’un nou article anterior a l’article únic

«Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta Llei és el restabliment de les retribucions fixades al II Acord
de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, en concepte de complement de
productivitat variable referit al compliment dels objectius fixats per a cada anualitat
al personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.»
Addició d’un nou article 2
Esmena 6
GP de Ciutadans, GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Catalunya en Comú
Podem, SP del Partit Popular de Catalunya (2)
D’addició d’un nou article 2 amb el següent redactat

Article 2. Garantia legal de percepció del complement de productivitat variable
La percepció en l’exercici 2020 i següents del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut i del personal de totes
les entitats i organismes del Sistema Sanitari Català (SISCAT) està garantida per
aquesta Llei.
Esmena 7
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (2)
D’addició d’un nou article

Article 2. Consolidació de la quantia corresponent complement de productivitat
variable o fixe com a salari base
Les quanties corresponents al complement de productivitat es percebran al 100%
en l’exercici 2020 i següents, ja siguin en forma de complement retributiu o en un
augment igual al salari base, sou o qualsevol altre denominació de concepte salarial
fixe en la forma que s’expressa a l’article 4 d’aquesta llei.
La percepció del complement de productivitat variable, la seva incorporació a
fixe o la forma que en els termes de l’article 5 se li vulgui donar venen garantits per
la present llei.
Addició d’un nou article 3
Esmena 8
GP de Ciutadans, GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Catalunya en Comú
Podem, SP del Partit Popular de Catalunya (3)
D’addició d’un nou article 3 amb el següent redactat

Article 3. Àmbit subjectiu d’aplicació
1. La percepció del complement de productivitat variable prevista en aquesta Llei
s’aplica al personal estatutari de l’Institut Català de la Salut i al personal sanitari de
totes les entitats i organismes del Sistema Sanitari Català (SISCAT).
Esmena 9
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (3)
D’addició d’un nou article

Article 3. Àmbit personal o subjectiu
El concepte corresponent al complement retributiu de productivitat variable referit al compliment dels objectius que es regula en aquesta norma, o el mateix si
s’incorpora com salari base, sou o qualsevol altre denominació de concepte salarial
3.01.01. Projectes de llei
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fixe, afecta al personal estatutari de l’Institut Català de la Salut i al personal sanitari del sistema sanitari català (SISCAT). De la mateixa manera resulta d’afectació
a tots els ocupadors, sigui quina sigui la seva naturalesa jurídica, dels treballadors
i les treballadores afectats.
Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (8)
D’addició d’un nou article

«Article 3. Garantia legal de percepció del complement de productivitat variable
La percepció del complement de productivitat variable del personal estatutari
que presta servei a l’Institut Català de la Salut per a l’exercici 2020 queda garantit
per aquesta Llei i condicionat a l’aplicació del conveni col·lectiu per al personal laboral de les entitats i organismes del Sistema Sanitari Català (SISCAT).»
Addició d’un nou article 4
Esmena 11
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (4)
D’addició d’un nou article

Article 4. Incorporació de les quanties corresponents a complement retributiu de
productivitat variable referit al compliment dels objectius al salari base, sou o qualsevol altre denominació de concepte salarial fixe.
A partir del 2021 les quanties corresponents al complement retributiu de productivitat variable referit al compliment dels objectius en la seva percepció al 100%
passen a incorporar-se al salari base, sou o qualsevol altre denominació de concepte salarial fixe.
L’increment d’aquesta quantia no serà absorbible ni compensable i serà revalorizable.
Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (9)
D’addició d’un nou article

«Article 4. Àmbit subjectiu d’aplicació
L’àmbit subjectiu d’aplicació d’aquesta Llei és el personal estatutari que presta
servei a càrrec de l’Institut Català de la Salut. Els mateixos criteris es faran extensius a entitats i organismes del Sistema Sanitari Català (SISCAT), per tal que en el
marc de la negociació col·lectiva i en funció dels acords assolits en el marc del conveni col·lectiu, siguin d’aplicació al seu personal sanitari.»
Addició d’un nou article 5
Esmena 13
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (5)
D’addició d’un nou article

Article 5. Distribució de l’increment a la massa salarial per legitimitats en la negociació col·lectiva i acords laborals
En el respecte més escrupolós del Dret a la negociació col·lectiva, entre la data
d’aprovació d’aquesta norma i 1 de gener de 2021 les parts legitimades per negociar
els convenis col·lectives o els acords laborals entre els subjectes que s’identifiquen a
l’article 3 podran distribuir d’una altra manera la massa salarial que s’incrementa
i s’incorpora com a fixe i tenia origen en el complement retributiu de productivitat
variable.
Al respecte, la quantia de complement retributiu de productivitat variable que
passa a ser fixe es pot distribuir d’una altra manera sempre que signifiqui globalment per aquell any i següents l’increment que s’acorda en la present norma. Perquè
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això sigui possible ha d’existir acord entre qui representi la majoria de la part ocupadora i majoria de la representació dels treballadors i treballadores.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 6.
La Ponència també recomana l’adopció de les següents esmenes transaccionals:
1. Entre l’esmena 5 i el text del projecte que consisteix en afegir un article que
precedeix a l’actual article 1 amb el text següent:
«Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei és el restabliment de les retribucions fixades al II Acord
de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, en concepte de complement de
productivitat variable referit al compliment dels objectius fixats per a cada anualitat al personal estatutari de l’Institut Català de la Salut i el personal del SISCAT.»
2. Entre les esmenes 8 i 12 i el text del projecte que consisteix en afegir un article 3.
«Article 3. Àmbit subjectiu d’aplicació
La percepció del complement de productivitat variable prevista en aquesta Llei
s’aplica al personal estatutari de l’Institut Català de la Salut. Els mateixos criteris
es faran extensius al personal sanitari de totes les entitats del sector públic adscrites al CatSalut que formen part del SISCAT, perquè siguin d’aplicació en el marc
de la negociació col·lectiva i en funció dels acords assolits en el marc del conveni
col·lectiu. Els preceptes que comporten despeses amb càrrecs als pressupostos de la
Generalitat produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en
vigor d’aquesta llei.»
La Ponència no fa cap recomanació respecte les esmenes 7, 9, 10, 11 i 13.

TEXT PRESENTAT

Disposició final única

Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans i ciutadanes als quals sigui aplicable
aquest Decret llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i autoritats als
quals pertoqui el facin complir.
ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Exposició de motius

L’article 26.3 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, reduïa al 50% les retribucions fixades al II Acord de la
Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat, sobre les condicions de treball del personal
estatutari de l’Institut Català de la Salut, en concepte de complement de productivitat variable, reducció que s’ha vingut mantenint fins ara sense solució de continuïtat.
3.01.01. Projectes de llei
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Els apartats 1 i 3 de l’article 23 del Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre,
pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector
públic, determinen que les administracions i la resta de les entitats que integren el
sector públic que en exercicis anteriors haguessin minorat les retribucions dels seus
empleats en quanties no exigides per les normes bàsiques de l’Estat, podran restablir
les quanties vigents abans de la minoració o les que corresponguin fins que s’aconsegueixi l’increment permès en les lleis de pressupostos, mesura que només poden
aprovar les administracions i entitats que compleixin els objectius de dèficit i deute,
així com la regla de despesa, en els termes que resulten de l’article 17, apartats 3 i 4
de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
Al llarg de l’any 2018, la situació de les finances de la Generalitat ha anat millorant successivament, en relació amb l’any anterior i que totes les dades financeres
disponibles actualment, fan pensar que no hi ha circumstàncies que puguin posar en
risc el compliment dels objectius de dèficit, deute i regla de despesa.
El pes del complement de productivitat variable dins de l’estructura salarial del
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut ha fet que la reducció de les retribucions d’aquests professionals hagi estat molt superior a la de la resta de col·lectius d’empleats públics, fet que obliga a restablir, en la mesura que ho permetin les
possibilitats financeres, l’equilibri existent amb anterioritat a la Llei de pressupostos
per a l’any 2012.
La recuperació dels imports del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, en els termes que estaven previstos al
II Acord de condicions de treball de personal estatutari de l’Institut Català de la Salut 2006-2010, va ser debatuda per la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat en les
sessions que van tenir lloc els dies 30 de novembre de 2018 i 15 de febrer de 2019.
El complement de productivitat variable s’abona anualment en el mes d’abril,
tal com va acordar, el 14 d’abril de 2008, la Comissió de Seguiment del II Acord
de condicions de treball de personal estatutari de l’Institut Català de la Salut 20062010. Fer efectiva, abans del mes d’abril de 2019, aquesta mesura mitjançant una
llei del Parlament de Catalunya no seria possible atesos els terminis de tramitació
parlamentària que es requereixen.
Vist el que s’ha exposat, es considera que concorren les circumstàncies que fan
imprescindible adoptar mesures extraordinàries i urgents per aplicar aquesta mesura i recuperar parcialment l’import del complement de productivitat variable del
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, establert al II Acord de la Mesa
Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball d’aquest personal.
S’ha valorat que és possible absorbir amb els crèdits pressupostaris consignats,
prorrogats per al 2019, la despesa corresponent a aquesta mesura i que no és possible la seva aplicació sense una disposició normativa amb rang legal i de caràcter
urgent. Així mateix, és voluntat del Govern de la Generalitat no demorar la implementació d’una mesura que, sens dubte, beneficiarà aquest col·lectiu de persones al
servei de l’Institut Català de la Salut, i millorarà l’organització i la prestació de serveis en matèria de salut d’aquest Institut mitjançant l’increment de la motivació del
seu personal.
Fer efectiva aquesta mesura requereix, doncs, d’una disposició normativa amb
rang legal i de caràcter urgent, fet que habilita la figura del Decret llei, en els termes
que preveu l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la
Generalitat i del Govern.
En ús de l’autorització concedida per l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, a proposta de la consellera de Salut, la persona titular del Departament
d’Economia i Hisenda i del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública,
i d’acord amb el Govern,
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 14
GP de Ciutadans, GP Socialistes i Units per Avançar,, GP de Catalunya en Comú
Podem, SP del Partit Popular de Catalunya (4)
De modificació de l’exposició de motius que passa a tenir el següent redactat

Donat que el Decret Llei 6/2019, de 19 de març, sobre restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut,
restablia en un article únic que durant l’exercici 2019, el personal estatutari percep
fins al 75% de les retribucions fixades al II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació
de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de
la Salut, en concepte de complement de productivitat variable referit al compliment
dels objectius fixats per a l’any 2018 i que argumentava que no era possible tramitar-ho al Parlament de Catalunya per no ser possible atesos els terminis de tramitació parlamentària que es requerien, i donat que en la sessió tinguda el 3 d’abril de
2019, va adoptar la Resolució 379/XII del Parlament de Catalunya, de validació del
Decret Llei 6/2019, del 19 de març, sobre el restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, i que un cop
validat aquest decret llei, i d’acord amb l’article 158.4 del Reglament, es va aprovar
tramitar-lo com a projecte de llei, el Parlament de Catalunya ha tramitat i aprovat la
Llei de restabliment i garantiment legal del complement de productivitat variable del
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut i del personal sanitari del Sistema
Sanitari Català (SISCAT).
Esmena 15
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
De modificació de l’exposició de motius

L’article 26.3 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, reduïa al 50% les retribucions fixades al II Acord
de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat, sobre les condicions de treball del
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, en concepte de complement de
productivitat variable.
El Decret llei 6/2019, de 19 de març, sobre restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut elevava
la percepció fins al 75%.
L’any 2003 es va implantar pel personal sanitari de l’Institut Català de la Salut
el complement de productivitat variable per objectius, més conegut com a DPO.
Aquest sistema de retribució variable vinculat al compliment d’objectius es va entendre com un instrument de gestió, incentivació i motivació. Es basa en uns objectius i l’avaluació continuada del seu compliment, i pretenia que cada professional
orienti la seva activitat als objectius estratègics de l’organització, així com desenvolupar una cultura organitzativa orientada cap a la mi-llora dels processos i dels
resultats.
El sistema de salut britànic, del qual es replicava aquest complement, va decidir eliminar un sistema d’objectius similar per la manca de relació entre qualitat
sanitària i elements valoratius.
Després de més de 15 anys de compliment de productivitat variable per objectius hem pogut comprovar que no té sentit que valors propis de la salut s’utilitzin
com a instrument d’estalvi en la massa salarial encara que es presentin com un
complement variable.
A la vegada també hem pogut veure com la determinació, gestió i resolució dels
paràmetres que permeten accedir al complement no sempre es fan en la forma requerida, amb criteris equitatius i moltes vegades demanen d’un excés d’actuacions
burocràtiques que resten substancialment en actuacions pura-ment mèdiques o de
3.01.01. Projectes de llei
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salut. Ni els criteris del II Acord de la Mesa Sectorial, ni la Instrucció 1/2008 de
l’ICS ni les recomanacions d’abril de 2018 del Grup de Treball de la Mesa sectorial han pogut evitar que el procés de gestió resti més que sumi al sistema de salut.
Per últim, i en un context com el de la crisi sanitària derivada de la Covid-19,
no podem imaginar que algú necessiti determinar objectius del personal sani-tari
ni valorar incentivació i motivació. Únicament l’aportació que han fet a les primeres 10 setmanes de la crisi sanitària demostra que el grau de compromís amb la
salut té els objectius assolits per la resta de les seves vides laborals.
Però la raó d’aquesta modificació normativa és la ineficiència d’aquest complement retributiu, qüestió per la qual les quanties del mateix es transformen en fixes.
Per últim, amb el màxim respecte a la negociació col·lectiva, s’ha volgut habilitar la possibilitat que si les representacions dels treballadors i les treballadores i
les ocupadores trobem acord majoritari per la distribució de l’increment de la masses salaria fixa en forma diferent a la que estableix aquesta norma ho puguin fer.
Paràgrafs sisè, setè i vuitè
Esmena 16
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació dels paràgrafs 6, 7 i 8 de l’exposició de motius en un únic
paràgraf

«Als efectes, per raons d’urgència i amb el propòsit de fer-la efectiva, l’any 2019
el Govern va aprovar el restabliment del 75% del complement de productivitat variable, referit al compliment dels objectius fixats per a l’any 2018, que per fer-la
efectiva va requerir.»
Paràgraf novè
Esmena 17
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De supressió al paràgraf 9 de l’exposició de motius

«Fer efectiva aquesta mesura requereix, doncs, d’una disposició normativa amb
rang legal i de caràcter urgent, fet que habilita la figura del Decret llei, en els termes
que preveu l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la
Generalitat i del Govern.»
Paràgraf desè
Esmena 18
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del paràgraf 10 de l’exposició de motius

«Tanmateix, d’acord amb la Resolució 379/XII del Parlament de Catalunya, de
validació del Decret Llei 6/2019, del 19 de març, sobre el restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut,
que va aprovar la tramitació com a projecte de llei, el Parlament de Catalunya ha
tramitat i aprovat la Llei de restabliment del complement de productivitat variable
del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.»
Addició d’un nou paràgraf
Esmena 19
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
D’addició d’un nou paràgraf a l’exposició de motius

«Consegüentment, i donat que concorren les circumstàncies favorables per fer
efectiva aquesta mesura, es recupera per a l’any 2020 el complement de productivitat variable del personal estatutari que presta servei a l’Institut Català de la Salut
d’acord amb els preceptes que recull aquesta Llei.»
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana una transacció entre el text de projecte i l’esmena 14 que
consisteix en donar la següent redacció a l’exposició de motius:
«L’article 26.3 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, reduïa al 50% les retribucions fixades al II Acord de la
Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat, sobre les condicions de treball del personal
estatutari de l’Institut Català de la Salut, en concepte de complement de productivitat variable, reducció que s’ha vingut mantenint fis ara sense solució de continuïtat.
Els apartats 1 i 3 de l’article 23 del Reial decret llei 24/2018, de 21de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del
sector públic, determinen que les administracions i la resta d’entitats que integren
el sector públic que en exercicis anteriors haguessin minorat les retribucions dels
seus empleats en quanties vigents abans de la minoració o les que corresponguin
fins que s’aconsegueixi l’increment permès en les lleis de pressupostos, mesura que
només poden aprovar les administracions i entitats que compleixin els objectius de
dèficit i deute, així com la regla de despesa, en els termes que resulten de l’article 17,
apartats 3 i 4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera.
Al llarg de l’any 2018, la situació de les finances de la Generalitat ha anat millorant successivament, en relació amb l’any anterior. El pes del complement de productivitat variable dins de l’estructura salarial del personal estatutari de l’Institut
Català de la Salut ha fet que la reducció de les retribucions d’aquests professionals
hagi estat molt superior a la de la resta de col·lectius d’empleats públics, fet que obliga a restablir, en la mesura que ho permetin les possibilitats financeres, l’equilibri
existent amb anterioritat a la Llei de pressupostos per a l’any 2012.
La recuperació dels imports del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, en els termes que estaven previstos
al II Acord de condicions de treball del personal estatutari de l’institut Català de la
Salut 2006-2010, va ser debatuda per la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat en
les sessions que van tenir lloc els dies 30 de novembre de 2018 i 15 de febrer de 2019.
El complement de productivitat variable s’abona anualment en el mes d’abril,
tal com va acordar, el 14 d’abril de 2008, la Comissió de Seguiment del II Acord de
condicions de treball de personal estatutari de l’Institut Català de la Salut 2006 2010. Fer efectiva, abans del mes d’abril de 2019, aquesta mesura mitjançant una
llei del Parlament de Catalunya no va ser possible atesos els terminis de tramitació
parlamentària que es requereixen.
Vist el que s’ha exposat, es va considerar que concorrien les circumstàncies que
feien imprescindible adoptar mesures extraordinàries i urgents per aplicar aquesta
mesura i recuperar parcialment l’import del complement de productivitat variable
del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, establert al II Acord de la
Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball d’aquest
personal.
Es va valorar que era possible absorbir amb els crèdits pressupostaris consignats, prorrogats per al 2019, la despesa corresponent a aquesta mesura i que no
era possible la seva aplicació sense una disposició normativa amb rang legal i de
caràcter urgent. Així mateix, va ser voluntat del Govern de la Generalitat no demorar la implementació d’una mesura que, sens dubte, beneficiava aquest col·lectiu
de persones al servei de l’Institut Català de la Salut, i millorava l’organització i la
prestació de serveis en matèria de salut d’aquest Institut mitjançant l’increment de
la motivació del seu personal.
En ús de l’autorització concedida per l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, a proposta de la consellera de Salut, la persona titular del Departament
d’Economia i Hisenda i del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública,
i d’acord amb el Govern es va aprovar aquesta normativa amb rang legal i de caràc15
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ter urgent via Decret llei. L’any 2019 es va recuperar fins al 75% d’aquest complement i fins al 100% al 2020 per al personal de l’Institut Català de la Salut.
En la sessió tinguda al Parlament de Catalunya el 3 d’abril de 2019, va adoptar la Resolució 379/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret Llei
6/2019, del 19 de març, sobre el restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut. Un cop validat aquest decret llei, i d’acord amb l’article 158.4 del Reglament, es va aprovar tramitar-lo com
a projecte de llei, el Parlament de Catalunya ha tramitat i aprovat la Llei de restabliment i de garantiment legal del complement de productivitat variable del personal
estatutari de l’Institut Català de la Salut i del personal sanitari del Sistema Sanitari
Català (SISCAT).»
La Ponència no fa cap recomanació respecte les esmenes 15, 16, 17, 18 i 19.

TEXT PRESENTAT

Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
ESMENES PRESENTADES

Esmena 20
GP de Ciutadans, GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Catalunya en Comú
Podem, SP del Partit Popular de Catalunya (5)
De modificació del títol de la llei que passa a tenir el següent redactat

Llei de restabliment i garantiment legal del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut i del personal sanitari del
Sistema Sanitari Català (SISCAT).
Esmena 21
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (7)
De modificació de denominació de la present Llei

Llei de restabliment del complement del productivitat variable de les treballadores del sistema sanitari i la seva incorporació com a fixe.
Esmena 22
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del títol

«Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del
personal estatutari que presta servei a l’Institut Català de la Salut»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 20.
La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica que consisteix en suprimir del text de l’esmena recomanada l’acrònim que consta entre parèntesi (SISCAT).
La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 21 i 22.
Palau del Parlament, 15 de juliol de 2020
Jorge Soler González, GP Cs; Lluís Guinó i Subirós, GP JxCat; Gemma Espigares i Tribó, GP ERC; Assumpta Escarp Gibert, GP PSC-Units; Marta Ribas F
 rías,
GP CatECP; Vidal Aragonés Chicharro, SP CUP-CC, Santi Rodríguez i Serra,
SP PPC; diputats
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SOL·LICITUD DE TRAMITACIÓ EN SEU LEGISLATIVA PLENA

Presentació: GP Cs; GP PSC-Units; GP CatECP; SP PPC (reg. 73896).
D’acord amb l’article 136 del Reglament, s’admet a tràmit la sol·licitud de tramitació
en seu legislativa plena en Comissió i el seu trasllat al Ple.
Acord: Mesa del Parlament, 22.07.2020.
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, Marta
Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem,
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, sol·liciten que es delegui en la Comissió de Salut l’aprovació del
Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal
estatutari de l’Institut Català de la Salut (tram. 200-00008/12) i de la Proposició de llei
del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció
dental infantil a Catalunya (tram. 202-00040/12) entenent que la comissió actua en seu
legislativa plena, d’acord amb el que estableix l’article 136 del Reglament del Parlament.
Palau del Parlament, 21 de juliol de 2020
Lorena Roldán Suárez GP Cs; Eva Granados Galiano GP PSC-Units; portaveus;
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP; Alejandro Fernández Álvarez,
representant SP PPC

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental
i de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
202-00040/12
SOL·LICITUD DE TRAMITACIÓ EN SEU LEGISLATIVA PLENA

Presentació: GP Cs; GP PSC-Units; GP CatECP; SP PPC (reg. 73896).
D’acord amb l’article 136 del Reglament, s’admet a tràmit la sol·licitud de tramitació
en seu legislativa plena en Comissió i el seu trasllat al Ple.
Acord: Mesa del Parlament, 22.07.2020.
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, Marta
Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem,
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, sol·liciten que es delegui en la Comissió de Salut l’aprovació del
Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal
estatutari de l’Institut Català de la Salut (tram. 200-00008/12) i de la Proposició de llei
del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció
dental infantil a Catalunya (tram. 202-00040/12) entenent que la comissió actua en seu
legislativa plena, d’acord amb el que estableix l’article 136 del Reglament del Parlament.
Palau del Parlament, 21de juliol de 2020
Lorena Roldán Suárez GP Cs; Eva Granados Galiano GP PSC-Units; portaveus;
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP; Alejandro Fernández Álvarez,
representant SP PPC
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Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de
rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge
202-00080/12
TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Acord: Ple del Parlament, sessió 58, tinguda el 21.07.2020, DSPC-P 103.

ESMENES PRESENTADES EN LA TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA
Reg. 74054; 74078 i 74092; 74080; / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament,
23.07.2020
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 74054)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la
totalitat a la Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes
en els contractes d’arrendament d’habitatge (tram. 202-00080/12).
Esmena
GP Socialistes i Units per Avançar
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSCUnits

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 74078, 74092)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix els articles 138 i 118 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de mesures urgents
en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge (tram.
202-00080/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació a l’article 2

Article 2. Àrees amb mercat d’habitatge tens
Es consideren àrees amb mercat d’habitatge tens els municipis o parts de municipis en els quals es troba especialment en risc el proveïment suficient d’habitatge
de lloguer a la població en condicions que el facin assequible. Indica l’existència
d’aquesta situació quan es produeixi la concurrència de les tres circumstancies següents:
a) Que el preu dels lloguers d’habitatge experimenti un creixement sostingut
clarament superior al de la mitjana del territori de Catalunya.
b) Que la càrrega mitjana del cost del lloguer en el pressupost personal o familiar
superi el trenta per cent dels ingressos habituals de les llars o de la renda mitjana de
les persones menors de trenta cinc anys.
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c) Que el preu dels lloguers d’habitatge hagi experimentat, en els cinc anys anteriors a la declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens, un creixement interanual
acumulat almenys tres punts percentuals superior a la taxa interanual de l’índex de
preus al consum de Catalunya.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De modificació i supressió de l’article 3

Article 3. Declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens
1. La iniciativa i la competència per a efectuar la declaració d’àrea amb mercat
d’habitatge tens i la seva revisió correspon al municipi o municipis afectats o dels
ens locals supramunicipals en què es trobin integrats, per mitjà d’un acord del Ple
de la corporació corresponent.
2. En l’àmbit metropolità de Barcelona, també a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per iniciativa pròpia o a sol·licitud dels municipis que l’integren, mitjançant
acord del Consell metropolità.
3. L’Administració que pretengui iniciar el procediment de declaració d’àrea amb
mercat d’habitatge tens ho ha de comunicar a les altres Administracions competents per efectuar aquesta mateixa declaració en una àrea totalment o parcialment
coincident. En aquest supòsit, si són diverses les Administracions que manifesten la
voluntat d’iniciar el procediment, dins del termini màxim d’un mes des de la recepció de la comunicació inicial, la seva iniciació, tramitació i finalització correspon a
l’Administració territorialment més propera a l’àrea afectada, la qual ha de facilitar
la participació de les altres Administracions implicades.
2. La iniciativa per a efectuar la declaració pot partir del municipi o municipis
afectats o dels ens locals supramunicipals en què es trobin integrats, per mitjà d’un
acord del Ple de la corporació corresponent.
4. Per a formular la declaració cal una memòria explicativa dels motius que aconsellen formular-la, de les circumstàncies que la justifiquen i dels fets que n’acrediten la concurrència, així com dels motius que en justifiquen la durada concreta, un
informe preceptiu de l’ajuntament o ajuntaments dels municipis afectats, i que s’observin els tràmits de consulta, audiència i informació pública previstos en el procediment d’elaboració de disposicions de caràcter general.
5. La declaració i les seves revisions s’han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i als portals de transparència de la Generalitat i dels municipis afectats.
6. Per raons d’interès públic i ateses les característiques i el dinamisme del mercat immobiliari, la declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens es pot subjectar a
la tramitació d’urgència.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 3 de l’article 4

Article 4. Contingut de la declaració i temporalitat
1. La declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens ha d’incloure una relació de
les actuacions que duran a terme l’administració que l’insta i, si és diferent d’aquesta, també la que la formula, durant tot el temps que la declaració estigui vigent, a fi
d’atenuar o revertir la situació de mercat tens, en exercici de les seves competències i
en col·laboració amb altres administracions en el marc dels instruments locals, supra
locals i generals de planificació i programació d’habitatge.
2. La declaració ha d’indicar la seva durada, que no pot excedir d’un termini de
cinc anys des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
3. La declaració haurà de ser revisada, escurçant-ne la durada o deixant-la sense
efecte, si canvien les circumstàncies durant la seva vigència i també pot ésser pror3.01.02. Proposicions de llei
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rogada, una o més vegades, si la situació ho justifica i així s’acredita, per un període màxim de temps no superior a la seva durada inicial, en els termes previstos a
l’article 3.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 2 de l’article 6

Article 6. Determinació de la renda inicial
1. En els contractes d’arrendament d’habitatge objecte d’aquesta llei que es concloguin en àrees declarades de mercat tens, la renda pactada a l’inici del contracte
no pot ultrapassar el preu de referència per al lloguer d’un habitatge de característiques anàlogues en el mateix entorn urbà.
Tampoc pot ultrapassar la renda consignada en el darrer contracte d’arrendament,
incrementada amb l’índex de garantia de competitivitat, aplicat de forma acumulada
en el període transcorregut entre la data de celebració del contracte d’arrendament
anterior i la data de celebració del nou contracte, si l’habitatge afectat ha estat arrendat dins dels cinc anys anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Aquest darrer
criteri no és d’aplicació en els supòsits següents:
a) Existència de relació de parentiu entre les parts que varen formalitzar el contracte d’arrendament anterior al que es pretén formalitzar, abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei.
b) Formalització del contracte d’arrendament en relació amb habitatges inicialment exclosos de l’aplicació d’aquesta llei, quan cessi el règim especial de determinació de rendes que els fos aplicable.
2. En el cas que l’habitatge objecte de nou contracte hagi estat arrendat en els
5 anys anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta Llei i el propietari sigui persona física i tingui ingressos inferiors a 5,5 vegades l’IRSC, en el nou contracte no serà
d’aplicació el criteri establert a l’article 6.1, paràgraf primer de la present Llei i
s’aplicarà únicament el límit de la renda consignada en el darrer contracte d’arrendament incrementada amb l’índex de garantia de competitivitat establert al paràgraf
segon de l’article 6.
En aquest mateix supòsit, si la renda consignada en el darrer contracte d’arrendament és inferior al preu de referència, podrà actualitzar-se la mateixa fins l’esmentat preu de referència.
3. En el supòsit que un mateix habitatge pugui ésser objecte de diversos contractes d’arrendament de vigència simultània que afectin a parts concretes de l’habitatge
esmentat, la suma de les rendes acordades no pot ultrapassar la renda màxima aplicable a l’arrendament unitari de l’habitatge, determinada d’acord amb els apartats
anteriors.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un apartat 2 bis a l’article 7

Article 7. Preu de referència
1. El preu de referència s’estableix a partir de l’índex de referència de preus de
lloguer d’habitatges que determina i difon el departament competent en matèria
d’habitatge, a partir de les dades que consten en el Registre de fiances de lloguer
de finques urbanes i de les característiques addicionals que es tenen en compte per
a calcular l’índex esmentat en cada moment. A efectes d’aquesta llei es considera
com a preu de referència l’índex de referència, sense tenir en compte les seves àrees
superior i inferior.
2. A l’escrit en què es formalitza el contracte d’arrendament cal adjuntar-hi el
document que genera el sistema d’indexació informant del valor de l’índex corresponent a un habitatge anàleg a l’arrendat, expressat en €/m², amb les seves àrees
3.01.02. Proposicions de llei
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inferior i superior. Les dades obtingudes han de referir-se a la data de conclusió del
contracte.
2. bis A banda de les característiques específiques esmentades a l’apartat 7.2, les
parts contractants poden acordar un increment del preu de referència amb els següents percentatges màxims en el cas que el propietari hagi dut a terme en els darrers
5 anys les següents obres que millorin la conservació, la seguretat, el manteniment,
la confortabilitat i l’eficiència energètica de l’habitatge:
– Renovació de totes les instal·lacions: 5% d’increment
– Substitució de la totalitat dels tancaments exteriors: 5% d’increment
– Renovació total de cuines i banys: 5% d’increment
– Resta d’actuacions en l’habitatge diferents de l’anterior: 5% d’increment
Aquests percentatges d’increment són acumulables.
3. El contracte ha d’indicar l’import de la renda resultant d’aplicar l’índex de
referència, sense tenir en compte les seves àrees superior i inferior, expressant en
€/m2, a la superfície útil de l’habitatge, llevat que les parts contractants acordin,
ateses les característiques específiques de l’habitatge objecte d’arrendament, que el
preu de referència s’ha de fixar en el valor indicat, incrementat o minorat en un cinc
per cent. Les característiques específiques que les parts contractants poden tenir en
compte, i que cal fer constar en el contracte, conjuntament amb els elements de que
disposin per acreditar-les, han de ser almenys tres de les següents:
a) Ascensor.
b) Aparcament.
c) Habitatge moblat.
d) Sistema de calefacció o refrigeració en l’habitatge.
e) Zones comunitàries d’ús compartit com ara jardí o terrat.
f) Piscina comunitària o equipaments anàlegs.
g) Serveis de consergeria en l’edifici.
h) Vistes especials.
Si les parts contractants no indiquen en el contracte l’import exacte que consideren preu de referència, s’entén que aquest es correspon amb el previst en el primer
apartat d’aquest article.
4. En els casos que la renda inicial vingui determinada per la renda d’un contracte anterior, l’arrendador ha d’informar responsablement i per escrit l’arrendatari de
l’import de la renda i de la data de l’anterior arrendament i justificarà l’establiment
de la nova renda segons les disposicions de l’article 6. L’arrendatari, una vegada formalitzat el contracte d’arrendament d’habitatge, o amb caràcter previ si compta amb
l’autorització escrita de l’arrendador, pot sol·licitar i obtenir de l’òrgan responsable
del Registre de Fiances dels Contractes de Lloguer de Finques Urbanes la informació relativa a la data i la renda del contracte d’arrendament anterior.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya
D’addició al punt 2 de l’article 9

Article 9. Despeses generals i de serveis individuals
1. En els contractes subjectes a règim de contenció de rendes, les parts poden pactar l’assumpció per l’arrendatari de despeses generals i serveis individuals, d’acord
amb la normativa d’arrendaments urbans. En aquest cas, cal fer constar de forma
desglossada, en cada pagament, la renda i les despeses assumides per l’arrendatari.
2. En el termini d’un mes des de la finalització de l’any natural, l’arrendador ha
d’elaborar i lliurar a l’arrendatari la liquidació de les despeses efectivament satisfetes per l’habitatge arrendat durant l’any anterior i, si són inferior a les pactades, retornar-li la diferència corresponent. Si són superiors, l’arrendatari haurà d’abonar
la diferència.

3.01.02. Proposicions de llei

21

BOPC 654
23 de juliol de 2020

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya
De supressió a l’article 12

Article 12. Reemborsament de quantitats percebudes en excés
El cobrament per l’arrendador de rendes que ultrapassin els límits establerts per
l’article 6 dona dret a l’arrendatari a obtenir la restitució de les quantitats abonades
en excés amb meritació de l’interès legal incrementat en tres punts.
Esmena 8
GP de Junts per Catalunya
De supressió a l’annex

Annex. Municipis inclosos dins la declaració transitòria d’àrees amb mercat
d’habitatge tens
1. Badalona
2. Barberà del Vallès
3. Barcelona
4. Blanes
5. Calafell
6. Castellar del Vallès
7. Castelldefels
8. Cerdanyola del Vallès
9. Cornellà de Llobregat
10. Esplugues de Llobregat
11. Figueres
12. Gavà
13. Girona
14. Granollers
15. Hospitalet de Llobregat, l’
16. Igualada
17. Lleida
18. Manlleu
19. Manresa
20. Martorell
21. Masnou, el
22. Mataró
23. Molins de Rei
24. Montcada i Reixac
25. Montgat
26. Olesa de Montserrat
27. Olot
28. Palafrugell
29. Pallejà
30. Pineda
31. Prat de Llobregat, el
32. Premià de Mar
33. Reus
34. Ripollet
35. Rubí
36. Sabadell
37. Salou
38. Salt
39. Sant Adrià de Besos
40. Sant Andreu de la Barca
41. Sant Boi de Llobregat
3.01.02. Proposicions de llei
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42. Sant Cugat del Vallès
43. Sant Feliu de Guíxols
44. Sant Feliu de Llobregat
45. Sant Joan Despí
46. Sant Just Desvern
47. Sant Pere de Ribes
48. Sant Vicenç dels Horts
49. Santa Coloma de Gramenet
50. Santa Perpètua de la Mogoda
51. Sitges
52. Tarragona
53. Terrassa
54. Tortosa
55. Vendrell, el
56. Vic
57. Viladecans
58. Vilafranca del Penedès
59. Vilanova i la Geltrú
60. Vilassar de Mar
Palau del Parlament, 21 de juliol de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 74080)

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 115 i següents del
Reglament del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició
de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge (tram. 202-00080/12).
Esmena
SP del Partit Popular de Catalunya
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per al sector de les
fires d’atraccions
250-01279/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 71783 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 16.07.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 71783)

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

1. Estudiar una línia d’ajudes econòmiques extraordinàries als professionals del
sector de la fira d’atraccions que tinguin registrada la seva activitat a Catalunya,
sempre que les disponibilitats pressupostàries de la generalitat ho permetin.
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4.

Informació

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública sobre la contractació pública durant l’estat
d’alarma
354-00306/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals
i Administració Pública, en la sessió 21, tinguda el 14.07.2020, DSPC-C 526.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública sobre la situació dels treballadors interins de
la Generalitat
354-00319/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals
i Administració Pública, en la sessió 21, tinguda el 14.07.2020, DSPC-C 526.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública sobre la situació dels treballadors interins
i temporals del sector públic català i l’aplicació de la doctrina de
sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
354-00320/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals
i Administració Pública, en la sessió 21, tinguda el 14.07.2020, DSPC-C 526.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el
conseller d’Interior sobre l’auditoria encarregada arran de l’actuació
dels Mossos d’Esquadra per a aturar els incidents de l’octubre i el
novembre del 2019 a diversos municipis i sobre l’informe presentat
pel Departament d’Interior i els Mossos d’Esquadra el 29 de juny de
2020
354-00326/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs (reg. 71758).
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Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 17.07.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient
i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre
la llicència ambiental que va atorgar el 2014 per a gestionar un
abocador emplaçat en una zona d’interès natural de Llagostera
(Gironès)
354-00335/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP (reg. 72834).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 17.07.2020.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació
de Municipis de Catalunya davant la Comissió d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la
participació dels ens locals en la gestió del Pla per a la recuperació
europea, Next Generation EU, de la Comissió Europea
356-00802/12
SOL·LICITUD

Presentació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units (reg. 72315).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals
i Transparència, 17.07.2020.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques davant la Comissió d’Acció
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi
sobre la participació dels ens locals en la gestió del Pla per a la
recuperació, Next Generation EU, de la Comissió Europea
356-00803/12
SOL·LICITUD

Presentació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units (reg. 72315).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals
i Transparència, 17.07.2020.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de Salvem els Rius
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi
sobre les actuacions de neteja de l’Agència Catalana de l’Aigua als
llits dels rius arran de la tempesta Gloria
356-00811/12
SOL·LICITUD

Presentació: David Cid Colomer, del GP CatECP (reg. 72533).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 17.07.2020.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Agència
Catalana de l’Aigua davant la Comissió de Medi Ambient i
Sostenibilitat perquè informi sobre les actuacions de neteja als llits
dels rius arran de la tempesta Gloria
356-00812/12
SOL·LICITUD

Presentació: David Cid Colomer, del GP CatECP (reg. 72534).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 17.07.2020.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació
de Municipis de Catalunya davant la Comissió d’Estudi de la
Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques perquè informi
sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar
mesures de reactivació social i econòmica després de la pandèmia
de Covid-19
356-00814/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Estudi de la
Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques, en la sessió 2, tinguda el
17.07.2020, DSPC-C 536.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació
Catalana de Municipis davant la Comissió d’Estudi de la
Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques perquè informi
sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar
mesures de reactivació social i econòmica després de la pandèmia
de Covid-19
356-00815/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Estudi de la
Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques, en la sessió 2, tinguda el
17.07.2020, DSPC-C 536.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General
de Treballadors davant la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció
i la Reactivació Socials i Econòmiques perquè informi sobre les
polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar mesures
de reactivació social i econòmica després de la pandèmia de
Covid-19
356-00816/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Estudi de la
Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques, en la sessió 2, tinguda el
17.07.2020, DSPC-C 536.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió
Obrera Nacional de Catalunya davant la Comissió d’Estudi de la
Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques perquè informi
sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar
mesures de reactivació social i econòmica després de la pandèmia
de Covid-19
356-00817/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Estudi de la
Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques, en la sessió 2, tinguda el
17.07.2020, DSPC-C 536.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Foment del
Treball Nacional davant la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció
i la Reactivació Socials i Econòmiques perquè informi sobre les
polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar mesures
de reactivació social i econòmica després de la pandèmia de
Covid-19
356-00818/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Estudi de la
Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques, en la sessió 2, tinguda el
17.07.2020, DSPC-C 536.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

28

BOPC 654
23 de juliol de 2020

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Pimec davant
la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials
i Econòmiques perquè informi sobre les polítiques i els canvis
legislatius necessaris per a impulsar mesures de reactivació social i
econòmica després de la pandèmia de Covid-19
356-00819/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Estudi de la
Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques, en la sessió 2, tinguda el
17.07.2020, DSPC-C 536.

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Infància, Adolescència
i Joventut davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els
objectius i les finalitats de les cases d’acollida
356-00822/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en
la sessió 12, tinguda el 17.07.2020, DSPC-C 535.

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Infància, Adolescència
i Joventut davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre
l’activitat acomplerta i les mesures adoptades per l’Observatori dels
Drets de la Infància
356-00823/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en
la sessió 12, tinguda el 17.07.2020, DSPC-C 535.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència de Residus de
Catalunya davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè
informi sobre la llicència ambiental atorgada el 2014 per a gestionar
un abocador emplaçat en una zona d’interès natural de Llagostera
(Gironès)
356-00824/12
SOL·LICITUD

Presentació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP (reg. 72832).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 17.07.2020.
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4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals
i Administració Pública sobre el projecte IdentiCat
355-00104/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 21 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 14.07.2020, DSPC-C 526.

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals
i Administració Pública sobre els objectius de l’Agència de
Ciberseguretat de Catalunya
355-00106/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 21 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 14.07.2020, DSPC-C 526.

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals
i Administració Pública sobre el projecte IdentiCat
355-00176/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 21 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 14.07.2020, DSPC-C 526.

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals
i Administració Pública sobre el pla de retorn dels treballadors
públics
355-00179/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 21 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 14.07.2020, DSPC-C 526.
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Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals
i Administració Pública sobre la contractació pública durant l’estat
d’alarma
355-00193/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió
21, tinguda el 14.07.2020, DSPC-C 526.

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals
i Administració Pública sobre la situació dels treballadors interins
de la Generalitat
355-00194/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió
21, tinguda el 14.07.2020, DSPC-C 526.

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals
i Administració Pública sobre la situació dels treballadors interins
i temporals del sector públic català i l’aplicació de la doctrina de
sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
355-00195/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió
21, tinguda el 14.07.2020, DSPC-C 526.

Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris
i d’altres persones
4.53.15.

Compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència davant la Comissió de la Infància per a informar
sobre els objectius i les finalitats de les cases d’acollida
357-00581/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió de la Infància, tinguda el
17.07.2020, DSPC-C 535.
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Compareixença de Carmen Valenzuela, diputada responsable del torn
d’ofici del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, per a informar sobre
la guia de bones pràctiques del Col·legi per a assistir els menors
estrangers no acompanyats
357-00582/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió de la Infància, tinguda el
17.07.2020, DSPC-C 535.

Compareixença d’Ester Sara Cabanes i Vall, presidenta de
l’Observatori dels Drets de la Infància, davant la Comissió de la
Infància per a informar sobre l’activitat i les mesures adoptades els
darrers anys per l’Observatori dels Drets de la Infància
357-00635/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió de la Infància, tinguda el
17.07.2020, DSPC-C 535.

Compareixença de Christian Garcia Montagut, exdirector d’Esports
de Televisió de Catalunya, davant la Comissió de Control de
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a
informar sobre l’edició i l’emissió del reportatge El cas Rosell
357-00751/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió de Control de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 17.07.2020, DSPC-C 534.

Compareixença de la secretària d’Infància, Adolescència i Joventut
davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els objectius
i les finalitats de les cases d’acollida
357-00783/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 12, tinguda el 17.07.2020,
DSPC-C 535.
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió de la Infància, tinguda el
17.07.2020, DSPC-C 535.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones

32

BOPC 654
23 de juliol de 2020

Compareixença de la secretària d’Infància, Adolescència i Joventut
davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre l’activitat
acomplerta i les mesures adoptades per l’Observatori dels Drets de
la Infància
357-00784/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 12, tinguda el 17.07.2020,
DSPC-C 535.
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió de la Infància, tinguda el
17.07.2020, DSPC-C 535.

Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis
de Catalunya davant la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció
i la Reactivació Socials i Econòmiques per a informar sobre les
polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar mesures
de reactivació social i econòmica després de la pandèmia de
Covid-19
357-00785/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques en la sessió 2, tinguda el 17.07.2020, DSPC-C 536.
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 2 de la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la
Reactivació Socials i Econòmiques, tinguda el 17.07.2020, DSPC-C 536.

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana
de Municipis davant la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i
la Reactivació Socials i Econòmiques per a informar sobre les
polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar mesures
de reactivació social i econòmica després de la pandèmia de
Covid-19
357-00786/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques en la sessió 2, tinguda el 17.07.2020, DSPC-C 536.
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 2 de la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la
Reactivació Socials i Econòmiques, tinguda el 17.07.2020, DSPC-C 536.
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Compareixença d’una representació de la Unió General de
Treballadors davant la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i
la Reactivació Socials i Econòmiques per a informar sobre les
polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar mesures
de reactivació social i econòmica després de la pandèmia de
Covid-19
357-00787/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques en la sessió 2, tinguda el 17.07.2020, DSPC-C 536.

Compareixença d’una representació de la Comissió Obrera Nacional
de Catalunya davant la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció
i la Reactivació Socials i Econòmiques per a informar sobre les
polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar mesures
de reactivació social i econòmica després de la pandèmia de
Covid-19
357-00788/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques en la sessió 2, tinguda el 17.07.2020, DSPC-C 536.

Compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional
davant la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació
Socials i Econòmiques per a informar sobre les polítiques i els canvis
legislatius necessaris per a impulsar mesures de reactivació social i
econòmica després de la pandèmia de Covid-19
357-00789/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques en la sessió 2, tinguda el 17.07.2020, DSPC-C 536.

Compareixença d’una representació de Pimec davant la Comissió
d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques
per a informar sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris
per a impulsar mesures de reactivació social i econòmica després de
la pandèmia de Covid-19
357-00790/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques en la sessió 2, tinguda el 17.07.2020, DSPC-C 536.
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