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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 879/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’establiment de
mesures per a minimitzar la situació generada per la crisi sanitària al
sector de les colònies escolars
250-01246/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 25, 16.07.2020, DSPC-C 533

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 16 de juliol
de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la minimització de la
situació generada per la crisi sanitària al sector de les colònies escolars (tram. 25001246/12), presentada pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup
Parlamentari Republicà (reg. 67286).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Crear uns bons que permetin a les empreses de colònies escolars, infantils i
juvenils conservar les bestretes durant un curs escolar amb la condició d’aplicar-les
a les colònies escolars del curs següent o bé, si això no és possible, a serveis alternatius equivalents.
b) Donar suport a les empreses del sector del lleure infantil i juvenil, i recomanar a les direccions dels centres educatius l’establiment d’acords amb les empreses
del sector sempre que sigui possible, tot preservant, en primer lloc, els drets de les
famílies, sense penalitzar la viabilitat de l’activitat.
c) Establir una línia d’ajuts directes al sector del lleure infantil i juvenil (subvencions, préstecs i avals) per compensar el pagament de les bestretes per a les quals no
és possible trobar una alternativa i per cobrir inversions i despeses realitzades a les
instal·lacions, durant l’any en curs.
d) Abstenir-se d’acordar en el període d’un any qualsevol requisit normatiu que
pugui comportar nous requeriments d’inversions per a les instal·lacions del lleure infantil i juvenil, que serien inassumibles pel sector atesa la situació que s’ha generat
amb la crisi sanitària actual, sens perjudici que la represa d’activitats resti condicionada als requisits i les condicions que estableixin les autoritats sanitàries.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió,
José María Cano Navarro

Resolució 880/XII del Parlament de Catalunya, sobre la construcció
i posada en funcionament d’un estabulari a l’Institut d’Investigació
Biomèdica de Girona
250-01061/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 25, 16.07.2020, DSPC-C 533

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 16 de juliol
de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció i posada en funcionament d’un estabulari a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona
1.10. Acords i resolucions
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(tram. 250-01061/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya (reg. 55454).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el Pla estratègic d’estabularis, i si s’estima convenient dotar una partida pressupostària concreta, insta el Govern a:
a) Assignar un espai situat en un edifici independent dins del Parc Hospitalari
Martí i Julià, de Girona, per a crear-hi un estabulari, si així es determina.
b) Assignar els recursos necessaris per al funcionament de l’estabulari, si així es
determina.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió,
José María Cano Navarro

Resolució 881/XII del Parlament de Catalunya, sobre la recuperació
d’un pla d’incentius autonòmics per al vehicle elèctric
250-01093/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 25, 16.07.2020, DSPC-C 533

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 16 de juliol
de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la recuperació d’un pla
d’incentius autonòmics per al vehicle elèctric (tram. 250-01093/12), presentada pel
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 55454).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Incentivar la renovació del parc automobilístic amb models menys contaminants i eliminar del parc públic els vehicles amb norma amb un certificat d’emissions Euro 4/IV o inferior, i substituir-los per vehicles totalment elèctrics o híbrids
amb un mínim de setanta-dos quilòmetres d’autonomia.
b) Crear una línia d’ajuts per a petites i mitjanes empreses que treballin en serveis d’últim quilòmetre a grans ciutats de Catalunya per a l’obtenció de mitjans de
transport respectuosos amb el medi ambient.
c) Preveure, en els propers pressuposts de la Generalitat, la inversió en R+D+I per
a la creació de sistemes d’emmagatzematge d’energia de nova generació.
d) Crear un conjunt d’eines en línia sobre mobilitat elèctrica en què els ciutadans
puguin rebre tota la informació sobre aquesta modalitat.
e) Impulsar la implantació de punts de recàrrega i la preinstal·lació de cables a les
places d’aparcament residencials i no residencials.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió,
José María Cano Navarro
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Resolució 882/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’adopció de
mesures urgents per a impulsar el projecte del centre recreatiu i
turístic Hard Rock a Vila-seca i Salou
250-01206/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 25, 16.07.2020, DSPC-C 533

La Comissió d’Empresa i Coneixement, 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
urgents per a impulsar el projecte del centre recreatiu i turístic Hard Rock a Vila-seca i Salou (tram. 250-01206/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 68340).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir que el projecte del centre
recreatiu i turístic Hard Rock, de Vila-seca i Salou (Tarragonès), no comporti un
desembossament net de diner públic per part de l’Administració.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió,
José María Cano Navarro

Resolució 883/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’un
estudi per a quantificar els danys econòmics causats per la Covid-19
i sobre la plataforma en línia Marketplace empresarial Covid-19
250-01248/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 25, 16.07.2020, DSPC-C 533

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 16 de juliol de
2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi per
a quantificar els danys econòmics causats per la Covid-19 (tram. 250-01248/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 67287).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer un estudi, i presentar-lo al Parlament en el termini de tres mesos, que analitzi l’impacte de la Covid-19 sobre l’economia de Catalunya, i també la resposta i
les oportunitats sectorials i tecnològiques després de la pandèmia.
b) Potenciar i impulsar en altres àmbits la plataforma en línia Marketplace empresarial Covid-19, que permet posar en contacte oferents i demandants de productes sanitaris i solucions tecnològiques per a combatre la Covid-19, i també identificar
les empreses que hagin pogut transformar o adaptar llur producció, tant de manera
temporal com definitiva, amb l’objectiu de fabricar aquest tipus de productes. Fer
un estudi sobre l’activitat d’aquest mercat web fins a data d’avui, incidint sobre el
nombre de contactes entre empreses, els acords assolits gràcies a la intermediació
d’aquesta plataforma, les visites que rep i qualsevol altre indicador de la seva activi-
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tat, especialment els contactes duts a terme entre petites i mitjanes empreses i entre
autònoms.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió,
José María Cano Navarro

Resolució 884/XII del Parlament de Catalunya, sobre la necessitat
d’impulsar el projecte Hard Rock Entertainment World
250-01249/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 25, 16.07.2020, DSPC-C 533

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 16 de juliol
de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la necessitat d’impulsar
el projecte Hard Rock Entertainment World (tram. 250-01249/12), presentada pel
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 67288).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a comprometre’s a desenvolupar i
executar el projecte Hard Rock Entertainment World, de Vila-seca i Salou (Tarragonès), vital per a la província de Tarragona, amb tots els mitjans materials, econòmics
i socials que tingui a l’abast.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió,
José María Cano Navarro

Resolució 885/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’execució
urgent d’un pla per a la reactivació de les activitats extraescolars i
ajuda en el sector del lleure i turístic
250-01255/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 25, 16.07.2020, DSPC-C 533

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 16 de juliol
de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’execució urgent d’un
pla per a la reactivació de les activitats extraescolars i ajuda en el sector del lleure i
turístic (tram. 250-01255/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 71839).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Promoure el compromís de tots els agents implicats (gremis i organitzacions
empresarials, associacions de consumidors i serveis públics de consum) per tal de
buscar acords alternatius, tot reforçant els mecanismes de resolució de conflictes en
matèria de consum, com ara la mediació i l’arbitratge.
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b) Elaborar una anàlisi sobre la viabilitat de concedir ajuts directes i a fons perdut per a empreses i entitats gestores de cases de colònies i albergs juvenils que cobreixi l’import de les bestretes abonades.
c) Elaborar una anàlisi sobre la viabilitat de finançar les inversions dutes a terme
per al condicionament i el millorament de les instal·lacions durant el 2020, com a
preparació de les temporades de colònies escolars i de vacances d’enguany.
d) Concedir ajuts extraordinaris a entitats de lleure, altres associacions del món
cultural i social i famílies en situació de desavantatge econòmic perquè puguin fer
activitats de lleure en qualsevol instal·lació juvenil, independentment de llur titularitat.
e) Establir una moratòria, exempcions temporals o altres mesures amb efectes
equivalents, en aplicació de les mesures del futur decret d’instal·lacions juvenils que
impliquin la realització d’inversions per a adequar les instal·lacions.
f) Establir que durant els anys 2020 i 2021 el tipus impositiu de l’impost sobre
les estades en establiments turístics, i qualsevol recàrrec d’aquest impost, sigui zero.
g) Activar una política de promoció de les activitats de lleure educatiu vinculades al sistema escolar i a les campanyes de vacances en la xarxa d’instal·lacions juvenils amb mesures estables i de continuïtat, de manera immediata a la represa de
l’activitat després del període d’excepcionalitat actual.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió,
José María Cano Navarro

Resolució 886/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls de
mesures per a millorar la liquiditat dels autònoms i de les petites i
mitjanes empreses
250-01259/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 25, 16.07.2020, DSPC-C 533

La Comissió d’Empresa i Coneixement, 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 la liquiditat dels autònoms i de les petites i mitjanes empreses (tram. 25001259/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà
(reg. 71841).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Reformular la línia de finançament ICF Crèdit - Inversió, destinada al finançament d’actius fixos, materials, immaterials i financers, amb una reducció del límit
de la inversió sol·licitada a 25.000 euros i cobrint el 100% del finançament. El termini de devolució s’ha d’ajustar en funció de l’import sol·licitat, i no ha d’ésser, en
cap cas, inferior a cinc anys.
b) Reformular la línia de finançament ICF Crèdit - Circulant, destinada a despeses i necessitats pròpies dels negocis, amb una reducció del límit de la sol·licitud a
25.000 euros i una ampliació del termini de devolució a deu anys i fins a dos anys
de carència.
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c) Facilitar, agilitar i disminuir al màxim els procediments i tràmits burocràtics
per a sol·licitar el dit finançament.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió,
José María Cano Navarro

Resolució 887/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls de
mesures per a facilitar la liquiditat del teixit empresarial
250-01260/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 25, 16.07.2020, DSPC-C 533

La Comissió d’Empresa i Coneixement, 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 facilitar la liquiditat del teixit empresarial (tram. 250-01260/12), presentada pel
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 71845).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a facilitar, agilitar i disminuir al màxim els procediments i tràmits burocràtics per a sol·licitar el finançament de la línia
ICF Pime Indústria.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió,
José María Cano Navarro

Resolució 888/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’adopció de
mesures per a la represa de l’activitat dels marxants
250-01262/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 25, 16.07.2020, DSPC-C 533

La Comissió d’Empresa i Coneixement, 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
la represa de l’activitat dels marxants (tram. 250-01262/12), presentada pel Subgrup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 71847).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dialogar amb les associacions representatives dels marxants a Catalunya i les principals entitats municipalistes per
a establir una guia orientativa sobre la manera d’aplicar les mesures de prevenció
adequades que permetin als marxants preparar-se per a poder continuar amb llur ac-
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tivitat, i també orientacions per a fer compatible aquesta activitat amb una possible
reaparició de brots de la Covid-19.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió,
José María Cano Navarro

Resolució 898/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’aplicació del
Pla de prevenció del suïcidi juvenil
250-00859/12
ADOPCIÓ
Comissió de Polítiques de Joventut, sessió 11, 23.07.2020, DSPC-C 540

La Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió tinguda el dia 23 de juliol de
2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’aplicació del Pla de prevenció del suïcidi juvenil (tram. 250-00859/12), presentada pel Grup Parlamentari
de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 45320).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer de la reducció de la mortalitat per suïcidi un objectiu prioritari de salut
pública, amb el desenvolupament d’un pla interdepartamental de prevenció del suïcidi juvenil.
b) Garantir els recursos per a detectar casos de risc de suïcidi juvenil a l’atenció
primària, als centres educatius i a les entitats i associacions civils, i assegurar l’accés
equitatiu a aquests recursos per a tots els ciutadans arreu de Catalunya.
c) Garantir la coordinació entre els professionals de la xarxa de salut mental infantil i juvenil i d’adults, i també la freqüència de les intervencions psicoterapèutiques, amb l’objectiu que no es desatenguin les necessitats dels joves quan assoleixen
la majoria d’edat.
d) Incorporar al currículum educatiu la formació en competències emocionals i
habilitats socials, i proporcionar formació i suport al professorat i als professionals
dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògica i ajustar les càrregues de
treball perquè puguin desenvolupar aquestes noves tasques.
Palau del Parlament, 23 de juliol de 2020
La secretària de la Comissió, Anna Erra i Solà; el president de la Comissió, Ignacio Martín Blanco

Resolució 899/XII del Parlament de Catalunya, sobre la definició i
l’aplicació d’un pla de prevenció del suïcidi
250-00860/12
ADOPCIÓ
Comissió de Polítiques de Joventut, sessió 11, 23.07.2020, DSPC-C 540

La Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió tinguda el dia 23 de juliol de
2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la definició i l’aplicació
d’un pla de prevenció del suïcidi (tram. 250-00860/12), presentada pel Grup Parla-
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mentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i
el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 45321).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Constituir un grup de treball amb la participació d’experts per a definir un
pla de prevenció i abordatge de conductes suïcides i intervenció de suport per als
supervivents, tenint en compte les intervencions de prevenció primària en l’àmbit
educatiu i en la població general, la detecció de situacions de risc, la prevenció secundària en poblacions d’alt risc i les intervencions terapèutiques de suport per als
supervivents del suïcidi.
b) Dur a la pràctica aquest pla de prevenció i abordatge de conductes suïcides i
intervenció de suport per als supervivents amb el garantiment de l’equitat en l’accés
a les intervencions definides en el pla per a tots els ciutadans.
Palau del Parlament, 23 de juliol de 2020
La secretària de la Comissió, Anna Erra i Solà; el president de la Comissió, Ignacio Martín Blanco

Resolució 900/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’aplicació del
programa de prevenció de l’estigma en la salut mental
250-00861/12
ADOPCIÓ
Comissió de Polítiques de Joventut, sessió 11, 23.07.2020, DSPC-C 540

La Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió tinguda el dia 23 de juliol de
2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’aplicació del programa
de prevenció de l’estigma en la salut mental (tram. 250-00861/12), presentada pel
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 45322).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar fomentant l’execució de programes contra l’estigma de la salut mental a tot Catalunya, i també a l’Administració i als mitjans de comunicació públics,
tal com estableix el Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions.
b) Impulsar el desenvolupament de programes contra l’estigma de la salut mental
en l’àmbit educatiu i en la societat civil. Garantir que tots els ciutadans es puguin
beneficiar d’aquests programes independentment del lloc on visquin.
Palau del Parlament, 23 de juliol de 2020
La secretària de la Comissió, Anna Erra i Solà; el president de la Comissió, Ignacio Martín Blanco
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Resolució 901/XII del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment
de l’acompanyament i el suport als supervivents del suïcidi
250-00862/12
ADOPCIÓ
Comissió de Polítiques de Joventut, sessió 11, 23.07.2020, DSPC-C 540

La Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió tinguda el dia 23 de juliol de
2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el garantiment de l’acompanyament i el suport als supervivents del suïcidi (tram. 250-00862/12), presentada
pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 45323).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Definir programes d’acompanyament i suport als supervivents del suïcidi amb
l’objectiu de garantir l’atenció en salut mental a aquestes persones dins de la xarxa
de salut mental pública.
b) Implantar aquests programes a totes les regions sanitàries de Catalunya i garantir que hi poden accedir equitativament tots els ciutadans.
c) Dotar dels recursos humans i formatius necessaris els dispositius de salut
mental de les regions sanitàries per a garantir que puguin prestar una bona atenció
als ciutadans, i incloure aquests programes de manera equitativa a tot el territori.
Palau del Parlament, 23 de juliol de 2020
La secretària de la Comissió, Anna Erra i Solà; el president de la Comissió, Ignacio Martín Blanco

Resolució 902/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’habitatge amb
perspectiva juvenil
250-00914/12
ADOPCIÓ
Comissió de Polítiques de Joventut, sessió 11, 23.07.2020, DSPC-C 540

La Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió tinguda el dia 23 de juliol de
2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’habitatge amb perspectiva juvenil (tram. 250-00914/12), presentada pel Grup Parlamentari Republicà, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de
Junts per Catalunya (reg. 45323).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Reforçar i millorar la coordinació entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i les oficines joves d’arreu del
territori.
b) Incorporar la perspectiva juvenil als ajuts del lloguer d’habitatge existents, i
augmentar aquests ajuts.
c) Crear programes de suport i promoció de noves formes de tinença d’habitatge,
com ara les cooperatives de sessió d’ús, la copropietat, la masoveria urbana i el cohabitatge intergeneracional. Crear programes de recuperació comunitària d’edificis
en desús.
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d) Desenvolupar noves promocions d’habitatge social especialment destinades a
l’emancipació juvenil.
Palau del Parlament, 23 de juliol de 2020
La secretària de la Comissió, Anna Erra i Solà; el president de la Comissió, Ignacio Martín Blanco

1.40.

Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03.

Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la realització
d’assajos clínics i al subministrament de medecines d’ús humà
que continguin organismes modificats genèticament o estiguin
compostos per aquests organismes, destinats a tractar o prevenir la
malaltia coronavírica
295-00214/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta
de decisió del Consell per la qual s’autoritza Portugal a aplicar
una reducció del tipus dels impostos especials per a determinats
productes alcohòlics produïts a les regions autònomes de Madeira i
les Açores
295-00215/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen
mesures a favor d’un mercat ferroviari sostenible amb vista a la
pandèmia de Covid-19
295-00216/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la creació d’una línia de finançament per
a petites i mitjanes empreses i autònoms del sector primari
250-01188/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la sessió 16, tinguda el 28.07.2020, DSPC-C 544.

Proposta de resolució sobre la dona al món rural
250-01394/12
RETIRADA

Retirada pel GP Cs (reg. 73714).
Coneixement: Mesa del Parlament, 28.07.2020.
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3.

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 les àrees de promoció econòmica urbana
200-00017/12
TEXT PRESENTAT
Reg. 74412 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2020

A la Mesa del Parlament

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

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 7 de juliol de 2020, s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta de la consellera d’Empresa i Coneixement, s’aprova la iniciativa SIG19EMC0696 - Avantprojecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana
(APEU), i s’autoritza la consellera perquè el presenti al Parlament.
Se sol·licita que es tramiti pel procediment d’urgència, de conformitat amb el que
estableix l’article 107.1 del Reglament del Parlament de Catalunya.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.
Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU)
Exposició de motius
I

Moltes experiències en el món de l’associacionisme empresarial a Catalunya sorgides en el darrer terç del segle passat es troben en període de transició o de greus
dificultats per subsistir. Són models que responen a una actitud proactiva de les
persones titulars de diferents tipus d’activitats econòmiques que han considerat una
gestió col·lectiva, integral i professionalitzada com una oportunitat per a ser més
competitius. Tanmateix aquestes iniciatives de caràcter merament voluntari avui dia
estan en crisi perquè s’enfronten, entre altres, als problemes següents:
La viabilitat i la permanència en el temps dels projectes iniciats atesa l’absència
d’un marc legal que garanteixi la cooperació i la participació de tots els sectors i els
agents de la zona.
Un marc de finançament basat en el voluntarisme, insuficient i massa depenent
de les aportacions públiques, la qual cosa comporta greus problemes de sostenibilitat econòmica a causa del descens de les subvencions.
El grau insuficient de representativitat en la zona d’actuació, en bona part pel
baix índex d’associacionisme i de la participació escassa dels grans operadors industrials, comercials o de serveis en aquesta mena d’organitzacions. Això possibilita
l’aparició dels empresaris que no s’adscriuen al projecte però que es beneficien de
les accions i els serveis que se’n deriven.
Una gerència de perfil baix, centrada en la gestió de la quotidianitat, amb serveis
de baix valor afegit i escassa capacitat per plantejar projectes estratègics.
Aquesta situació descrita forma part d’un problema més gran: no ens podem permetre els costos socials, ambientals i econòmics de la progressiva deslocalització
dels diferents tipus d’activitats econòmiques vinculades al territori.
És per això que cal evolucionar cap a nous models de gestió de col·laboració publicoprivada, amb un alt grau de flexibilitat i de capacitat d’adaptació a les diferents

3.01.01. Projectes de llei

18

BOPC 662
31 de juliol de 2020

3.01.01. Projectes de llei

necessitats i realitats existents en el territori, per aconseguir la dinamització i la revitalització d’espais on es concentren activitats industrials, comercials i/o de serveis.
Hi ha un consens ampli sobre el fet que els models de gestió que actualment hi
ha en zones de concentració d’establiments comercials, polígons industrials o zones
turístiques, entre altres espais de concentració empresarial, presenten problemes de
tal magnitud que fan inviable el seu sosteniment a llarg termini, atès que estan exhaurint les possibilitats d’avançar cap a un model integral de gestió de les zones en
les quals estan ubicats que vagi més enllà del fet que les administracions locals intervinguin, ordenin o promoguin els seus usos econòmics. Això exigeix que s’avanci cap a nous models que permetin una gestió més eficaç, innovadora i democràtica
des de la dinamització territorial i la competència empresarial. Es tracta d’optar per
models de gestió basats en la col·laboració publicoprivada capaços de generar nous
recursos econòmics, per a la qual cosa han de tenir un sistema de finançament suficient, estable i equitatiu.
Malgrat no disposar d’un llibre blanc sobre aquesta qüestió, la necessitat d’avançar cap a nous models gestió de col·laboració publicoprivada està argumentada
sòlidament en un estudi de referència elaborat l’any 2010 per un grup d’experts
representatius de tots els sectors i institucions implicats, liderat per Helena Villarejo-Galende, i que porta per títol Las Áreas para la Promoción de Iniciativas Empresariales (APIEs). Propuesta de un modelo avanzado para la gestión de las zonas
de concentración de actividades empresariales. Una de les conclusions d’aquest estudi és que la dificultat més gran per plantejar una gestió comuna publicoprivada de
les àrees comercials és l’absència d’un marc legal que garanteixi la cooperació i la
participació de tots els sectors i agents, així com la viabilitat i la permanència dels
projectes en el temps.
El model de referència internacional per a la gestió de les grans àrees comercials
és el dels Business Improvement Districts (BID). Els BID són organitzacions dirigides de manera privada però creades amb l’aprovació de les autoritats locals quan
la majoria de propietaris o empresaris d’una zona perfectament delimitada acorden,
per mitjà d’un procés formal de votació amb garanties de participació per a tots els
afectats, pagar una quota o recàrrec obligatori amb la finalitat d’oferir serveis addicionals dirigits a la promoció i/o la revitalització d’aquella àrea. S’estan implantant
en centres urbans, barris, polígons industrials, parcs de negocis, petites ciutats de
zones rurals, així com en altres àrees d’importància estratègica per al desenvolupament territorial.
Els BID sorgeixen originàriament al Canadà: el primer BID es crea a Toronto
en 1969 i actualment n’hi ha més de quatre-cents, amb diferents denominacions segons els territoris. Actualment hi ha legislació que autoritza la creació dels BID als
Estats Units (amb més de 1.200 en funcionament), a Anglaterra (amb legislació des
de 2005 i més de 110), a Alemanya (amb el primer a la ciutat d’Hamburg en 2005 i
on actualment n’hi ha prop de 20), i el concepte s’ha difós a Austràlia, Irlanda, Japó,
Sèrbia, Sud-àfrica, Suècia i Nova Zelanda.
Aquesta Llei proposa la creació d’un model d’entitat associativa anomenada
Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU), que es basa en l’esquema de col·laboració publicoprivada però amb un pes majoritari del segon d’aquests elements. Es
configura com una associació privada no lucrativa que, sota la tutela del municipi,
persegueix la posada en pràctica d’iniciatives de millora de l’entorn, complementaries dels serveis que presten les diferents administracions públiques. La seva finalitat
seria dinamitzar i/o revitalitzar espais on es concentren activitats empresarials mitjançant la realització d’inversions finançades bàsicament amb les aportacions obligatòries de les persones titulars del dret de possessió dels locals amb accés directe
des de la via pública i de les naus i les parcel·les on es duen a terme activitats econòmiques amb ànim de lucre, que es troben dins d’una àrea prèviament delimitada.
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És per això que el procediment de constitució d’aquestes entitats associatives ha de
garantir la màxima transparència i participació de tots els afectats.
Dins aquest context i per tal que les APEU puguin esdevenir una eina adequada,
aquesta Llei ha de permetre aconseguir un sistema de finançament suficient i dissenyar un sistema de gestió, administració i representativitat de les noves entitats associatives d’acord amb el marc normatiu existent.
La Llei ha de respondre a la necessitat d’incentivar la dinamització i/o la revitalització d’espais on es concentren activitats empresarials, tant de tipus industrial,
turística, comercial i/o de serveis: les APEU han de facilitar que qualsevol zona de
concentració d’aquestes activitats que vulgui augmentar la seva competitivitat o evitar situacions de degradació es pugui gestionar de manera conjunta, amb l’objectiu
d’oferir un millor nivell de serveis i de qualitat de l’entorn, complementant les actuacions dels poders públics i potenciant la col·laboració entre agents públics i privats.
És per això que les APEU s’han de configurar com a entitats amb capacitat per
establir drets i obligacions per a tots els agents econòmics d’una zona delimitada prèviament, per tal d’evitar que hi hagi empreses que s’aprofitin de l’acció i els
esforços econòmics aliens sense fer cap aportació. Aquesta pertinença obligatòria
requereix una regulació detallada i molt garantista del procediment de constitució
d’aquestes entitats que, en tot cas, necessita la iniciativa d’unes majories mínimes
que tenen en compte el nombre i la superfície ponderada dels establiments on es
desenvolupen activitats econòmiques amb ànim de lucre, en un procés de constitució que asseguri la informació i l’acreditació de la voluntat de tots els afectats.
En definitiva les APEU, considerades d’interès públic, són un instrument basat
en la col·laboració publicoprivada que persegueix finalitats públiques mitjançant iniciatives per millorar la qualitat de l’entorn urbà, consolidar el model de ciutat compacta, complexa, cohesionada i mediambientalment eficient. L’activitat d’aquestes
entitats ha de beneficiar els espais públics i els interessos generals de la ciutat, és per
això que són entitats de base privada però que es constitueixen sota la tutela pública del municipi per complir les finalitats públiques. És aquest interès públic el que
justifica l’establiment d’un règim d’adscripció obligatòria per a tots els locals que es
trobin en l’àmbit delimitat, i l’establiment d’un règim de finançament basat en contribucions obligatòries que tindrien la naturalesa de prestació patrimonial de caràcter públic no tributària.
Els objectius generals i específics d’aquesta Llei són les següents:
– Afavorir la creació d’un model de ciutat compacta on la presència d’activitats
econòmiques integrades als nuclis urbans faciliti l’activitat comercial, industrial i de
serveis de manera més sostenible i adequada a les necessitats dels ciutadans.
– Frenar el procés de desertització comercial dels nuclis urbans en favor d’àrees
comercials periurbanes allunyades que requereixen importants desplaçaments, amb
l’impacte ambiental conseqüent.
– Impulsar els polígons d’activitat econòmica com a espais de cooperació empresarial, de foment de la competitivitat, de contribució a la generació d’ocupació i de
creació d’un entorn econòmic més sostenible.
– Diversificar els processos de dinamització de l’activitat comercial, industrial o
de serveis, més enllà de les iniciatives públiques.
– Promoure la participació activa del teixit empresarial en la configuració i la
gestió del model industrial, comercial i de serveis.
– Desenvolupar les previsions legals relatives a la creació de la figura de les
APEU detallades a la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.
– Aconseguir que les APEU puguin disposar d’un sistema de finançament adequat a les seves finalitats.
– Garantir que les APEU es constitueixin i es governin de manera transparent i
representativa.
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Els beneficiaris directes de les APEU són les persones titulars d’activitats econòmiques d’una àrea delimitada i per això és adequat que es confiï la seva planificació,
execució i finançament a una entitat que integri totes les empreses de la zona en un
règim d’autogestió. No s’ha d’oblidar que l’activitat d’aquestes entitats repercutirà,
de manera beneficiosa, sobre els espais públics i els interessos generals de la ciutat
o zona rural, motiu pel qual es justifica que s’atribueixin als municipis els poders
de direcció i control de la seva activitat. Les APEU no pretenen substituir sectorialment les entitats municipals, sinó mobilitzar els esforços, econòmics i de gestió, de
col·lectius concrets d’empreses que persegueixen un objectiu comú. Per aquesta raó
s’explicita que les APEU no poden exercir, en cap cas, potestats públiques.
L’establiment d’un sistema d’aportacions obligatòries per a una finalitat d’interès
públic que repercuteix, en darrera instància, en el benefici del conjunt del municipi
no constitueix cap novetat: és el sistema que han aplicat, des de fa més de mig segle, les juntes de compensació o reparcel·lació. La gestió de les quotes o aportacions
s’atribueixen, d’entrada, a la secretaria i a la gerència, amb la possibilitat de poder
encarregar la gestió de la recaptació, per via de constrenyiment, si cal, als òrgans
municipals competents.
Els costos derivats de la gestió del procés de constitució de les APEU per part
de l’organisme públic local que pertoqui, així com els derivats dels cobraments de
les quotes quan es concertin amb la hisenda local, poden ser imputats al pressupost
de les APEU.
No es preveu que aquesta llei hagi de comportar cap increment de despesa ni de
recursos humans ni tècnics per als ens locals que no es pugui compensar pel pressupost propi de les APEU.
Els destinataris principals d’aquesta norma són les persones titulars d’activitats
econòmiques d’una àrea determinada caracteritzada per la concentració d’establiments comercials, industrials, logístics i de serveis, que disposaran d’una nova classe d’entitat per ajudar-los a millorar el seu entorn.
Així mateix, aquesta llei també va dirigida als municipis als quals correspon autoritzar i controlar la creació de les APEU per dinamitzar determinades zones, amb
els beneficis conseqüents que hauran de revertir sobre els espais públics i els interessos generals de la ciutat o la zona rural corresponent, de manera que es puguin complementar les actuacions de caràcter dinamitzador de les administracions locals.
D’acord amb els principis de reducció de càrregues administratives i de simplificació administrativa, la Llei estableix un procés de tramitació que garanteix la
protecció dels drets dels ciutadans, però alhora amb el mínim de càrregues administratives i tràmits requerits per tal de fer el més àgil i senzill possible el procés
d’aprovació de les APEU.
II

Aquesta llei es promulga d’acord l’Estatut d’autonomia de Catalunya: amb la
competència exclusiva en matèria de comerç i fires que estableix l’article 121, amb la
competència exclusiva en matèria de turisme que estableix l’article 171, amb la competència en matèria d’indústria que estableix l’article 139.1, i amb la competència en
matèria de promoció de l’activitat econòmica que estableix l’article 152.1.
Els municipis exerceixen les funcions que preveu aquesta llei d’acord amb les
competències que els hi atribueix l’article 84.2.i) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
III

Aquesta Llei s’estructura en dos títols, quaranta-un articles, tres disposicions addicionals, una disposició derogatòria i tres disposicions finals.
El títol I està dedicat a la regulació general de les APEU i s’estructura en sis
capítols.
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El capítol 1 està dedicat a l’objecte i la finalitat de la Llei, a la definició i la naturalesa de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) i de les seves entitats
gestores, com s’estructuren i financen, i les possibles funcions, que en cap cas poden
exercir potestats públiques que impliquin l’exercici d’autoritat.
El capítol 2 regula com es delimiten les APEU, qui pot plantejar la iniciativa
de constitució (nombre mínim de persones titulars del dret de possessió dels locals, associacions empresarials de caràcter territorial arrelades a la zona, o ajuntament). També defineix el contingut que ha de tenir el projecte de delimitació de
l’APEU, com es determina la superfície ponderada dels locals a efectes de les votacions i de la determinació de la quota corresponent, els trets bàsics dels estatuts de
les entitats gestores, el contingut del pla d’actuació (memòria, pressupost, fonts de finançament, període de vigència i mecanismes d’avaluació), i estableix el procediment que ha de seguir la iniciativa presentada i els vots favorables necessaris per a
l’aprovació de l’APEU. Un cop aprovada l’APEU per la majoria dels seus integrants
i per l’ajuntament, es detalla el contingut i la naturalesa jurídica del conveni que han
de subscriure l’entitat gestora i l’ajuntament. També es regula la possibilitat de pròrroga del conveni i els procediments de modificació i extinció.
El capítol 3 estableix la creació del Registre de les àrees de promoció econòmica
urbana (RAPEUC), adscrit a la Direcció General competent en matèria de comerç
de la Generalitat, i es regula el procediment d’inscripció de les APEU aprovades
així com la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
El capítol 4 tracta de l’organització i el funcionament de les entitats gestores, i
concretament dels seus òrgans principals, l’assemblea general, la presidència, la secretaria i la gerència, sens perjudici de la possibilitat que en cada cas es puguin ampliar funcions i/o els òrgans per al bon funcionament de l’APEU.
El capítol 5 regula el sistema de finançament de les APEU, determina quins poden ser els recursos econòmics d’aquestes entitats, el sistema de liquidació i exacció de quotes, i detalla el procediment d’intervenció de l’Administració local en els
supòsits de reclamacions i cobrament de les quotes impagades per la via de constrenyiment i l’elaboració i l’aprovació del pressupost.
El capítol 6 està dedicat a l’extinció i al procediment de liquidació de les APEU.
En el títol II es regulen les especialitats de les APEU en els polígons d’activitat
econòmica (PAE).
Aquí la Llei reconeix la singularitat dels PAE, preferentment aquells destinats
a ús industrial i logístic que per la tipologia d’activitats empresarials, per la dimensió dels espais on aquestes es desenvolupen i per la diferent necessitat dels nivells
de servei i subministrament que requereixen, fa imprescindible una ordenació i una
classificació específica.
Per aquest motiu es regulen aspectes específics de les APEU en els PAE, concretament tot allò que té a veure amb la definició de polígon, nau i parcel·la sense
construcció, amb els elements que integren el pla i el seu àmbit d’actuació, amb la
determinació de la superfície computable i les quotes, amb el procediment d’inscripció específic i amb la classificació dels PAE d’acord amb les seves característiques i
amb els atributs que es consideren necessaris per dur a terme aquesta classificació.
La disposició addicional primera possibilita la convocatòria, cada exercici,
d’una línia d’ajuts per millorar i modernitzar els PAE que s’hagin constituït com a
APEU, d’acord amb aquesta Llei.
La disposició addicional segona estableix que el portal http://sipae.empresa.gencat.cat és el repositori únic d’informació en relació amb els polígons d’activitat econòmica, d’acord amb el que estableix el Pacte nacional per a la indústria.
La disposició addicional tercera preveu que els polígons d’activitat econòmica
(PAE) poden adoptar altres fórmules de gestió publicoprivada, que en tot cas es regularan per la seva pròpia normativa.
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La disposició derogatòria deroga l’article 73.2 i la de la Llei 18/2017, de l’1
d’agost, de comerç, serveis i fires, que qualificava de greu la infracció consistent en
anunciar una modalitat de venda amb finalitat extintiva, quan la venda en realitat
efectuada no s’ajusta a aquesta modalitat; i també deroga la disposició final tercera de la mateixa Llei 18/2017, que estableix l’aprovació del projecte de llei de les
APEU pel Govern.
Els apartats 1, lletres i) i l), 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 de la disposició final
primera, que fan referència a determinats aspectes de l’esmentada Llei 18/2017, de
l’1 d’agost, constitueixen millores tècniques en l’aplicabilitat de la Llei sense que
constitueixin cap modificació del seu contingut regulador.
Els punts 1.n), 4, 6 i 8 de la disposició final primera introdueixen modificacions
puntuals als articles 4, 15.7.a), 24.6 i 32 de la citada Llei 18/2017, d’1 d’agost, per tal
d’incorporar la definició de central de compres i serveis, i de corregir disfuncions
puntuals detectades en l’aplicació de la regulació establerta en els àmbits de la venda
no sedentària, activitats promocionals i trencament d’estocs, respectivament.
La disposició final segona fa referència al règim especial del municipi de Barcelona.
La disposició final tercera habilita el desenvolupament reglamentari.
Títol I. Regulació general
Capítol 1. Disposicions generals
Article 1. Objecte i finalitat

1.1. L’objecte d’aquesta Llei és establir un sistema de col·laboració publicoprivada
mitjançant la creació d’àrees de promoció econòmica urbana (APEU), de base privada però amb finalitat pública.
1.2. Les finalitats públiques d’interès general d’aquestes àrees són modernitzar
i promocionar determinades zones urbanes, així com millorar la qualitat de l’entorn urbà mitjançant actuacions sostenibles; consolidar el model de ciutat compacta,
complexa i cohesionada i mediambientalment eficient; i incrementar la competitivitat de les empreses, tot afavorint la creació d’ocupació.
Article 2. Àmbit d’aplicació

Aquesta Llei és d’aplicació a totes les APEU que es constitueixen dins l’àmbit
territorial de Catalunya.
Article 3. Àrees de promoció econòmica urbana

3.1. Per al compliment de l’objecte d’aquesta Llei es poden delimitar determinades zones urbanes contínues on es desenvolupin activitats econòmiques. Aquestes
zones es denominen àrees de promoció econòmica urbana (APEU).
3.2. Les APEU són zones geogràfiques d’un municipi prèviament delimitades,
integrades pels locals definits a l’article 6.2 d’aquesta Llei i que estan ubicats dins el
seu àmbit, en les quals està previst l’execució d’un pla d’actuació que s’ha d’adequar
a les finalitats d’interès general que preveu l’article 1.2 anterior.
3.3. Les APEU es financen amb les contraprestacions econòmiques o quotes que
s’estableixin obligatòriament, que tenen la condició de prestacions patrimonials de
caràcter públic no tributari d’acord amb l’article 31.3 de la Constitució espanyola, i
amb la disposició addicional primera de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, i altres recursos als quals fa referència l’article 26 d’aquesta Llei.
Les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari a les quals es refereix
aquest apartat s’han de regular mitjançant una ordenança municipal i es calcularan
d’acord amb els paràmetres que estableixin aquesta Llei i el conveni que preveu
l’article 13.
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Article 4. Entitats gestores i naturalesa jurídica

Les APEU es gestionen per entitats privades, sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, constituïdes per les persones que acreditin ser titulars del dret
de possessió dels locals definits a l’article 6.2 d’aquesta Llei situats dins l’àmbit de
delimitació de l’APEU a la qual s’hagin adherit. Aquestes entitats, pel que fa a la
seva organització i activitat, s’han de subjectar al que disposen aquesta Llei, els seus
estatuts i, supletòriament, les disposicions de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
Article 5. Funcions de les entitats gestores de les àrees de promoció
econòmica urbana

5.1. Les funcions de l’entitat gestora de l’APEU les determina el Pla d’actuació.
5.2. El Pla d’actuació ha de preveure, com a mínim, alguna de les funcions següents:
a) Promoure actuacions de millora de l’entorn urbà.
b) Promoure esdeveniments i activitats a l’espai públic, publicitat i espectacles.
c) Executar actuacions de comunicació i promoció per incrementar la captació
d’inversió i augmentar la demanda.
d) Promoure polítiques de responsabilitat social empresarial.
e) Promoure l’activitat econòmica als locals i les naus buits ubicats dins l’àmbit
de l’APEU.
f) Potenciar la neteja, el manteniment, la rehabilitació, la decoració i la il·luminació dels exteriors dels immobles de propietat privada.
g) Prestar serveis privats a les empreses i als usuaris de l’APEU.
h) Prestar serveis mediambientals de caràcter complementari.
i) Assessorar les empreses.
j) Promoure l’adhesió de sistemes d’arbitratge de consum.
k) Promoure serveis mancomunats que contribueixin a disminuir l’impacte ambiental.
l) Promoure el desenvolupament d’infraestructures i serveis digitals per augmentar la competitivitat.
m) Fomentar la formació i el desenvolupament professional, tant de les persones
empresàries com de les persones treballadores de les empreses ubicades a l’APEU.
n) Proposar a l’ajuntament corresponent l’elaboració d’instruments de planejament urbanístic, i d’instruments de regulació i d’ordenances.
o) Proposar la millora de la mobilitat, amb la previsió de la seva gestió i finançament, per afavorir l’accessibilitat a l’APEU.
p) Proposar a l’ajuntament corresponent la vigilància especial de l’APEU, d’acord
amb el que preveu el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
q) Proposar a l’ajuntament corresponent que iniciï els tràmits per a la qualificació de zona turística a efectes d’horaris comercials.
r) Altres funcions que tinguin com a objectiu principal la millora de l’APEU i
del seu entorn urbà, o la complementació de qualsevol servei municipal, i qualsevol
altra funció que derivi del conveni subscrit amb l’ajuntament.
5.3. Aquestes funcions han d’estar relacionades amb l’estratègia, els objectius i
la finalitat de l’APEU i, en cap cas, poden substituir o minvar les competències i els
serveis municipals que presta l’ajuntament.
5.4. L’entitat gestora no pot exercir potestats públiques que impliquin l’exercici
d’autoritat. Per exercir els poders d’autoritat que demani el compliment de les seves
funcions, l’entitat gestora de l’APEU ha de requerir l’auxili de l’ajuntament corresponent, que els hi ha de prestar, llevat que la sol·licitud sigui contrària a l’ordenament jurídic.
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Capítol 2. Constitució de l’APEU i de la seva entitat gestora
Article 6. Iniciativa

6.1. La iniciativa per a la delimitació i constitució de l’APEU, correspon a:
a) Les persones que acreditin ser titulars del dret de possessió d’almenys el 25%
de la totalitat dels locals definits al punt 6.2 següent, que representin com mínim
el 25% de la superfície construïda ponderada dels locals inclosos dins l’àmbit de
l’APEU.
b) Qualsevol associació empresarial territorial de la zona on es pretén delimitar
l’APEU que hagi desenvolupat la seva activitat en aquesta zona durant un període
mínim ininterromput de 5 anys.
c) L’ajuntament del municipi on es pretén delimitar l’APEU.
6.2. Als efectes d’aquesta Llei es considera local la part d’un edifici, o l’edifici sencer, amb accés directe des de la via pública on s’exerceix o sigui susceptible
d’exercir, una activitat econòmica empresarial.
També es considera local, als efectes d’aquesta Llei, els solars sense edificar amb
capacitat d’admetre una edificació on sigui possible desenvolupar qualsevol classe
d’activitat econòmica empresarial.
S’exclouen els locals on es duguin a terme activitats sense ànim de lucre i activitats que no constitueixin activitat empresarial.
Article 7. Projecte de delimitació de l’àrea de promoció econòmica
urbana

El projecte per a la delimitació de l’APEU ha d’incloure, com a mínim, les previsions següents:
a) Identificació de les persones que exerceixen la iniciativa, amb l’acreditació de
la titularitat del dret de possessió dels locals situats dins l’àmbit de l’APEU, amb indicació del seu nom o raó social, NIF, domicili dels establiments dels quals n’és titular del dret de possessió a la zona, i superfície construïda de cadascun dels locals.
b) Si la iniciativa l’exerceix una associació, ha d’acreditar l’acord de l’assemblea
general per impulsar la iniciativa i l’arrelament de l’associació en l’àmbit que es pretén delimitar.
c) Plànol a escala on s’identifiqui la delimitació de l’APEU i es localitzin els locals amb indicació de la superfície construïda de cadascun d’ells, detallant els locals
inclosos i els no inclosos a l’APEU d’acord amb el que estableix l’article 6 d’aquesta
Llei; identificació de les persones titulars del dret de possessió dels locals, amb el
seu nom o raó social, NIF i domicili de l’establiment del qual és titular del dret de
possessió a la zona; i indicació de la superfície ponderada que representa cadascuna
de les persones titulars del dret de possessió dels locals inclosos, calculada d’acord
amb l’article 8 d’aquesta Llei.
d) Projecte d’estatuts de l’entitat gestora que preveu l’article 4 d’aquesta Llei.
e) Pla d’actuació, que ha d’incloure una memòria econòmica.
f) Proposta de conveni a subscriure entre l’ajuntament i l’entitat gestora de l’APEU, on
s’han de concretar els compromisos que han d’assumir cadascuna de les parts.
g) Memòria justificativa de la delimitació de l’APEU.
Article 8. Superfície construïda ponderada de l’APEU

Constitueix la superfície construïda ponderada de l’APEU (SCPA) el sumatori de
la totalitat de les superfícies construïdes ponderades dels locals (SCPL) inclosos a
l’APEU calculades per trams a partir de la fórmula següent:
SCPL = sc1 + 0,5 sc2 + 0,25 sc3 + 0,1 sc4 + 0,05 sc5 + 0,01 sc6.

On:
SCPL = superfície construïda ponderada del local.
sc1 = superfície construïda cadastral del local fins a 300 m2.
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sc2 = superfície construïda cadastral del local superior a 300 m2 i fins a 800 m2.
sc3 = superfície construïda cadastral del local superior a 800 m2 i fins a 1.300 m2.
sc4 = superfície construïda cadastral del local superior a 1.300 m2 i fins a 2.500 m2.
sc5 = superfície construïda cadastral del local superior a 2.500 m2 i fins a 10.000 m2.
sc6 = superfície construïda cadastral del local superior a 10.000 m2.

En cas de sòl sense edificació s’entendrà per superfície construïda cadastral la
superfície cadastral de la parcel·la.
Article 9. Estatuts de l’entitat gestora

Els estatuts de l’entitat gestora s’han d’adequar a les previsions d’aquesta Llei i
han d’incloure, com a mínim, el següent:
a) Denominació de l’entitat, que no pot coincidir amb la d’una altra preexistent
ni induir a error o a confusió. En la seva denominació ha d’incloure necessàriament
l’expressió «Àrea de promoció econòmica urbana» o les sigles APEU.
La denominació Àrea de promoció econòmica urbana o APEU queda reservada
a les entitats regulades per aquesta Llei.
b) La seu, l’objecte, les finalitats i les funcions de l’entitat que s’han d’ajustar a
les previsions d’aquesta Llei.
c) Drets i deures de les persones integrants de l’entitat gestora.
d) Procediment d’adhesió i de separació de les persones titulars del dret de possessió dels locals inclosos dins l’àmbit de l’APEU, que no poden imposar condicions
més costoses per unes persones que per unes altres.
e) Òrgans de govern i d’administració, forma de designar-los i facultats de cadascun. Com a mínim s’ha de preveure un òrgan col·legiat de govern (l’assemblea
general, del qual en formen part tots els membres), la presidència, la secretària i un
òrgan d’administració (la gerència).
f) Requisits de la convocatòria dels òrgans de govern i d’administració, requisits
i forma d’adopció dels acords i procediment per a la seva impugnació.
g) Procediment per efectuar les contractacions que es derivin de l’execució de les
accions concretes previstes en el pla d’actuació, que ha de garantir l’adjudicació en
les millors condicions tècniques i econòmiques.
h) Procediment per la modificació dels estatuts.
i) Procediments per proposar la modificació de la delimitació de l’APEU davant
l’ajuntament.
j) Procediment per modificar i prorrogar el conveni.
k) Causes de dissolució de l’entitat gestora i regles sobre la seva dissolució i liquidació.
Article 10. Pla d’actuació

10.1. El Pla d’actuació és la figura que estableix els objectius de l’APEU, així
com els instruments, les funcions (d’acord amb l’article 5.2 d’aquesta Llei), i les mesures que s’adoptaran per tal d’aconseguir-los, que s’han d’adequar a les finalitats
públiques d’interès general previstes a l’article 1.2 d’aquesta Llei.
10.2. El Pla d’actuació ha d’incloure, com a mínim:
a) Una memòria justificativa de les funcions bàsiques que es pretenen desenvolupar amb la creació de l’APEU, d’acord amb l’article 5 d’aquesta Llei.
b) Un programa d’actuacions que especifiqui la problemàtica detectada, els objectius perseguits i la justificació de les mesures que es proposen adoptar, detallant
de manera exhaustiva i per etapes els serveis, les millores o les mesures de gestió
i la modernització que es proposin, així com els beneficis que aquestes actuacions
han de comportar en relació amb els serveis existents.
c) Un projecte de pressupost de les despeses necessàries per al seu desenvolupament, detallant les partides per a la realització o implantació dels serveis, actuacions, mesures i millores proposades en funció de les etapes previstes per a la
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seva implementació i els costos derivats de la gestió del procés de constitució de les
APEU per a l’organisme públic local que pertoqui, així com els costos derivats del
cobrament de les quotes quan es concertin amb la hisenda local.
El projecte de pressupost també ha d’incloure una reserva destinada a la compensació d’increments imprevisibles de costos de les actuacions projectades i a la
cobertura de pèrdues d’ingressos derivades del pagament incomplert o impuntual
de les quotes.
També inclourà les previsions de les despeses necessàries per a la dissolució de
l’APEU, sigui motivada per l’extinció de la seva vigència o per l’aprovació la seva
dissolució anticipada, d’acord amb el que preveu l’article 15 d’aquesta Llei.
d) Les fonts de finançament.
e) Les regles per l’exacció de les quotes de conformitat amb l’article 27 d’aquesta
Llei; i determinar la forma i els terminis de pagament de les quotes, que com a màxim es poden exigir amb una antelació d’un any en relació amb la despesa prevista.
f) Període de duració de les mesures incloses al projecte, que no pot ser inferior
a 3 ni superior a 5 anys, i cronograma per a la implantació dels serveis, les millores,
les mesures o les actuacions que es proposen.
g) Mecanismes d’avaluació dels resultats i de l’assoliment dels objectius del Pla
d’actuació en relació amb els beneficis i les millores previstos.
Article 11. Procediment de delimitació de l’àrea de promoció econòmica
urbana

11.1. Per a delimitar una àrea de promoció econòmica urbana cal seguir el procediment següent:
a) El projecte per delimitar l’APEU s’ha de presentar davant l’ajuntament corresponent mitjançant una sol·licitud acompanyada dels documents amb la informació
que detalla l’article 7 precedent.
No es poden admetre a tràmit les sol·licituds per a la constitució d’una APEU en
els casos que es proposi:
– Una APEU que coincideixi totalment o parcialment amb l’espai geogràfic
d’una APEU ja existent.
– Una APEU que coincideixi totalment o parcialment amb l’espai geogràfic
d’una altra proposta que s’hagi presentat amb anterioritat i estigui en tràmit.
En cas que el projecte de constitució de l’APEU afecti més d’un municipi, la
tramitació s’haurà de realitzar davant de tots i cadascun dels ajuntaments dels municipis implicats. En aquest cas, les referències que els diferents articles de la Llei
fan a l’ajuntament s’han d’entendre fetes a tots i cadascun dels ajuntaments afectats.
b) L’òrgan competent de l’ajuntament, en un termini màxim de dos mesos a
comptar des de la presentació de la sol·licitud, ha de resoldre motivadament l’aprovació inicial del projecte presentat. En el termini dels set dies següents a l’aprovació
inicial, l’ajuntament ha de sotmetre el projecte a informació pública, com a mínim
a la pàgina web de l’ajuntament, durant el termini d’un mes, amb notificació individual a cadascuna de les persones titulars del dret de possessió dels locals de la zona
delimitada al projecte presentat.
c) Transcorregut el termini de dos mesos des de la presentació de la sol·licitud
sense que l’òrgan competent de l’ajuntament hagi aprovat inicialment el projecte
presentat, s’ha d’entendre desestimada.
d) Finalitzat el termini d’informació pública i rebudes les al·legacions, l’òrgan
competent de l’ajuntament ha d’acordar la constitució d’un grup de treball paritari
integrat, d’una banda, pels representants de l’ajuntament i, de l’altra, per representants designats pels sol·licitants. El grup de treball el presideix el regidor o la regidora que designi l’ajuntament.
e) Aquest grup de treball ha de valorar les al·legacions presentades i, si escau, ha
de proposar un text refós del projecte.
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f) El projecte acordat pel grup de treball s’ha de sotmetre a votació de totes
les persones titulars del dret de possessió dels locals que, d’acord amb l’article 6.2
d’aquesta Llei, formen part de l’àrea delimitada.
g) La convocatòria per a la votació s’ha de notificar de forma fefaent a cadascuna
de les persones titulars del dret de possessió esmentades al punt anterior. La comunicació s’ha de realitzar amb una antelació mínima de 15 dies a la data de votació
acordada i ha d’indicar:
– El lloc web de l’ajuntament on s’hagi inserit el text íntegre del projecte, així
com el cens de votants.
– Els dies durant els quals pot tenir lloc la votació, ja sigui físicament (al lloc i
l’hora que s’indiquin) o per mitjans telemàtics (en aquest cas el període de votació
no pot ser inferior a 7 ni superior a 15 dies).
h) La persona titular del dret de possessió disposa d’un vot per a cada un dels
locals del qual és titular.
Els establiments comercials col·lectius definits a l’article 5.b) del Decret llei
1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, es consideren
un sol local.
En el supòsit de cotitularitat del dret de possessió sobre un mateix local, les persones cotitulars han de designar formalment un representant, que serà la persona
que exercirà el dret a vot.
i) En el termini màxim de dos dies a comptar des de la finalització de la votació
l’ajuntament ha de fer públics els resultats de la votació, com a mínim al seu web i
al seu tauler d’anuncis, i ha de notificar el resultat a tots els titulars del dret de possessió dels locals de l’APEU.
j) Per a l’aprovació del projecte serà necessari la participació, com a mínim, del
40% dels titulars del dret de possessió dels locals inclosos a l’àmbit de l’APEU que
representin, com a mínim, el 40% de la superfície construïda ponderada de la totalitat dels locals inclosos, segons l’article 8 d’aquesta Llei.
El projecte es considerarà aprovat si obté el vot favorable de la majoria dels vots
emesos que representin, al mateix temps, la majoria de la superfície construïda ponderada dels locals representats pels titulars del dret de possessió que hagin exercit
el dret de vot.
k) El control del procés de votació recau sobre l’ajuntament, i els costos que se’n
derivin els han d’assumir les persones promotores del projecte de l’APEU
11.2 Quan la iniciativa per delimitar una àrea de promoció econòmica urbana
l’exerceix l’ajuntament el procediment a seguir és el següent:
a) L’ajuntament ha de sotmetre directament el projecte de delimitació de
l’APEU, amb el contingut detallat a l’article 7 d’aquesta Llei, a informació pública.
b) Els titulars del dret de possessió dels locals afectats pel projecte de l’ajuntament podran proposar la constitució d’un grup de treball, que s’ha d’ajustar a les característiques detallades en l’apartat 11.1.d) d’aquest article, i designar els representants que n’hauran de formar part. En cas contrari l’òrgan competent de l’ajuntament
ha de valorar les al·legacions presentades i ha de presentar un text refós del projecte.
c) El text refós del projecte acordat s’ha de sotmetre a votació de totes les persones titulars del dret de possessió dels locals, que d’acord amb l’article 6.2 d’aquesta Llei formen part de l’àrea delimitada, seguint amb el procediment dels apartats
11.1.g) i següents d’aquest article.
Article 12. Aprovació definitiva de l’àrea de promoció econòmica urbana
i constitució de l’entitat gestora

12.1. Si el projecte ha estat ratificat en la votació prevista a l’article 11 precedent,
s’ha de sotmetre a aprovació del Ple de l’ajuntament dins el termini màxim d’un mes
a comptar des de la publicació dels resultats, que l’ha d’aprovar, o rebutjar motivadament, de manera definitiva.
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12.2. L’acord del Ple de l’ajuntament, en el que s’aprova la constitució de
l’APEU, s’ha de notificar a totes les persones titulars del dret de possessió dels locals que integren l’APEU.
12.3. L’aprovació de l’APEU vincula totes les persones titulars del dret de possessió dels locals de la zona delimitada a partir de la inscripció al Registre de les àrees
de promoció econòmica urbana de Catalunya (RAPEUC).
Les persones titulars del dret de possessió dels locals de la zona delimitada queden subjectes a les obligacions derivades del conveni subscrit amb l’ajuntament durant tot el període de vigència de l’APEU.
Els canvis de titularitat en el dret de possessió que es produeixin durant la vigència de l’APEU comporta la subrogació de la nova persona titular en els drets i els
deures inherents a l’APEU.
Abans de la formalització dels canvis de titularitat del dret de possessió s’ha
d’informar el nou titular dels drets i les obligacions inherents a la seva pertinença
a l’APEU.
12.4. L’entitat gestora s’ha de constituir dins els tres mesos següents a la notificació de l’acord del Ple a tots els titulars del dret de possessió dels locals que integren
l’APEU, per la qual cosa els promotors convocaran els titulars del dret de possessió
a l’assemblea general constitutiva de l’entitat gestora.
Quan la iniciativa l’hagi exercit l’ajuntament serà aquest qui convoqui la totalitat
dels titulars del dret de possessió dels locals que integren l’APEU a l’assemblea general constitutiva de l’entitat gestora.
L’entitat gestora s’ha de constituir, com a mínim, amb les persones titulars del
dret de possessió que han votat afirmativament la constitució de l’APEU.
La constitució de l’entitat gestora s’ha de formalitzar en escriptura pública i s’ha
d’inscriure al RAPEUC.
L’adhesió a l’entitat gestora té caràcter voluntari per a les persones titulars del
dret de possessió dels locals de la zona delimitada que no hagin votat afirmativament en el procediment de constitució de l’APEU.
Article 13. Conveni

13.1. Un cop constituïdes l’APEU i la seva entitat gestora s’ha de procedir a la
subscripció del conveni amb l’ajuntament.
13.2. El conveni entre l’ajuntament i l’entitat gestora ha d’especificar, com a mínim, el següent:
a) Identificació de les parts.
b) Objecte del conveni i actuacions a realitzar per cadascuna de les parts d’acord
amb el Pla d’actuació.
c) Forma de participació de l’ajuntament en els òrgans de govern de l’entitat gestora, amb veu però sense vot.
d) Formes de finançament i regles per a la determinació de les quotes, i períodes
de liquidació d’aquestes d’acord amb el Pla d’actuació.
e) Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i dels
compromisos adquirits per les parts signants, que han de preveure la resolució dels
problemes d’interpretació i compliment del conveni, sens perjudici de la competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
f) Mesures que es poden adoptar en cas d’incompliment dels compromisos establerts pel conveni.
g) Termini de vigència del conveni, que no pot excedir de 5 anys.
h) Règim de modificació del conveni, que requerirà l’acord unànime dels signants.
i) Causes d’extinció del conveni.
13.3. Aquest conveni té la naturalesa jurídica dels convenis de col·laboració que
regula el capítol 2 del títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
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procediment de les administracions públiques de Catalunya; i de manera supletòria
és d’aplicació el capítol VI del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic.
13.4. Al conveni s’han d’adjuntar, com a annexos, la certificació de l’acord del
Ple de l’ajuntament pel qual s’aprova la constitució de l’APEU, l’escriptura pública
de constitució la seva entitat Gestora, els seus estatuts i el pla d’actuació.
Article 14. Pròrroga del conveni

14.1. El conveni es pot prorrogar, abans de la finalització del termini de vigència,
per acord unànime de les parts i per un període no superior a quatre anys, sempre
que la part interessada en la pròrroga ho sol·liciti a l’altra part durant el primer trimestre de l’últim any.
14.2. En cap cas el conveni es pot prorrogar tàcitament.
Article 15. Procediment per a la modificació de l’àmbit de l’APEU, per
a la modificació dels estatuts de l’entitat gestora, per a la modificació
del Pla d’actuació, per a la modificació del conveni o per a la seva
pròrroga, i per al procediment d’extinció de l’APEU

15.1. La proposta de modificació de l’àmbit de l’APEU, de modificació dels estatuts de l’entitat gestora de l’APEU i de modificació del Pla d’actuació, de modificació
o pròrroga del conveni, i d’extinció de l’APEU i de la seva entitat gestora requereix
l’acord de l’assemblea general de l’entitat gestora pres d’acord amb el que l’article
20 d’aquesta Llei.
15.2. L’entitat gestora ha de presentar la proposta a l’ajuntament del municipi
acompanyada del projecte que correspongui i del certificat del secretari de l’entitat
gestora que acrediti l’adopció de l’acord, d’acord amb les condiciones que estableix
l’article 20.7 d’aquesta Llei.
15.3. L’ajuntament ha de resoldre motivadament la proposta en el termini màxim
de 20 dies, transcorregut aquest termini sense que hagi dictat resolució, es considerarà desestimada. En cas que sigui acceptada, ha de sotmetre el projecte a votació
de la totalitat de les persones titulars del dret de possessió dels locals seguint el procediment previst a l’article 11 precedent.
15.4. Quan la proposta de modificació del Pla d’actuació, del conveni o de la seva
pròrroga o l’extinció de l’APEU i la seva entitat gestora la proposi l’ajuntament, l’ha
de traslladar a l’entitat gestora acompanyada del projecte que correspongui, i aquesta l’ha de sotmetre a la seva assemblea general en el termini màxim de 30 dies. L’assemblea general ha d’adoptar l’acord corresponent amb el procediment que estableix
l’article 20 d’aquesta Llei. En cas de conformitat es sotmetrà el projecte a votació de
la totalitat dels titulars del dret de possessió dels locals seguint el procediment previst a l’article 11 d’aquesta Llei.
Capítol 3. Registre i publicació de les àrees de promoció econòmica
urbana de Catalunya
Article 16. Registre

16.1. Amb la finalitat de disposar de manera permanent i actualitzada de tota la
informació relativa a les APEU es crea un únic registre, el Registre de les àrees de
promoció econòmica urbana (RAPEUC), de caràcter públic, per a totes les àrees de
promoció econòmica urbana de Catalunya, adscrit al Departament competent en
matèria de comerç.
La competència per la inscripció i el manteniment del Registre correspon a la
Direcció General competent en matèria de Comerç, sens perjudici del que disposa
el punt 16.2 d’aquest article.
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16.2. Al RAPEUC es crea una secció específica per a la inscripció de les
APEU constituïdes als polígons d’activitat econòmica definits a l’article 32 del títol
II d’aquesta Llei.
La competència per la inscripció i el manteniment d’aquesta secció correspon a
la Direcció General competent en matèria de indústria.
16.3. La informació relativa a les APEU s’ha d’incorporar al visualitzador del
sistema d’informació geogràfica corporativa que disposi cada unitat competent i ha
de ser accessible des del web de la Generalitat.
Article 17. Procediment d’inscripció

17.1. En el termini màxim d’un mes a comptar des de la subscripció del conveni entre l’ajuntament i l’entitat gestora de l’APEU, l’ajuntament ha de sol·licitar a la
direcció general competent la inscripció de l’APEU al Registre de les àrees de promoció econòmica urbana de Catalunya. A aquesta sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació següent:
a) Un exemplar del Pla d’actuació.
b) Un exemplar del conveni subscrit entre l’entitat gestora i l’ajuntament.
c) Una còpia autoritzada del document públic de la constitució de l’entitat, degudament inscrita en el registre corresponent.
d) Un certificat de l’acord d’aprovació definitiva de la constitució de l’APEU adoptat per l’ajuntament.
e) Un plànol a escala on s’identifiqui la delimitació de l’APEU, es localitzin els
locals amb indicació de la superfície construïda de cadascun d’ells, i s’identifiquin
les persones titulars del dret de possessió dels locals (nom o raó social, NIF, domicili de l’establiment del qual és titular del dret de possessió a la zona).
17.2. L’òrgan de la direcció general que tingui atribuïda la competència ha d’inscriure l’APEU al RAPEUC en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la
data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi
dictat i notificat la resolució de la inscripció a l’ajuntament, s’entén acordada la inscripció.
17.3. L’ajuntament ha de comunicar al RAPEUC les modificacions del Pla d’actuació, del conveni, de la delimitació de l’APEU o qualsevol altra modificació que
afecti el funcionament de l’APEU, que han de ser aprovades per l’ajuntament; i també ha de comunicar l’extinció de l’APEU.
17.4. Les resolucions d’inscripció al RAPEUC hauran de tenir en compte els
principis de minimització de dades i d’exactitud, d’acord amb el que estableix el
marc normatiu aplicable en matèria de protecció de dades.
Article 18. Publicació

Un cop inscrita al Registre de les àrees de promoció econòmica urbana de Catalunya, la Direcció General competent ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el nom, la delimitació i la identificació de la inscripció registral
de l’APEU constituïda.
Capítol 4. Organització i funcionament de les entitats gestores
Article 19. Òrgans

19.1. Els òrgans de l’entitat gestora són, com a mínim, els següents:
a) L’assemblea general.
b) La presidència.
c) La secretaria.
d) La gerència.
19.2. De manera facultativa l’entitat gestora pot preveure una junta directiva, una
vicepresidència i una tresoreria.
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Article 20. Assemblea general

20.1. L’assemblea general és el màxim òrgan de govern de l’entitat gestora.
20.2. Formen part de l’assemblea general la totalitat de les persones titulars del
dret de possessió dels locals adherides a l’entitat gestora.
Cadascuna de les persones titulars del dret de possessió dels locals adherides a
l’entitat gestoria participen en l’assemblea general en proporció a la superfície construïda ponderada, d’acord amb el que determina l’article 8 d’aquesta Llei.
20.3. L’assemblea general es reuneix, com a mínim, un cop a l’any en sessió ordinària per aprovar els pressupostos i els comptes anuals; i en sessió extraordinària
quan així ho acordi la presidència o una quarta part dels membres de l’assemblea
general.
20.4. Correspon al president o presidenta la convocatòria de l’assemblea general. La
convocatòria ha d’indicar el lloc, el dia i l’hora de la reunió, així com l’ordre del dia.
Les notificacions de la convocatòria s’han de fer per qualsevol mitjà que permeti
tenir constància de la seva recepció, i s’han de publicar a la web corporativa de l’entitat gestora, si en disposa.
20.5. Si a la reunió de l’assemblea general no concorren en primera convocatòria
la majoria dels membres, es pot celebrar en segona convocatòria, mitja hora després,
sempre que hi siguin presents, com a mínim, un terç dels membres.
20.6. La notificació de la convocatòria per a l’assemblea general ordinària anual,
així com per les assemblees extraordinàries, s’ha de fer amb una antelació mínima
de 15 dies naturals. No obstant això, l’assemblea general pot reunir-se vàlidament,
fins i tot sense ser convocada formalment, sempre que hi concorrin la totalitat de les
persones titulars del dret de possessió dels locals adherides a l’entitat gestora i així
ho decideixin per unanimitat.
20.7. Quan l’assemblea general hagi d’adoptar acords relatius a la modificació de
l’àmbit de l’APEU, a la modificació dels estatuts de l’entitat gestora, a la modificació
o la pròrroga del conveni i a l’extinció de l’entitat gestora i de l’APEU, cal l’assistència de com a mínim les tres quartes parts dels seus membres, que representin com a
mínim les tres quartes parts de la superfície construïda ponderada dels locals representats pels titulars del dret de possessió adherits a l’entitat gestora.
Article 21. Funcions de l’assemblea general

L’assemblea té com a mínim les funcions següents:
a) Exercir la direcció superior i el control de l’entitat i vetllar pel compliment de
les seves funcions, per a la qual cosa serà informada degudament dels acords i de
les mesures adoptades per la persona que ocupi la presidència, o per qualsevol altre
òrgan de govern de l’entitat gestora.
b) Elegir d’entre els seus membres les persones que ocupin la presidència, la secretaria i, si s’escau, els càrrecs d’altres òrgans de govern de l’entitat gestora.
c) Remoure el president o presidenta, el secretari o secretaria i, si s’escau, els
membres dels òrgans de govern de l’entitat.
d) Acordar la contractació i la rescissió del contracte de la persona proposada per
exercir de president o presidenta per ocupar la gerència.
e) Aprovar els pressupostos anuals i el programa d’actuacions i d’inversions que
s’hagin de realitzar.
f) Aprovar la memòria anual d’activitats i el balanç, així com la liquidació i els
comptes de cada exercici econòmic.
g) Informar, a requeriment de l’ajuntament, en les reclamacions contra la liquidació de les quotes.
h) Acordar, a proposta de la gerència, la sol·licitud a l’ajuntament de l’inici de la
via de constrenyiment per al cobrament de les quotes impagades.
i) Aprovar la modificació dels estatuts.
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j) Aprovar la proposta de modificació del conveni subscrit amb l’ajuntament i la
proposta de modificació de l’àmbit de l’APEU.
k) Aprovar la proposta d’extinció de l’APEU i de l’entitat gestora.
Article 22. Règim d’acords de l’assemblea general

Amb caràcter general, llevat que els estatuts o el conveni prevegin una altra cosa,
els acords de l’assemblea general s’adopten per majoria simple dels vots que representin la majoria simple de la superfície construïda dels locals. No obstant això, els
acords relatius a les matèries que detalla l’article 20.7 anterior requeriran, com a mínim, el vot favorable de la majoria absoluta dels membres que representin la majoria
absoluta de la superfície construïda dels locals.
Article 23. La presidència

23.1. La presidència es l’òrgan de direcció i representació de l’entitat gestora.
La persona que ocupi la presidència ha de ser designada en l’acte de constitució
de l’entitat gestora, o posteriorment per acord de l’assemblea general, i en ambdós
casos per períodes equivalents al termini de vigència inicial del conveni, amb possibilitats de reelecció per una única vegada i per igual termini.
23.2. El president o presidenta exerceix la representació legal de l’entitat i té atribuïdes les funcions següents:
a) Convocar i presidir les sessions ordinàries i extraordinàries de l’assemblea general i fixar l’ordre del dia.
b) Proposar a l’assemblea el nomenament de la persona que ocupi la gerència.
c) Visar les actes i les certificacions, si s’escau, dels acords de l’assemblea general.
d) Executar el pressupost de despeses de l’entitat gestora, que pot delegar a la
persona que ocupi la gerència.
Article 24. Secretaria

24.1. Actuarà com a secretari o secretària de l’assemblea el membre de l’entitat
que designi l’assemblea en la seva sessió constitutiva o en les de les successives renovacions.
Aquesta designació es farà, en tot cas, de la mateixa forma i pels mateixos terminis que per a la designació de president o presidenta de l’entitat gestora.
24.2. El secretari o secretària té les funcions següents:
a) Estendre l’acta de cada sessió de l’assemblea.
b) Emetre els certificats dels acords presos per l’assemblea.
c) Assistir el president o presidenta en la convocatòria de les sessions de l’assemblea.
d) Notificar els acords de l’assemblea general, quan sigui procedent.
e) Realitzar, per ordre del president o presidenta, els treballs que li encomani
l’assemblea.
f) Ser el dipositari/ària i custodiar les actes.
g) Vetllar pels fons de l’entitat.
h) Portar la comptabilitat.
i) Recaptar les quotes i lliurar els requeriments corresponents quan sigui necessari.
24.3. Les funcions que es detallen als punts g), h) i i) correspondran a la persona que exerceixi de tresorera, cas que l’entitat gestora opti per la creació d’aquesta
figura.
Article 25. Gerència

25.1. La gerència és l’òrgan d’administració i execució de l’entitat que ha d’exercir les funcions que li encomani o deleguin la presidència o l’assemblea general, sota
la direcció i la supervisió del president o presidenta.
25.2. La designació del gerent o la gerent ha de recaure en una persona amb professionalitat i experiència acreditada.
25.3. El o la gerent assisteix a les sessions de l’assemblea general amb veu però
sense vot.
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25.4. Corresponen a la gerència les funcions següents:
a) Elaborar el pressupost de l’APEU, de la liquidació i dels comptes anuals, amb
la memòria anual d’activitats corresponent.
b) Implementar el pla d’actuació de l’APEU i proposar plans i programes concrets d’actuació.
c) Proposar finançaments aliens.
d) Elaborar la proposta d’informe que ha d’aprovar l’assemblea general relatiu a
la reclamació contra la liquidació de les quotes.
e) Gestionar el cobrament de les quotes sota la supervisió de la presidència
f) Proposar a l’assemblea general, o l’òrgan col·legiat de l’entitat gestora que correspongui, que adopti l’acord necessari per a la sol·licitud a l’ajuntament de l’inici de
la via de constrenyiment per al cobrament de les quotes impagades.
g) Dirigir el personal a càrrec de l’entitat gestora.
h) La resta de tasques que l’assemblea general o el president o presidenta li encomanin.
Capítol 5. Finançament de l’APEU
Article 26. Recursos econòmics

Són recursos econòmics de l’APEU, i que gestiona l’entitat gestora, els següents:
a) Les quotes a càrrec de les persones titulars del dret de possessió sobre els
locals inclosos a l’àmbit de l’APEU i que es detallen a l’article 3.3 d’aquesta Llei.
Aquestes quotes hauran de cobrir la totalitat de la despesa pressupostada en el conveni subscrit amb l’ajuntament, i també la quantitat destinada a la reserva que preveu l’article 10.2.c) d’aquesta Llei.
b) Aportacions en espècie, crèdits, donacions, patrocinis, ingressos obtinguts per
les vendes de béns i serveis, i per rendes i productes del seu patrimoni.
c) Subvencions i ajuts públics de les administracions.
Article 27. Liquidació i exacció de les quotes

27.1. L’obligació del pagament de les quotes neix amb la publicació al DOGC de
la inscripció de l’APEU al Registre de les àrees de promoció econòmica urbana de
Catalunya.
27.2. Estan obligades al pagament de les quotes totes les persones titulars del
dret de possessió sobre els locals inclosos a l’APEU. En cas que hi hagi una pluralitat de persones titulars del dret de possessió, aquestes estan obligades de forma
solidària.
27.3. El conveni subscrit entre l’entitat gestora i l’ajuntament ha d’establir els criteris a partir dels quals es determina la quantia de les quotes.
L’import de les aportacions i de les quotes ha de ser equitatiu, basat en criteris
objectius i suficients per finançar el Pla d’actuació durant tota la durada de l’APEU.
Les quotes es determinen en funció de la superfície construïda cadastral de cada
local. En cas de sòl sense edificar, s’entendrà per superfície construïda cadastral del
local la superfície cadastral de la parcel·la.
S’estableixen sis trams diferents en funció d’aquesta superfície, de tal forma que
les quotes dels locals adscrits a cada tram han de respectar entre elles les proporcions d’acord amb els índexs que es detallen a la taula següent:
Superfície construïda cadastral (scc)
scc <300 m
300 m2 < scc < 800 m2
800 m2 < scc < 1.300 m2
1.300 m2 < scc < 2.500 m2
2.500 m2 < scc < 10.000 m2
scc >10.000 m2
2
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27.4. La gestió del cobrament de les quotes correspon a la gerència de l’entitat
gestora, no obstant això, el conveni pot preveure que la gestió del cobrament
l’efectuï la hisenda municipal. En aquest últim cas caldrà preveure al conveni les
despeses que aquest servei comporti a l’ajuntament i els requeriments previstos
per la normativa de protecció de dades per fer l’encàrrec de tractament.
27.5. Contra la liquidació de les quotes que han d’abonar les persones titulars del
dret de possessió dels locals inclosos a l’APEU es pot interposar reclamació davant
l’ajuntament en el termini de 15 dies a comptar des de la notificació de la liquidació.
Per resoldre la reclamació, l’ajuntament, ha de sol·licitar informe preceptiu a l’entitat gestora perquè es pronunciï sobre els motius de la reclamació.
L’ajuntament disposa d’un termini de 3 mesos per resoldre les reclamacions,
transcorregut el termini sense que l’ajuntament hagi dictat resolució s’entén desestimada la reclamació.
27.6. Les quotes impagades han de ser reclamades per l’entitat gestora al deutor
perquè satisfaci l’import en el termini màxim d’un mes. Aquesta reclamació s’ha de
fer amb caràcter previ a la sol·licitud a l’ajuntament de l’inici de la via de constrenyiment. Transcorregut aquest termini d’un mes sense que s’hagi liquidat la quota,
l’òrgan que tingui atribuïda aquesta funció segons els estatuts de l’entitat gestora,
ha d’acordar sol·licitar a l’ajuntament que iniciï el procediment per al cobrament de
les quotes impagades per la via de constrenyiment, d’acord amb el marc normatiu
aplicable.
Article 28. Pressupost

28.1. Les entitats gestores de les APEU han d’ajustar la seva activitat al pressupost que anualment ha d’aprovar l’assemblea general, d’acord amb les accions anuals
previstes en el Pla d’actuació.
28.2. El pressupost ha d’especificar, amb el màxim grau de desglossament, la
totalitat de les despeses i els ingressos previstos i ha d’incloure els costos derivats
de la gestió del procés de constitució de les APEU de l’organisme públic local que
pertoqui, així com els derivats del cobrament de les quotes quan es concertin amb
la hisenda local.
El pressupost també ha d’incloure una reserva destinada a la compensació d’increments imprevisibles de costos de les actuacions projectades, així com a la cobertura de pèrdues d’ingressos derivades del pagament incomplert o impuntual de les
quotes.
28.3. Al pressupost s’ha d’adjuntar:
a) A l’estat de despeses, una descripció analítica de les quantitats que es projecta
invertir en cadascuna de les activitats de l’APEU durant l’exercici següent, i si escau,
els pressupostos proposats pels diferents proveïdors de béns i serveis.
b) A l’estat d’ingressos, la quantificació de les aportacions i de les quotes que
correspondrà abonar en l’exercici econòmic a cadascuna de les persones titulars del
dret de possessió dels locals inclosos a l’APEU; l’import de les aportacions voluntàries o donacions que s’hagin rebut; i l’import de les subvencions i els ajuts públics
compromesos per les diferents administracions públiques.
28.4. El pressupost pot preveure modificacions de les accions previstes al Pla
d’actuació, tant pel que fa al termini d’execució com pel tipus d’acció. Aquestes modificacions en cap cas podran alterar l’import total pressupostat pel Pla d’actuació
per a tot el període de vigència, sens perjudici del que preveu l’article 15.
Article 29. Elaboració i aprovació del pressupost

29.1 El o la gerent, d’acord amb els criteris fixats pel president o presidenta, elabora anualment el projecte de pressupost dins els tres últims mesos de cada exercici
econòmic. El projecte de pressupost ha d’anar acompanyat de:
a) La liquidació del pressupost de l’exercici anterior.
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b) Un informe de gestió que inclogui, com a mínim, l’aplicació dels recursos de
què disposa l’APEU, dels resultats pràctics de la seva gestió, dels problemes sorgits
en l’execució i de les propostes de millora que es considerin necessàries.
c) Un informe econòmic elaborat per un auditor de comptes, i un informe sobre
la gestió dels recursos humans, en el cas que el pressupost excedeixi de cent mil
euros.
29.2. Un cop aprovat el pressupost per l’assemblea general es donarà publicitat,
en el termini màxim de 15 dies, al web de l’ajuntament i al de l’entitat gestora, si
en disposa, i es notificarà a tots els titulars del dret de possessió dels locals que integren l’APEU.
29.3. Les persones titulars del dret de possessió dels locals incloses a l’APEU poden presentar davant l’ajuntament una reclamació contra el pressupost aprovat, en el
termini d’un mes a comptar des de la publicació al web de l’ajuntament.
Per resoldre la reclamació l’ajuntament ha de sol·licitar informe preceptiu a l’entitat gestora perquè es pronunciï sobre els motius de la reclamació.
L’ajuntament disposa d’un termini de 3 mesos per resoldre les reclamacions,
transcorregut el termini sense que l’ajuntament hagi dictat resolució s’entén desestimada la reclamació.
Capítol 6. Extinció i liquidació de l’àrea de promoció econòmica urbana
Article 30. Extinció i liquidació

30.1. L’extinció de l’APEU es produeix per resolució o extinció del conveni subscrit entre l’ajuntament corresponent i l’entitat gestora per qualsevol dels motius previstos en el conveni o a l’ordenament jurídic. L’extinció de l’APEU comporta necessàriament la dissolució de l’entitat gestora i requereix, en tot cas, l’aprovació de
l’ajuntament.
30.2. No procedeix l’aprovació de la dissolució de l’entitat gestora mentre existeixin obligacions pendents o l’entitat gestora tingui procediments judicials pendents
de sentència ferma.
30.3. Acordada la dissolució per l’ajuntament, el president o presidenta, o l’òrgan
que determinin els estatuts de l’entitat gestora, es transforma en òrgan de liquidació
per atendre el pagament dels deutes, el cobrament dels ingressos pendents i per a la
distribució del romanent, si escau, d’acord amb els estatuts o les regles de funcionament.
La distribució del romanent, si s’escau, s’ha de realitzar entre totes les persones
titulars del dret de possessió dels locals inclosos a l’APEU, d’acord amb la seva participació calculada segons el que estableix l’article 27 anterior.
El document definitiu de liquidació, que ha d’incloure, si s’escau, la distribució
del romanent, l’ha d’aprovar l’òrgan competent de l’ajuntament en el termini màxim
d’un mes a comptar des de la data de presentació del document definitiu de liquidació.
30.4. L’ajuntament ha de comunicar a la Direcció General competent en matèria
de comerç l’extinció de l’APEU per tal d’inscriure aquesta extinció al Registre de
les àrees de promoció econòmica urbana de Catalunya i publicar-la al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Títol II. Especialitats de la regulació de les APEU als polígons d’activitat
econòmica (PAE)
Article 31. Règim normatiu

A les APEU que es constitueixen i desenvolupen en els PAE, juntament amb el
que determina aquesta Llei, els hi és d’aplicació la regulació específica continguda
en aquest títol II.
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Les referències que al títol I de la Llei es fan a «local», en el cas de les APEU que
es constitueixen i desenvolupen en els PAE s’han d’entendre fetes a «nau» o «parcel·la sense construcció».
Article 32. Definicions

Als efectes d’aquesta Llei s’entén per:
a) PAE: tota delimitació en sòl urbà superior a 0,5 ha d’un municipi on s’estableixi pel planejament urbanístic l’ús industrial i/o l’ús logístic com a predominant i que
figuri al Sistema d’informació de polígons d’activitat econòmica (SIPAE) del Departament competent en matèria d’Indústria, amb la totalitat de la informació completa.
b) APEU en els PAE: les zones geogràfiques d’un municipi, prèviament delimitades, integrades per naus, parcel·les de servei i parcel·les sense construcció ubicades
dins el seu àmbit i on està prevista l’execució d’un pla d’actuació que s’ha d’adequar
a les finalitats d’interès general de l’article 1.2 d’aquesta Llei.
c) Naus: tota construcció i edificació amb accés, tant per viabilitat pública com
privada, on s’hi exerceix una activitat econòmica empresarial.
També es consideren naus aquelles que en el moment de la constitució de
l’APEU no s’hi exerceix cap activitat econòmica empresarial però que són susceptibles de poder desenvolupar-n’hi.
La no adequació de la nau a les normatives i reglaments vigents per a l’exercici
de l’activitat no en limita la seva consideració com a tal.
d) Parcel·la sense construcció: tota superfície de sòl on es pugui construir o edificar per desenvolupar una activitat econòmica empresarial.
e) Parcel·la de servei: tota superfície de sòl construïda amb edificacions diferents
de les naus industrials destinades a servei del mateix PAE.
Article 33. Funcions de les entitats gestores de les APEU en els PAE

En cap cas les funcions determinades en el Pla d’actuació de les APEU poden
substituir o minvar les competències i els serveis municipals que presta l’ajuntament.
Les funcions de les entitats gestores de les APEU en els PAE han de tenir en
consideració l’atribució de responsabilitats següent:
a) Elements privatius de titularitat privada, com ara els centres de producció i/o
transformació, les zones logístiques i de magatzem, les oficines i les zones de serveis
que són responsabilitat d’aquells que n’exerceixen els drets de possessió.
b) Elements comuns de titularitat privada, com ara depuradores, recollida selectiva de residus, xarxa contra incendis, vials interiors, aparcaments privats, infraestructures de seguretat, entre altres, que són responsabilitat d’aquells que n’exerceixen els drets de possessió, en col·laboració amb l’entitat gestora.
c) Elements comuns de titularitat privada d’empreses de serveis i subministraments, com ara xarxes elèctriques i de comunicació, i xarxes d’abastament d’aigua,
gas i sanejament, que són responsabilitat (en el manteniment, reposició i modernització) de les empreses de serveis i subministraments.
d) Elements comuns de titularitat pública, com vials públics, senyalització horitzontal i vertical, xarxa de clavegueram, xarxa d’enllumenat públic, zones verdes
públiques, aparcaments públics, residus urbans que no siguin responsabilitat directa
del productor en funció del que determini la normativa corresponent, entre altres,
que en relació amb la seva neteja, manteniment i reposició són responsabilitat de
l’Administració local, en col·laboració amb l’entitat gestora, o de les entitats de conservació amb qui hagi establert acord l’ajuntament o l’Administració local.
Article 34. Projecte de delimitació de l’APEU

A les previsions que figuren en l’article 7 d’aquesta Llei per a la delimitació de
l’APEU en els PAES s’ha d’incloure també, a títol informatiu, l’avaluació de la recaptació anual que es realitza en l’àmbit delimitat d’acord amb l’impost de béns imFascicle segon
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mobles (IBI) sobre solars, terrenys i naus, així com per l’impost activitats econòmiques (IAE), en relació amb el conjunt de les activitats empresarials que en formen
part.
Article 35. Superfície construïda ponderada de les APEU dels PAE

Constitueix la superfície construïda ponderada total (SCPT) de l’APEU el sumatori de la totalitat de les superfícies construïdes ponderades de les naus (SCPN).
La comptabilització de la superfície construïda ponderada pel que fa a naus resulta de l’aplicació de la fórmula següent:
SCPT = sc1 + 0,9 sc2 + 0.7 sc3 + 0.5 sc4.

On:
SCPT = superfície construïda ponderada total.
sc1 = superfície construïda cadastral de la nau fins a 2.500 m2.
sc2 = superfície construïda cadastral de la nau superior a 2.500 m2 i fins a 5.000 m2.
sc3 = superfície construïda cadastral de la nau superior a 5.000 m2 i fins a 10.000 m2.
sc4 = superfície construïda cadastral de la nau superior a 10.000 m2.

En el cas de les APEU delimitades que disposin de parcel·les individualitzades
de sòl disponible per a l’activitat econòmica sense edificació construïda, la SCPT
es calcularà aplicant un coeficient reductor del 50% sobre la totalitat de metres quadrats de superfície de la parcel·la.
En cas de les APEU delimitades que disposin de parcel·les de serveis amb activitat, la SCPN es calcularà aplicant un coeficient reductor del 25% sobre la totalitat
dels metres quadrats de superfície de la parcel·la.
Article 36. Registre i procediment d’inscripció

36.1 Les APEU constituïdes en els PAE s’inscriuen en la secció específica del
RAPEUC.
36.2 La inscripció al Registre de les APEU constituïdes en els PAE correspon a
la Direcció General competent en matèria d’inversió industrial.
En relació amb el procediment d’inscripció al Registre, el plànol al qual fa referència l’article 17.e) d’aquesta Llei ha d’incloure la delimitació geogràfica de
l’APEU en format compatible (shape).
Article 37. Impuls i dinamització dels PAE

La Direcció General competent en matèria d’inversió industrial, en el marc de
les seves funcions i competències, les diputacions i els consells comarcals han d’executar també les accions de sensibilització, coordinació amb els ajuntaments i entitats
de gestió, impuls i dinamització dels PAE i actualització del sistema d’informació
geogràfic SIPAE, l’avaluació i classificació dels PAE, així com tot el que correspongui a la comercialització que permeti fer visible la capacitat industrial i logística dels
polígons d’activitat econòmica de Catalunya.
Per acord del Govern, en funció dels àmbits competencials dels diferents departaments i per tal de vetllar per l’impuls i modernització dels PAE, es podran promoure mecanismes i eines d’actuació per atendre el conjunt d’aquestes finalitats.
Article 38. Quotes

Als efectes de la liquidació i l’exacció de quotes, aquestes es determinen en
funció de la superfície construïda ponderada total (SCPT) d’acord amb l’article 35
d’aquesta Llei, de tal manera que el pressupost anual presentat per l’entitat gestora
per a la seva aprovació es divideix entre el total de la SCPT, i el quocient resultant
estableix la quota ordinària final per metre quadrat ponderat que s’aplicarà a cada
nau o parcel·la en funció de la seva superfície ponderada.
Al conveni, i d’acord amb l’article 13.2.d) d’aquesta Llei, es fixaran, entre altres,
els criteris concrets d’aplicació de la meritació de les quotes ordinàries amb efectes
3.01.01. Projectes de llei
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sobre la titularitat del dret de possessió a 1 de gener de cada exercici; també els criteris de les quotes extraordinàries, si s’escauen, que amb caràcter general aplicaran
el mateix sistema de càlcul, així com els ajustaments necessaris de les quotes per a
la modificació durant l’exercici de SCPT.
Article 39. Ajuts públics en el pressupost de l’APEU

Als efectes dels PAE, les especificacions que preveu el pressupost a l’article
28.3.b) anterior en relació amb altres ingressos provinents de subvencions públiques
pot incorporar, si així es preveu al conveni entre l’entitat gestora i l’ajuntament, una
assignació de subvencions en funció de l’esforç tributari que ja es realitza a l’àrea
delimitada per la comunitat empresarial segons l’article 34, amb la proporció següent:
a) Si el pressupost de l’APEU és inferior al 80% de la recaptació fiscal a l’àrea
de l’APEU, un mínim del 5% de l’esforç fiscal comptabilitzat a l’àrea de l’APEU pot
ser destinat a subvenció finalista.
b) Si pressupost de l’APEU és superior al 80% i inferior al 100% de recaptació
fiscal a l’àrea de l’APEU, un mínim del 10% de l’esforç fiscal comptabilitzat a l’àrea
de l’APEU pot ser destinat a subvenció finalista.
c) Si el pressupost de l’APEU és superior al 100% i inferior al 120% de la recaptació fiscal a l’àrea de l’APEU, un mínim del 15% de l’esforç fiscal comptabilitzat a
l’àrea de l’APEU pot ser destinat a subvenció finalista.
d) Si el pressupost de l’APEU és superior al 120% de recaptació fiscal a l’àrea de
l’APEU, un mínim del 20 % de l’esforç fiscal comptabilitzat a l’àrea de l’APEU pot
ser destinat a subvenció finalista.
Article 40. Classificació dels PAE

Els PAE inclosos en el SIPAE es classifiquen, d’acord amb les seves característiques, amb les dotacions d’infraestructures i amb els serveis que es presten, en quatre categories:
– Bàsic.
– Consolidat.
– Avançat.
– Excel·lent.
Els PAE de caràcter bàsic són tots aquells que compleixen els requisits i serveis
bàsics que estableixen el planejament urbanístic i el projecte d’urbanització.
Per optar a una classificació diferent de la de bàsic caldrà que el polígon estigui
recepcionat definitivament, que l’impulsi una entitat de gestió per a la delimitació
d’una APEU d’acord amb aquesta Llei, i que es compleixi amb nivells de servei en
el PAE en relació amb els atributs que s’especifiquen a l’article següent.
Article 41. Atributs de servei i infraestructura per a la classificació de PAE

Els atributs que es consideren per a la classificació dels PAES en les categories
que estableix l’article anterior es distribueixen entre els àmbits següents:
a) Serveis a les empreses:
Gerència professionalitzada.
Gestió conjunta de l’energia.
Depuradora d’aigües residuals i industrials.
Recollida i gestió de residus.
Borsa de subproductes.
Viver d’empreses, acceleradora o servei d’emprenedoria.
Centre de serveis compartits.
Senyalització homogènia i directori d’empreses.
Servei de vigilància i seguretat.
Tant per cent de sòl disponible per a noves implantacions (versus el tant per cent
total de sòl).
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Servei de recollida d’aigües pluvials i aprofitament per rec.
Servei de correus i missatgeria integrat.
Serveis i oficines bancàries i financeres.
b) Serveis a les persones:
Transport públic en bus.
Transport públic en metro.
Transport públic en ferrocarril.
Llar d’infants.
Centre de formació per als treballadors.
Centre de salut laboral.
Centre de lleure i gimnàs.
Aparcament personal treballador.
Serveis d’oci: botigues i restaurants.
Condicions d’accessibilitat.
c) Infraestructures:
Pla de mobilitat.
Pla de seguretat i emergències.
Carril bici.
Zones verdes comunes.
Connexió ferroviària de mercaderies integrada.
Subministrament de gas canalitzat.
Subministrament elèctric.
Disponibilitat suficient de subministrament elèctric per a noves implantacions.
Xarxa de banda ampla de fibra òptica, punt d’accés al polígon.
Xarxa de banda ampla fibra òptica, punt d’accés a parcel·la.
Xarxa contra incendis.
Condicions d’accessibilitat.
Infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.
Enllumenat públic dotat amb mesures d’eficiència energètica.
d) Serveis logístics:
Aparcament camions.
Benzinera.
Bàscula.
Rentat de vehicle pesant.
ITV.
Reparació de vehicle pesant.
Accessos i vials condicionats per a vehicles de gran tonatge.
Els atributs que s’indiquen a les quatre categories de serveis ho són a títol informatiu. Al desplegament reglamentari corresponent s’ha de detallar, per a cada
classificació del PAE, com i mitjançant quin procediment aquests atributs seran
avaluats.
Disposicions addicionals
Disposició addicional primera

El Departament competent en matèria d’indústria, i en funció de les disponibilitats pressupostàries, pot convocar cada exercici una línia d’ajuts per a la sensibilització, la millora i la modernització dels PAE, que d’acord amb aquesta Llei s’hagin
constituït com APEU.
Disposició addicional segona

El portal http://sipae.empresa.gencat.cat esdevé el repositori únic d’informació en
relació amb els PAE, tant des del punt de vista del mapa de PAE d’informació agre3.01.01. Projectes de llei
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gada i d’informació individualitzada de cada polígon, així com d’impuls a la seva
comercialització, d’acord amb el que estableix el Pacte nacional per a la indústria.
Disposició addicional tercera

Es poden adoptar altres fórmules de gestió per als PAE o altres models de gestió
publicoprivada dels polígons industrials logístics, impulsades pel sector públic de la
Generalitat, que en tot cas es regularan per la seva normativa pròpia i sense que els
hi sigui d’aplicació el títol II d’aquesta Llei.
Disposició derogatòria

Es deroga l’article 73.2 i la disposició final tercera de la Llei 18/2017, d’1 d’agost,
de comerç, serveis i fires.
Disposicions finals
Disposició final primera. Modificació de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de
comerç, serveis i fires

1. Es modifiquen les lletres i) i l), i s’afegeix una lletra, la n), a l’article 4, que
queden redactades de la manera següent:
«i) Venda de productes i prestació de serveis a distància: l’activitat comercial,
feta en el marc d’un sistema organitzat de venda o prestació de serveis a distància,
sense presència física simultània de la persona compradora del producte o adquirent
dels serveis i la persona venedora del producte o prestadora del servei, i en la qual
s’utilitzen tecnologies de comerç electrònic o altres mitjans de comunicació a distància fins al moment de la subscripció del contracte.»
«l) Venda o prestació de serveis fora d’establiment: l’activitat comercial que es
fa amb presència física simultània de la persona venedora o prestadora de serveis i
de la compradora o adquirent del producte o servei en un lloc diferent de l’establiment de la persona venedora o prestadora del servei. S’inclouen en aquest concepte
la venda domiciliària i la que es du a terme en el lloc de treball del comprador o
adquirent, en llocs d’esbarjo, en reunions i en excursions organitzades, i en altres situacions similars, encara que el venedor no disposi d’establiment comercial. També
tenen aquesta consideració les vendes i les prestacions de serveis fetes a distància o
en l’establiment comercial de la persona venedora o prestadora, després que hi hagi
hagut un contacte personal entre la persona venedora o prestadora de serveis i la
persona compradora o adquirent, amb presència física simultània en un lloc que no
sigui l’establiment comercial. No són vendes fora d’establiment comercial la venda
no sedentària ni les vendes en fires i mercats.»
«n) Central de compres i serveis: és l’operador que, disposant de recursos econòmics i personalitat jurídica pròpia, té per objectiu desenvolupar activitats i prestar
serveis a les empreses independents que, amb esperit de cooperació, s’han associat
a la seva organització mitjançant una reglamentació interna per millorar la seva posició competitiva en el mercat.»
2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 5, que queda redactat de la manera següent:
«1. Aquesta Llei regula l’activitat comercial com a activitat empresarial, feta a
l’engròs o al detall, que consisteix a posar a disposició del mercat béns i, si s’escau,
serveis complementaris, inclosos els supòsits en què les mercaderies són sotmeses a
processos de transformació, tractament o condicionament habituals en el comerç.»
3. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 14, que queden redactats de la manera següent:
«2. Totes aquestes activitats i prestacions de servei estan sotmeses tant a les
condicions formals, d’informació i desistiment que estableixin les disposicions que
transposin a l’ordenament jurídic intern la directiva 2011/83/UE, del Parlament Europeu i del Consell, del 25 d’octubre de 2001, sobre els drets dels consumidors, per
la qual es modifiquen la Directiva 93/13/CEE, i la Directiva 1999/44/CE, del Parla3.01.01. Projectes de llei
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ment Europeu i del Consell, i es deroguen la Directiva 85/577/CEE, del Consell, i la
Directiva 97/7/CE, del Parlament Europeu i del Consell, com a les determinacions
d’aquesta Llei en general i específicament del títol IV.»
«3. Per dur a terme una activitat comercial o una prestació de serveis efímeres, la
persona titular o bé la promotora, en cas que es projecti dur a terme l’activitat d’una
manera col·lectiva, han de presentar en cada ocasió a la finestreta única empresarial, pels canals de comunicació que s’habilitin en cada moment, una declaració responsable on manifestin que l’activitat s’adequa a la normativa vigent en matèria de
comerç i en matèria de seguretat d’esdeveniments de caràcter públic, sens perjudici
del compliment de les altres obligacions que estableixin les normatives sectorials
corresponents o els municipis. La declaració responsable ha d’anar adreçada a la
Direcció General competent en matèria de comerç i a l’ajuntament on s’hagi de dur
a terme l’activitat o prestació de serveis efímeres.»
4. Es modifica el punt tercer de la lletra a) de l’apartat 7 de l’article 15, que queda
redactat de la manera següent:
«3a. Cessió en favor del/de la cònjuge o parella estable, o en favor d’un familiar
de fins al segon grau.»
5. Es modifica la condició 1a de la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 23, que queda redactada de la manera següent:
«1a. La venda d’excedents en un espai d’un establiment comercial no dedicat
exclusivament a la venda d’aquest tipus de producte només es pot dur a terme si els
productes que s’hi ofereixen procedeixen exclusivament de l’estoc de la mateixa empresa i n’han format part durant un mínim de nou mesos.»
6. Es modifica l’apartat 6 de l’article 24, que queda redactat de la manera següent:
«6. En cas que l’activitat de promoció afecti productes o serveis venuts anteriorment al mateix establiment en condicions habituals, s’ha d’indicar, com a preu anterior a la promoció, el preu menor aplicat el mes anterior sobre productes o serveis
idèntics.»
7. S’afegeix un nou apartat, el 7, a l’article 24, que queda redactat de la manera
següent:
«7. Són activitats de promoció amb finalitat d’incentivació les vendes i la prestació de serveis amb obsequi i les ofertes conjuntes, entre altres, a les quals fan referència, respectivament, els articles 25 i 26.»
8. Es modifiquen els punts 1 i 3 de l’article 32, que queden redactats de la manera següent:
«1. L’oferta pública de venda d’un determinat producte o servei comporta l’obligació de subministrar-lo al preu anunciat a tots els demandants que l’hagin sol·licitat dins el termini de vigència i, si escau, compleixin les condicions d’adquisició.
En cap cas el subministrament del producte o servei no es pot diferir més enllà dels
quinze dies següents al dia en què s’hagi formulat la sol·licitud. En resten exclosos
d’aquestes obligacions els productes alimentaris periples que es trobin en les dates
pròximes a la seva inutilització per al consum.»
«3. Resten exclosos de les obligacions que estableix aquest article els productes
inclosos i anunciats en el marc d’una promoció de vendes amb finalitat extintiva.»
9. Es modifica l’apartat 4 de l’article 37, que queda redactat de la manera següent:
«4. Els ajuntaments, per raons d’ordre públic, de convivència o de salut pública,
poden prohibir la venda de begudes alcohòliques en horari nocturn d’acord amb el
que determina la Llei 20/1985, del 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, o la legislació que la substitueixi, amb la comunicació corresponent al Departament competent en matèria de
comerç.»
10. Es modifica l’apartat 17 de l’article 72, que queda redactat de la manera següent:
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«17. En relació amb els esdeveniments artesans als quals fa referència l’article
50 d’aquesta Llei, es considera infracció lleu dur a terme activitats amb la denominació artesana sense incloure productes elaborats per persones o empreses amb
l’acreditació del carnet d’artesà o d’empresa artesana i amb el distintiu de productes
d’artesania.»
11. S’afegeix un nou apartat, el 18, a l’article 72 que queda redactat de la manera
següent:
«18. Són infraccions lleus la resta d’infraccions que no escaigui qualificar de
greus.»
12. Es modifica l’apartat 8 de l’article 73, que queda redactat de la manera següent:
«8. En relació amb les infraccions de l’article 72.16 en matèria d’horaris comercials, és infracció greu si l’empresa infractora supera, dins l’àrea d’influència de
l’establiment en qüestió, la quota del 10% en un sector determinat de l’activitat comercial».
13. S’afegeixen les lletres f) i g) a l’apartat 1 de l’article 85, que queden redactades de la manera següent:
«f) Apartat 16.a), en cas d’incompliment dels acords que preveu l’article 37.3 i
que puguin adoptar els ajuntaments.»
«g) Apartat 17, en relació amb els esdeveniments artesans.»
14. Es modifica l’apartat 2 de l’article 85, que queda redactat de la manera següent:
«2. Les corporacions locals, en l’àmbit de les competències pròpies segons la legislació de règim local, poden imposar sancions per les infraccions greus tipificades
a l’article 73, apartats 5, 9 i 11 d’aquesta Llei, si no existeix una ordenança municipal
que estableixi un règim sancionador propi en aquestes matèries.»
Disposició final segona. Règim especial del municipi de Barcelona

1. Aquesta Llei i les disposicions que la desenvolupen són d’aplicació al municipi
de Barcelona, sens perjudici del caràcter prevalent de la normativa que conforma el
seu règim especial.
2. En el marc del règim especial de la ciutat es reconeix al municipi de Barcelona
competència i capacitat suficient en matèria de comerç i foment de l’activitat econòmica empresarial per desenvolupar reglamentàriament aquesta Llei i concretar,
en especial, els criteris per a la planificació i la delimitació territorial de les àrees
de promoció econòmica urbana (APEU) dins la distribució territorial de la ciutat en
districtes; les especificitats procedimentals per l’aprovació de les APEU; els criteris
i les funcions a ponderar en el pla d’actuació, i els instruments de tutela necessaris
sobre les entitats gestores, per preservar l’interès públic.
Disposició final tercera. Desenvolupament

1. S’autoritza el Govern perquè aprovi les disposicions necessàries per desenvolupar reglamentàriament aquesta Llei.
2. Per ordre de la persona titular del Departament competent en matèria d’indústria s’establirà la ponderació de cada un dels serveis que detalla l’article 41, així
com la definició d’altres atributs de serveis i d’infraestructura i el procediment per
sol·licitar i atorgar la classificació de cada PAE en una categoria concreta.
Antecedents del Projecte de llei

01. Memòria preliminar sotmesa a consulta pública prèvia i Valoració aportacions
02. Observacions sobra la tramitació de l’Àrea de Millora de la Regulació
03. Primera versió del text de la iniciativa
04. Memòria general
05. Memòria d’avaluació d’impacte (MAI)
3.01.01. Projectes de llei
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06. Fitxa resum
07. Justificant de no informe de l’Àrea de Subvencions i Anàlisi Pressupostària
08. Informe de l’Àrea d’Organització i Administració Electrònica
09. Informe de l’ICD
10. Informe jurídic preliminar
11. Valoració de l’Informe jurídic preliminar
12. Nova versió del text de la iniciativa
13. Nova versió de la Memòria general
14. Nova versió de la MAI
15. Informe jurídic complementari
16. Correu de petició de l’Oficina del Govern
17. Informe de la Direcció General de Pressupostos
18. Nova versió del text de la iniciativa
19. Certificat del Consell Tècnic - apartat II
20. Edicte d’Informació pública
21. Informe de l’Agencia Catalana del Consum
22. Notificacions d’audiència als interessats
23. Informe de l’Autoritat Catalana de la Competència
24. Informe de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
25. Observacions de l’Àrea de Millora de la Regulació
26. Al·legacions presentades
26-A. Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa
26-B. Associació de Comerciants del Carrer Guimerà de Manresa
26-C. Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Manresa
26-D. Asociación Española de Centros y Parques Comerciales
26-E. Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución
26-F. El Tomb de Reus i la Cambra de Comerç de Reus
26-G. CECOT
26-H. Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya
26-I. Federació de Municipis de Catalunya
26-J. Fundació Privada CECOT Innovació en nom del sector
26-K. Fomento del Trabajo Nacional
26-L. Unió de Polígons Industrials de Catalunya
26-M. Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados
26-N. CIMALSA
26-O. Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell
26-P. Cambra Oficial de Comerç, Serveis, Indústria i Navegació de Reus
26-Q. PIMEC
26-R. Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa
26-S. Associació Catalana de Municipis i Comarques
27. Informe de la Direcció General d’Innovació i Economia Digital
28. Informes de l’Ajuntament de Barcelona
29. Nova versió de la Memòria general
30. Nova versió del text de la iniciativa
31. Valoració de les observacions de l’Àrea de Millora de la Regulació
32. Nova versió de la MAI amb annexos
33. Resum valoratiu de les al·legacions
34. Informe jurídic preliminar actualitzat
35. Resum valoratiu de les al·legacions
36. Nova versió del text de la iniciativa
37. Certificat del Consell Tècnic - apartat III A
38. Resum de la valoració de les esmenes presentades i informes emesos
39. Versió de la iniciativa per trametre al CTESC i a la CGL
40. Sol·licitud de dictamen al CTESC i acusament de recepció
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41. Observacions de l’Oficina d’Organització de l’Administració i del Sector Públic
42. Qüestionari del CTESC i resposta
43. Observacions de l’Àrea de Millora de la Regulació
44. Certificat de la Comissió de Govern Local de Catalunya
45. Dictamen del CTESC
46. Nova versió del text de la iniciativa
47. Nova versió de la Memòria general
48. Nova versió de la MAI
49. Valoració del Dictamen del CTESC
50. Valoració de les observacions de l’Oficina d’Organització de l’Administració
i del Sector Públic
51. Informe jurídic final
52. Observacions de l’Àrea de Millora de la Regulació
53. Quadre de valoració de les al·legacions, informes i dictàmens
54. Nova versió de la MAI amb els annexes inclosos
55. Certificat del Consell Tècnic - apartat IV A
56. Relació de dictaminacions del Consell Tècnic
57. Versió definitiva per a l’aprovació del Govern
58. Justificació de la sol·licitud de la tramitació d’urgència
59. Acord d’aprovació pel Govern
60. Projecte de llei signat per la consellera
N. de la r.: Els antecedents del Projecte de llei poden ésser consultats a l’Arxiu
del Parlament.

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 74412).
D’acord amb l’article 107 del Reglament, s’acorda que sigui tramitat pel procediment d’urgència i que els terminis, des de l’inici de la tramitació, siguin reduïts a la
meitat dels que són fixats amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2020.

3.01.03.

Decrets llei

Decret llei 28/2020, del 21 de juliol, pel qual es modifica la Llei
14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i
s’adopten mesures urgents per harmonitzar prestacions socials amb
l’ingrés mínim vital
203-00053/12
DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 74283 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.07.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 28 de juliol de 2020, ha
pres coneixement del Decret llei 28/2020, de 21 de juliol, pel qual es modifica la
Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i s’adopten mesures
urgents per harmonitzar prestacions socials amb l’ingrés mínim vital, publicat al
DOGC 8184, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia
el dia 24.07.2020.
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A la Mesa del Parlament

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

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 21 de juliol de 2020, s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, s’aprova la iniciativa SIG20TSF1145 - Projecte de decret llei pel qual es modifica la Llei 14/2017,
de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i s’adopten mesures urgents per
harmonitzar prestacions socials amb l’ingrés mínim vital.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.
Decret Llei 28/2020, de 21 de juliol, pel qual es modifica la Llei 14/2017,
de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i s’adopten mesures
urgents per harmonitzar prestacions socials amb l’ingrés mínim vital
El president de la Generalitat de Catalunya,

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

L’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya preveu que les persones o
les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda
garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna, d’acord amb
les condicions que legalment s’estableixen.
Atesa la situació de crisi econòmica i d’emergència social a Catalunya, es va impulsar una iniciativa legislativa popular sobre la renda garantida de ciutadania per
promoure una llei que donés compliment a l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya.
En aquest sentit, el 20 de juliol de 2017, el Parlament de Catalunya va aprovar
la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, amb la finalitat
d’assegurar els mínims d’una vida digna a les persones i unitats familiars que es
troben en situació de pobresa, per tal de promoure la seva autonomia i participació
activa en la societat.
El desplegament normatiu de la renda garantida de ciutadania va concloure amb
l’aprovació del Decret 78/2019, de 2 d’abril, de creació i regulació de la Comissió
de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania, i, recentment, del Decret 55/2020,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de
la renda garantida de ciutadania i es modifica el Decret 123/2007, de 29 de maig,
pel qual es determina el règim aplicable a la sol·licitud i concessió de les prestacions
socials de caràcter econòmic de dret subjectiu, i es concreten els requisits per al reconeixement del dret a les prestacions creades, en desplegament de la Llei 13/2006,
del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
D’altra banda, la irrupció de la pandèmia generada per la Covid-19 ha provocat
un nou creixement en la taxa de risc a la pobresa, tant a Catalunya com a la resta de
l’Estat espanyol, que obliga les administracions públiques a adoptar de manera urgent noves mesures per pal·liar-ne els efectes.
Arran de la situació descrita, s’està produint un deteriorament del context macroeconòmic i els organismes internacionals com l’OCDE revisen a la baixa les previsions de les principals economies europees per al 2020 i, en especial, de l’economia
espanyola, una de les més afectades per la pandèmia i amb un confinament dels més
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durs i duradors. En aquest context, el Govern de l’Estat espanyol, mitjançant el Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, va aprovar l’ingrés mínim vital (en endavant,
IMV) amb l’objectiu de proveir d’una renda mínima la població més vulnerable, que
ha estat modificat pel Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents
per ajudar la reactivació econòmica i l’ocupació.
Actualment, la competència i gestió de les rendes mínimes és de les comunitats
autònomes, i Catalunya té la prestació de la renda garantida de ciutadania (en endavant, RGC) com a darrera xarxa de protecció amb uns llindars propis més elevats. La irrupció de l’IMV en un escenari descentralitzat i heterogeni pot provocar
inseguretat jurídica als ciutadans, perquè representa una nova prestació de la qual
la resta de les rendes mínimes són subsidiàries. L’IMV apareix amb uns requisits
propis, valoració de criteris, procediments i imports. Aquest Decret llei, en primer
lloc, pretén aconseguir, en el moment actual, una coordinació eficient entre les administracions públiques que tenen competències en matèria de rendes mínimes a
Catalunya. En segon lloc, aquest Decret llei vol assolir una normativa coherent en
matèria de renda garantida que doni compliment al principi de seguretat jurídica a
la ciutadania. En tercer lloc, el Decret llei vol afavorir la correcta implantació de
l’IMV a Catalunya i vetllar per la subsidiarietat de l’RGC.
El Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, va entrar en vigor el mateix dia de
la seva publicació, i les sol·licituds d’accés a l’IMV es poden presentar des del 15
de juny de 2020. Malgrat això, no totes les disposicions que estableix el Reial decret llei s’estan aplicant de manera immediata. Un dels motius pels quals no es pot
aplicar l’IMV immediatament és que, avui dia, encara no s’ha publicat cap norma
reglamentària que desenvolupi el Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, i no es
coneix com es concretaran aspectes clau de l’IMV, com ara el còmput de patrimoni
o la compatibilitat dels contractes laborals. En el mateix sentit, tampoc s’ha subscrit cap dels convenis que es preveuen en la norma, que són, en primer lloc, per a
la presentació de les sol·licituds d’inici i tramitació de l’expedient i, en segon lloc,
per a la col·laboració en el procediment administratiu, en el desenvolupament d’estratègies d’inclusió amb les comunitats autònomes. De la mateixa manera, encara
no s’han habilitat els protocols telemàtics d’intercanvi d’informació que el Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, estableix com a necessaris perquè les comunitats
autònomes comuniquin a l’Institut Nacional de la Seguretat Social les dades de les
persones beneficiàries de les rendes mínimes, en aquest cas, de la renda garantida
de ciutadania que estableix la Generalitat de Catalunya.
El Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, preveu diversos moments i casuístiques, que no estan del tot concretades ni són portades a terme, que tenen impacte en
la normativa de l’RGC. Són les tres següents:
1. La transformació d’ofici de les prestacions per fill a càrrec a l’IMV de tots els
titulars dels quals el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social y Migracions tingui totes les dades necessàries. En canvi, la resta dels titulars de les prestacions per fill a
càrrec dels quals el Ministeri no disposi de totes les dades tenen l’obligació de presentar la sol·licitud d’accés a l’IMV a partir del 15 de juny de 2020. En data 31 de
desembre de 2020, si no han presentat la documentació que es requereix, tornaran
a percebre el mateix import de la prestació anterior, és a dir, la prestació per fill a
càrrec i la renda garantida de ciutadania si també compleixen els requisits de l’RGC.
Aquests dos escenaris que es descriuen tenen un fort impacte en els beneficiaris de
l’RGC, tant en els nous com en els que ja la perceben actualment. Si no es canvia la
normativa actual de l’RGC de manera urgent, la Generalitat de Catalunya haurà de
rescabalar les mensualitats pagades, la qual cosa provocarà que els ciutadans afectats tinguin deutes importants, que difícilment es podran reintegrar.
2. Les persones que presentin la sol·licitud des del 15 de juny de 2020 fins al 15
de setembre de 2020 percebran l’IMV amb efectes econòmics des de l’1 de juny de
2020. Si la sol·licitud la presenten a partir del 16 de setembre de 2020, els efectes
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econòmics seran des del primer dia del mes següent a la presentació de la sol·licitud.
Hi ha dos impactes sobre l’RGC: primer, des del punt de vista del ciutadà, en funció
de la data de presentació de sol·licitud s’estableixen dos col·lectius diferents: els que
tramitin ràpidament l’IMV i els que no; i segon, des del punt de vista de la Generalitat de Catalunya, l’impacte es produeix quan la resolució amb retard de l’IMV per
part de l’INSS pot derivar en un manteniment pressupostari temporal perquè s’ha
de continuar pagant la prestació de l’RGC.
3. La prestació extraordinària per a les persones que hagin vist reduït el nivell
d’ingressos. La norma de l’IMV permet incloure, com a excepció per la qual també
podran tenir dret a l’IMV, els casos que aquest 2020 hagin vist minvar el seu nivell
d’ingressos arran de la COVID-19. Aquesta circumstància també tindrà un impacte
en els beneficiaris de l’RGC, ja que també pot provocar cobraments indeguts de difícil rescabalament si ja eren beneficiaris de la prestació de l’RGC.
Per tots aquests motius, l’aplicació del Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig,
és encara molt parcial i cal concretar com es desenvoluparà, ja que fins a la publicació de la norma de desenvolupament reglamentari es mantindran molts dubtes sobre
com serà l’abast real de l’IMV i, per tant, també l’impacte que tindrà en el pressupost de la Generalitat de Catalunya. La no concreció d’aquests aspectes pot provocar
que els ciutadans de Catalunya en situació de més vulnerabilitat amb menys recursos es vegin abocats a greuges importants.
Per les diferències entre prestacions descrites, cal facilitar l’encaix de totes dues
prestacions perquè els ciutadans de Catalunya no es vegin perjudicats per la modificació de la normativa existent en matèria de renda garantida de ciutadania.
Aquest Decret llei pretén regular el trànsit de l’RGC cap a l’IMV i a l’inrevés,
minimitzant l’afectació a la ciutadania mentre no sigui possible un conveni de gestió
per part de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa a aquest punt, es regula la reducció de terminis de resolució emesa per la Generalitat de Catalunya i es garanteix que
els ciutadans no es vegin perjudicats per la gestió de totes dues administracions. En
aquest sentit, s’adopten les mesures següents:
a) Reduir el termini de resolució de l’RGC dels sol·licitants de l’IMV als quals han
denegat la sol·licitud de l’INSS. La reducció en el termini de resolució per a les persones
que sol·liciten l’RGC i que hagin sol·licitat també l’IMV es fa necessària per no haver
de fer esperar les famílies en situació econòmica vulnerable els tres mesos de la resolució de l’IMV, i que després hagin d’esperar tres mesos fins que es resolgui l’RGC. Per
aquest motiu, només en el cas que hagin sol·licitat l’IMV i l’RGC de manera gairebé
paral·lela, es preveu la mesura amb l’objectiu d’evitar aquest període de temps.
b) Reduir el termini de resolució de la prestació complementària als ajuts, les
pensions i les prestacions estatals a l’ingrés mínim vital per part dels sol·licitants
de l’IMV als quals se’ls ha aprovat la sol·licitud d’IMV. La reducció del termini de
resolució per a les persones que sol·liciten la prestació complementària als ajuts, les
pensions i les prestacions estatals a l’ingrés mínim vital és necessària perquè les famílies en situació econòmica vulnerable no hagin d’esperar tres mesos fins a la resolució de l’IMV i tres mesos més fins que es resolgui la prestació complementària
als ajuts, prestacions i pensions estatals. Per aquest motiu, només en el cas que hagin
sol·licitat l’IMV i la prestació complementària als ajuts, les pensions i les prestacions
estatals de manera gairebé paral·lela, es preveu la mesura amb l’objectiu d’evitar
aquest període de temps.
c) No haver de retornar l’import percebut de l’RGC màxim fins a tres mesos, atès
el caràcter subsidiari de l’RGC amb l’IMV, per part dels ja perceptors de l’RGC que
tinguin dret a l’IMV. El silenci negatiu de l’IMV pot provocar que, malgrat que al
cap de tres mesos es pugui considerar denegat, hi hagi resolucions posteriors amb
cobrament de mesos d’efecte anterior.
Aquest Decret llei també pretén regular dues casuístiques concretes per evitar
perjudicis a la ciutadania amb les mesures següents:
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d) La garantia del cobrament de la prestació de l’RGC o la prestació complementària als ajuts, les pensions i les prestacions estatals vigents i reconeguts fins al moment en què s’estimi l’IMV, per a les sol·licituds presentades fins al 15 de desembre
de 2020. Es preveu per part de l’IMV el pagament amb efectes retroactius des de
l’1 de juny de 2020 per a totes les sol·licituds fetes fins al 15 de setembre de 2020.
e) La suspensió del termini de resolució i notificació de l’RGC o la prestació
complementària als ajuts, les pensions i les prestacions estatals fins a la notificació de la resolució de l’IMV per a les sol·licituds de l’RGC pendents de resoldre
abans del 15 de juny de 2020. L’ampliació de terminis per resoldre aquells als quals
s’ha fet un requeriment de resolució de l’IMV és imprescindible per no fer recaure
el retard en les resolucions de l’INSS sobre els ciutadans.
Finalment, la necessitat d’harmonitzar elements tècnics i procedimentals entre
l’RGC i l’IMV per donar seguretat jurídica al ciutadà es preveu amb les mesures
següents:
f) L’harmonització dels mètodes de presentació de la sol·licitud i la documentació corresponent per mitjà de declaracions responsables. D’aquesta manera, s’inclou
un sistema de declaració responsable, tal com s’estableix en la normativa de l’IMV,
per facilitar-ne la comprensió a la ciutadania i generar espais comuns entre l’RGC
i l’IMV.
g) L’harmonització del sistema d’accés a l’RGC amb la modificació del termini
de resolució de la prestació de quatre a tres mesos i el manteniment del silenci positiu. Es redueix el termini que té la Generalitat de Catalunya per resoldre i notificar
amb la finalitat d’equiparar tots els tipus de prestacions.
h) L’harmonització del compromís d’acordar i subscriure un pla d’activació i/o
d’inclusió social també per a perceptors de l’IMV que percebin la prestació complementària als ajuts, les pensions i les prestacions estatals corresponent.
Aquest Decret llei afronta els reptes immediats que no admeten demora, fins i
tot mitjançant la utilització de mitjans legislatius d’urgència, a un moment posterior. Aquests reptes consisteixen a donar seguretat jurídica a la població i a evitar
perjudicis als beneficiaris de totes dues prestacions, ja que pot comportar haver de
retornar les quantitats indegudes durant aquest període i el malbaratament de recursos públics.
És urgent tenir una garantia jurídica que permeti no perjudicar els ciutadans en
l’aplicació de l’IMV. A partir del mes de juny, l’IMV fa que molts beneficiaris de
la prestació de l’RGC o de la prestació complementària als ajuts, les pensions i les
prestacions estatals passin a percebre una nova prestació d’ofici, que impacta directament en el seu dret a continuar percebent l’RGC.
Aquest Decret llei pretén donar una resposta immediata a la necessitat d’adequar
la regulació vigent de la renda garantida de ciutadania davant l’aprovació de l’IMV
i, també, dotar els òrgans competents de prou temps per fer una bona diagnosi de
les reformes que es requereixen amb vista al futur. Com s’ha dit, un dels objectius
d’aquest Decret llei és afavorir la implantació correcta de l’IMV a Catalunya i vetllar per la subsidiarietat de l’RGC.
II

Pel que fa a l’estructura d’aquest Decret llei, a banda del preàmbul, s’ha distribuït en dos capítols, un per a cadascuna de les prestacions que es modifiquen, i una
disposició final.
Per això, cal tenir en compte que per adequar la regulació vigent de la renda garantida de ciutadania davant l’aprovació de l’IMV es necessària la modificació de la
normativa que afecta la prestació de la renda garantida de ciutadania, però també
és necessària la modificació de la normativa relativa a la prestació complementària
als ajuts, les pensions i les prestacions estatals, atès que la disposició addicional tercera de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, va modificar l’article 21 de la Llei 13/2006,
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del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, per crear una prestació
econòmica, de dret subjectiu, per complementar els ajuts, les pensions i les prestacions estatals.
Així doncs, el capítol 1 recull les mesures per harmonitzar la prestació de la
RGC i l’IMV. La secció 1 d’aquest capítol recull la modificació de la Llei 14/2017,
del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, i la secció 2 regula les modificacions en el Decret 55/2020, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.
El capítol 2 desenvolupa les mesures per harmonitzar la prestació complementària als ajuts, les pensions i les prestacions estatals a l’IMV. A la secció 1 recull la
modificació de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic, i a la secció 2 les modificacions del Decret 123/2007, de 29 de maig, pel
qual es determina el règim aplicable a la sol·licitud i concessió de les prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu, i es concreten els requisits per al reconeixement del dret a les prestacions creades en el desplegament de la Llei 13/2006,
del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
Atesa la situació plantejada i, d’acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern, davant la necessitat extraordinària i urgent que pot suscitar l’entrada en vigor de l’ingrés mínim
vital, pot dictar disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en
els termes de l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
La norma del Decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se n’ha
de fer un ús prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la consideració
d’urgents i convenients.
A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies i amb la deliberació
prèvia del Govern,
Decreto:
Capítol 1. Mesures urgents per harmonitzar la prestació de la renda
garantida de ciutadania a l’ingrés mínim vital
Secció 1. Modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda
garantida de ciutadania
Article 1. Modificació de l’article 25

S’afegeixen a l’article 25 dos apartats, el 5 i 6, que queden redactats de la manera següent:
«5. En el supòsit que en el moment de la sol·licitud no es pugui aportar documentació que no estigui en poder de l’Administració i que sigui necessària per acreditar
els requisits d’accés, la persona sol·licitant realitzarà una declaració responsable en
què s’obliga a presentar aquesta documentació durant la tramitació del procediment.
6. Si, amb posterioritat a la sol·licitud, la persona sol·licitant no aporta la documentació a què es va obligar en la declaració responsable, amb caràcter previ a
dictar una resolució l’òrgan gestor l’ha de requerir a aquest efecte. En aquest cas,
quedarà en suspès el procediment durant el termini màxim de tres mesos. Si transcorregut aquest termini no es presenta la documentació requerida, es produirà la
caducitat del procediment.»
Article 2. Modificació de l’article 26

Es modifica l’apartat 1 de l’article 26, que queda redactat de la manera següent:
«Article 26
1. L’administració pública competent ha de dictar una resolució expressa denegant o atorgant la prestació en el termini de tres mesos a comptar de la data d’entrada de la sol·licitud al registre.
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En el supòsit que a la unitat familiar se li hagi denegat la prestació prevista al
Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s’estableix l’ingrés mínim vital,
de manera excepcional, el termini per dictar la resolució expressa és de 30 dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació, per part del sol·licitant a l’òrgan tècnic
de la prestació de la renda garantida de ciutadania, de la resolució de denegació de
l’ingrés mínim vital, sempre que la sol·licitud de la prestació de la renda garantida
de ciutadania s’hagi efectuat com a màxim dins dels 10 dies hàbils posteriors a la
sol·licitud de la prestació estatal de l’ingrés mínim vital.»
Article 3. Nova disposició addicional

S’afegeix una disposició addicional, la desena, amb el redactat següent:
«Disposició addicional desena
1. Els beneficiaris de la prestació de la renda garantida de ciutadania que poden
tenir dret a l’ingrés mínim vital que regula el Reial decret llei 20/2020, de 29 de
maig, han de sol·licitar-ne l’accés, atès el caràcter subsidiari de la prestació de la renda garantida de ciutadania que preveu l’article 4 d’aquesta Llei.
D’acord amb l’apartat 10 de la disposició transitòria primera del Reial decret llei
20/2020, de 29 de maig, fins al 31 de desembre del 2020 l’òrgan tècnic de la renda
garantida de ciutadania ha de comunicar a l’Institut Nacional de la Seguretat Social,
mitjançant els protocols telemàtics d’intercanvi d’informació habilitats per a aquest
efecte, les dades necessàries dels perceptors de la renda garantida de ciutadania per
identificar les persones beneficiàries potencials i verificar els requisits d’accés a les
prestacions estatals a l’efecte del seu reconeixement.
Vist el caràcter compatible i complementari de la renda garantida de ciutadania
amb l’ingrés mínim vital, el reconeixement dels efectes retroactius de la prestació
estatal, que preveu la disposició transitòria segona del Reial decret llei 20/2020, de
29 de maig, és compatible i no deduïble amb la prestació de la renda garantida de
ciutadania, com a màxim tres mesos, a partir de la data de la sol·licitud de l’ingrés
mínim vital fins a la data de notificació, per part de la persona beneficiària, a l’òrgan
tècnic de la renda garantida de ciutadana de la resolució d’atorgament de la prestació estatal.
A partir del reconeixent del dret a l’ingrés mínim vital, la direcció general competent en matèria de renda garantida ha d’acordar, si escau, que la persona titular
reintegri, totalment o parcialment, les prestacions que ha percebut indegudament,
d’acord amb el procediment que preveu reglamentàriament i subsidiàriament la normativa reguladora dels ingressos de dret públic.
2. A l’efecte de valorar els requisits d’accés de l’ingrés mínim vital per part de
l’òrgan competent, les dades de les persones destinatàries i sol·licitants de la renda
garantida de ciutadania es poden comunicar, sense el consentiment previ dels titulars, d’acord amb el que disposa l’article 20.4 del Reial decret 20/2020, de 29 de
maig, amb la finalitat de facilitar la informació estrictament necessària per al reconeixement i el control de les prestacions de cada administració pública competent.
La informació facilitada no es pot utilitzar per a cap altra finalitat si no és amb el
consentiment de la persona interessada. Tot això en aplicació dels articles 5.1.b),
5.1.c) i 6 del Reglament (UE) núm. 2016/679, i de l’article 8 de la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. En aquestes condicions, es poden comunicar les resolucions de les prestacions
de renda garantida de ciutadania a altres administracions públiques, a fi de dur a
terme les activitats que, en el marc de la col·laboració i la cooperació, hagin de fer
aquestes administracions en matèria de gestió i control de la prestació de la renda
garantida de ciutadania o l’ingrés mínim vital.
Així mateix, en els mateixos termes, la direcció general competent en matèria de
renda garantida de ciutadania, mitjançant els òrgans competents, pot comunicar telemàticament, sense el consentiment previ del titular, les dades personals i la infor3.01.03. Decrets llei
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mació que resulti necessària sobre la prestació de la renda garantida de ciutadania a
les institucions i els organismes públics que ho sol·licitin perquè puguin dur a terme,
dins de l’àmbit de les seves competències, les actuacions derivades de l’aplicació de
l’ingrés mínim vital o de la prestació de renda garantida de ciutadania.»
Article 4. Addició de disposició transitòria

S’addiciona una disposició transitòria, la vuitena, amb el redactat següent:
«Disposició transitòria vuitena
Per als perceptors de la prestació de la renda garantida de ciutadania vigent i reconeguts fins al 15 de desembre del 2020, en el cas de ser titulars de l’ingrés mínim
vital amb posterioritat al reconeixement de la prestació de la renda garantida de
ciutadania, el reconeixement dels efectes retroactius de la prestació estatal que preveu la disposició transitòria segona del Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, és
compatible i no deduïble amb la prestació de la renda garantida de ciutadania, com
a màxim quatre mesos, a partir de la data de la sol·licitud de l’ingrés mínim vital
fins a la data de notificació, per part de la persona beneficiària, a l’òrgan tècnic de
la renda garantida de ciutadania de la resolució en què s’atorga la prestació estatal.»
Article 5. Addició de disposició transitòria

S’addiciona una disposició transitòria, la novena, amb el redactat següent:
«Disposició transitòria novena
1. El termini de resolució per a les sol·licituds de la renda garantida de ciutadania
que es trobin pendents de resolució en la data d’entrada en vigor del Reial decret llei
20/2020, de 29 de maig, pel qual s’estableix l’ingrés mínim vital, de persones beneficiàries que podrien tenir dret a la prestació estatal, queda suspès fins a la resolució
de l’ingrés mínim vital.
2. En els supòsits que estableix l’apartat anterior, i un cop s’hagi dictat i notificat
la resolució de l’ingrés mínim vital, el termini de resolució de la prestació de la renda garantida de ciutadania és de 30 dies hàbils a comptar de la notificació, per part
de la persona beneficiària, a l’òrgan tècnic de la renda garantida de ciutadania de
la resolució en què s’atorga o es denega la prestació estatal de l’ingrés mínim vital.
3. En qualsevol cas, els efectes econòmics de la prestació de la renda garantida
de ciutadania s’apliquen des de la data de la sol·licitud, independentment de la modalitat de la prestació de la renda garantida de ciutadania.»
Secció 2. Modificació del Decret 55/2020, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda
garantida de ciutadania, i es modifica el Decret 123/2007, de 29
de maig, pel qual es determina el règim aplicable a la sol·licitud i
concessió de les prestacions socials de caràcter econòmic de dret
subjectiu, i es concreten els requisits per al reconeixement del dret a
les prestacions creades, en desplegament de la Llei 13/2006, del 27 de
juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
Article 6. Modificació de l’article 43

S’afegeixen a l’article 43 dos apartats, el 6 i el 7, que queden redactats de la manera següent:
«6. En el supòsit que en el moment de la sol·licitud no es pugui aportar documentació que no estigui en poder de l’Administració i sigui necessària per acreditar
els requisits d’accés, la persona sol·licitant ha de fer una declaració responsable en
què s’obliga a presentar aquesta documentació durant la tramitació del procediment.
7. En el supòsit que, amb posterioritat a la sol·licitud, la persona sol·licitant no
aporti la documentació a la qual es va obligar en la declaració responsable, amb caràcter previ a dictar una resolució, l’òrgan gestor l’ha de requerir per a aquest efecte.
En aquest cas, el procediment queda suspès durant el termini màxim de tres mesos.
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Si transcorregut aquest termini no es presenta la documentació requerida, es produirà la caducitat del procediment.»
Article 7. Modificació de l’article 45

Es modifica l’apartat 4 de l’article 45, que queda amb el redactat següent:
«4. En tot cas, el sol·licitant disposa d’un termini de 15 dies per completar la sol·
licitud en el sentit requerit, amb l’advertiment que, si no ho fa, s’entendrà desistida
la seva sol·licitud mitjançant resolució prèvia, en què s’han de declarar la circumstància que es presenta, els fets produïts i les normes aplicables. S’exceptua del que
disposa aquest apartat la documentació que la persona sol·licitant es va obligar a
presentar mitjançant declaració responsable, d’acord amb el que regulen els articles
43.6 i 43.7.»
Article 8. Modificació de l’article 47

Es modifica l’apartat 1 de l’article 47, que queda amb el redactat següent:
«Article 47. Termini per dictar i notificar la resolució, i silenci administratiu
1. La persona titular de la direcció general competent en matèria de renda garantida dicta una resolució expressa en què atorga o denega la prestació, i la notifica en
el termini de tres mesos a comptar de la data d’entrada de la sol·licitud al registre.»
Capítol 2. Mesures urgents per harmonitzar les prestacions
econòmiques complementàries als ajuts, les pensions i les prestacions
estatals a l’ingrés mínim vital
Secció 1. Modificació de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions
socials de caràcter econòmic
Article 9. Modificació de l’article 21

S’afegeixen a l’article 21 dos apartats, el 5 i el 6, que queden redactats de la manera següent:
«5. En el supòsit de sol·licitud de la prestació complementària als ajuts, les pensions i les prestacions estatals de beneficiaris de l’ingrés mínim vital, que regula el
Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, el termini per resoldre i notificar la resolució és de 30 dies hàbils a comptar de la notificació, per part de la persona beneficiària, a l’òrgan competent en matèria de prestacions complementàries als ajuts, les
pensions i les prestacions estatals de la resolució en què s’atorga la prestació estatal
de l’ingrés mínim vital, sempre que la sol·licitud de la prestació complementària als
ajuts, les pensions i les prestacions estatals s’hagi efectuat com a màxim dins dels
10 dies hàbils posteriors a la sol·licitud de la prestació estatal de l’ingrés mínim vital.
6. Les persones destinatàries de la prestació complementària als ajuts, les pensions i les prestacions estatals i derivada del dret a percebre l’ingrés mínim vital
s’han de comprometre, prèviament a la resolució, al seguiment d’un pla d’activació
laboral i/o d’inclusió social, depenent de les seves circumstàncies personals i de conformitat amb la Llei en matèria de renda garantida de ciutadania.»
Article 10. Nova disposició addicional

S’addiciona una disposició addicional, la quarta, amb el redactat següent:
«Disposició addicional quarta
1. Les persones beneficiàries de la prestació complementària als ajuts, les pensions i les prestacions estatals que regula l’article 21.2 d’aquesta Llei que podrien tenir dret a l’ingrés mínim vital que preveu el Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig,
han de sol·licitar l’accés a la nova prestació de l’ingrés mínim vital.
2. La quantia de la prestació complementària als ajuts, les pensions i les prestacions estatals de persones beneficiàries perceptores de l’ingrés mínim vital és la
que es derivi de l’aplicació de les condicions, les circumstàncies i les quanties que
estableix la disposició transitòria tercera de la Llei en matèria de renda garantida
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de ciutadania, i ha de ser la necessària per arribar a la quantia de la prestació de la
renda garantida de ciutadania vigent en cada moment, inclosa la prestació complementària d’activació i inserció.
3. A l’efecte de valorar els requisits d’accés de l’ingrés mínim vital per part de
l’òrgan competent, les dades dels destinataris i sol·licitants de la prestació complementària als ajuts, les pensions i les prestacions estatals, si escau, es poden comunicar, sense consentiment previ dels titulars, d’acord amb el que disposa l’article 20.4
del Reial decret 20/2020, de 29 de maig, amb la finalitat de facilitar la informació
estrictament necessària per al reconeixement i el control de les prestacions de cada
administració pública competent. La informació facilitada no pot ser utilitzada per
a cap altra finalitat si no és amb el consentiment de la persona interessada. Tot això
en aplicació dels articles 5.1.b), 5.1.c) i 6 del Reglament (UE) núm. 2016/679, i de
l’article 8 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. En aquestes condicions es poden comunicar les
resolucions d’aquestes prestacions a altres administracions públiques, a fi de dur a
terme les activitats que, en el marc de la col·laboració i la cooperació, hagin de fer
aquestes administracions en matèria de gestió i control de la prestació de renda garantida de ciutadania o ingrés mínim vital.
4. Així mateix, en els mateixos termes, la direcció general competent en matèria de prestacions complementàries als ajuts, les pensions i les prestacions estatals,
mitjançant els òrgans competents, poden comunicar telemàticament, sense el consentiment previ del titular, les dades personals i la informació que resulti necessària
sobre aquestes prestacions a les institucions i els organismes públics que ho sol·licitin perquè puguin dur a terme, dins de l’àmbit de les seves competències, les actuacions derivades de l’aplicació de l’ingrés mínim vital o de la prestació de renda
garantida de ciutadania.»
Article 11. Nova disposició transitòria

S’addiciona una disposició transitòria, la desena, amb el redactat següent:
«Disposició transitòria desena
1. El termini de resolució per a les sol·licituds de la prestació complementària
als ajuts, les pensions i les prestacions estatals que es trobin pendents de resolució
en la data d’entrada en vigor del Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual
s’estableix l’ingrés mínim vital, de persones beneficiàries que podrien tenir dret a la
prestació estatal, queda suspès fins a la resolució de l’ingrés mínim vital.
2. En els supòsits que estableix l’apartat anterior, i un cop s’hagi dictat i notificat
la resolució de l’ingrés mínim vital a la persona beneficiària, el termini de resolució
de la prestació complementària als ajuts, les pensions i les prestacions estatals és de
30 dies hàbils a comptar de la notificació, per part de la persona beneficiària a la direcció general competent d’aquesta prestació complementària, de la resolució en què
s’atorga o es denega la prestació estatal de l’ingrés mínim vital.
3. En qualsevol cas, els efectes econòmics de la prestació complementària als
ajuts, les pensions i les prestacions estatals s’apliquen des de la data de la sol·licitud
d’aquesta prestació.»
Secció 2. Modificació del Decret 123/2007, de 29 de maig, pel qual
es determina el règim aplicable a la sol·licitud i concessió de les
prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu, i es
concreten els requisits per al reconeixement del dret a les prestacions
creades, en desplegament de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de
prestacions socials de caràcter econòmic
Article 12. Modificació de l’article 24

S’afegeixen a l’article 24 tres apartats, el 5, el 6 i el 7, que queden redactats de
la manera següent:
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«5. A les sol·licituds i als expedients de la prestació complementària als ajuts,
les pensions i les prestacions estatals, només s’ha d’acompanyar la documentació
necessària per justificar el compliment dels requisits que no es trobi en poder de
l’administració actuant o no hagi estat elaborada per qualsevol altra administració.
6. En el supòsit que en el moment de la sol·licitud no es pugui aportar documentació que no estigui en poder de l’Administració i sigui necessària per acreditar els
requisits d’accés, la persona sol·licitant ha de fer una declaració responsable en què
s’obliga a presentar aquesta documentació durant la tramitació del procediment.
7. Si amb posterioritat a la sol·licitud la persona sol·licitant no aporta la documentació a la qual es va obligar en la declaració responsable, amb caràcter previ a dictar
una resolució, l’òrgan gestor l’ha de requerir per a aquest efecte. En aquest cas, el
procediment queda suspès durant el termini màxim de tres mesos. Si transcorregut
aquest termini no es presenta la documentació requerida, es produirà la caducitat
del procediment.»
Article 13. Modificació de l’article 26 bis

S’afegeixen a l’article 26.bis dos apartats, el 4 i el 5, que resten redactats de la
manera següent:
«4. En el supòsit concret de la prestació complementària a l’ingrés mínim vital,
el termini per resoldre i notificar la resolució és de 30 dies hàbils a comptar de la
notificació a l’òrgan gestor, per part de la persona beneficiària, de la resolució en què
es denega o s’atorga la prestació estatal, sempre que el sol·licitant hagi fet la sol·licitud de la prestació complementària dins dels 10 dies hàbils següents a la sol·licitud
de l’ingrés mínim vital. A aquest efecte, en cas d’aprovació de l’ingrés mínim vital,
l’òrgan gestor de la renda garantida de ciutadania dona per acreditats els requisits
d’accés a la renda garantida equivalents a la prestació estatal. En tots els casos, si
no es duu a terme la concessió i la notificació en el termini establert, la sol·licitud
s’entén desestimada.
5. Les persones destinatàries de la prestació complementària als ajuts, les pensions i les prestacions estatals i derivada del dret a percebre l’ingrés mínim vital
s’han de comprometre, prèviament a la resolució, al seguiment d’un pla d’activació
laboral i/o d’inclusió social, depenent de les seves circumstàncies personals i de conformitat amb la Llei en matèria de renda garantida de ciutadania.»
Disposició final primera. Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans i ciutadanes als quals sigui d’aplicació
aquest Decret llei cooperin en el seu compliment, i que els tribunals i les autoritats
als quals pertoqui el facin complir.
Barcelona, 21 de juliol de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
Antecedents del Decret llei

1. Memòria general i econòmica justificativa sobre la necessitat i urgència del
decret llei xx/2020, de xx de xx, pel qual es modifica la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i s’adopten mesures urgents per harmonitzar
prestacions socials amb l’Ingrés Mínim Vital signada per la direcció General d’Economia Social, el tercer Sector i les Cooperatives.
2. Esborrany Projecte de Decret Llei XX/2020, de XX de XX, pel qual es modifica la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i s’adopten
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mesures urgents per harmonitzar prestacions socials amb l’ingrés mínim vital (versió Govern 21 de juliol de 2020).
3. Informe jurídic de la cap de l’Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals.
4. Justificant e_valisa de tramesa de l’expedient al Secretari de Govern.
5. Informe de Subdirecció General de Planificació i Gestió Pressupostària de la
Direcció de Serveis del Departament.
6. Informe de la Direcció General de Pressupostos. Departament de la Vicepresidència, i d’Economia i Hisenda.
7. Projecte de Decret llei pel qual es modifica la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de
la renda garantida de ciutadania i s’adopten mesures urgents per harmonitzar prestacions socials amb l’ingrés mínim vital - versió signada pel Govern 21 de juliol de
2020.
8. Certificat de la Secretaria de Govern, de 21 de juliol de 2020.
9. Decret llei 28/2020, de 21 de juliol, pel qual es modifica la Llei 14/2017, de 20
de juliol, de la renda garantida de ciutadania i s’adopten mesures urgents per harmonitzar prestacions socials amb l’ingrés mínim vital (DOGC 8184 de 23 de juliol
de 2020).
N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del
Parlament.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la reactivació urgent del Pla territorial
parcial del Penedès
250-01343/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 74503 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 29.07.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 74503)

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

1. Reactivar de manera urgent Continuar impulsant, amb la màxima celeritat
possible, el Pla Territorial Parcial del Penedès i a aprovar l’Avanç del Planejament
per iniciar els processos participatius i d’informació pública corresponents que s’han
de desenvolupar al llarg d’aquest any 2020, per a la seva aprovació definitiva es faci
efectiva al 2021.
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Proposta de resolució sobre la residència Domusvi Can Buxeres, de
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
250-01344/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 74467 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSG, 29.07.2020
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 74467)

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

1. Inspeccionar i avaluar el funcionament de Abrir una actuación de oficio para
estudiar las denuncias por parte de familiares de residentes en la Residència Domusvi Can Buxeres de l’Hospitalet de Llobregat que vienen denunciando desde 2018 por
presunta mala praxis, malos tratos y abandono. i garantir els drets de les persones
residents, d’acord amb la legislació en matèria de serveis socials, així com també
l’adequació a les normes dictades per les autoritats competents per fer front a la
crisi sanitària derivada de la Covid-19.
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 2

2. Presentar-ne els resultats i conclusions Elaborar un informe especifico sobre
las denuncias por parte de familiares de residentes en la Residencia Domusvi Can
Buxeres de l’Hospitalet de Llobregat que vienen denunciando por presunta mala
praxis, malos tratos y abandono. davant d’aquesta Comissió.
Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De supressió del punt 3

3. Comparecer en sede parlamentaria sobre las actuaciones y las conclusiones
del informe.

Proposta de resolució sobre l’adaptació de la formació digital a les
noves necessitats laborals de les empreses després de la Covid-19
250-01426/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 73452 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2020

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’adaptació de les
noves necessitats laborals de les empreses catalanes amb formació digital a l’era
post-Covid-19, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent:
Exposició de motius

Les transformacions que ha generat i està generant la crisi econòmica, sanitària
i social per la Covid-19 al món laboral han accelerat el procés de digitalització de
moltes empreses, al convertir-se en el principal mitjà per garantir i preservar l’acti3.10.25. Propostes de resolució
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vitat comercial. Si des de fa més de 10 anys que moltes empreses van iniciar-se en
la transformació digital, en aquest moment totes les activitats econòmiques requereixen de forma immediata la visió, l’estratègia i l’execució digital si volen ser competitives al mercat.
Amb aquest nou escenari, la demanda de perfils digitals a tots els àmbits professionals (comunicació, màrqueting, financer, jurídic, entre d’altres), s’ha incrementat
de manera exponencial, però les empreses es troben amb dificultats per aconseguir
les persones adequades amb la formació, recursos i habilitats necessàries per donar
resposta a les actuals necessitats del mercat de treball.
Malauradament, s’ha posat sobre la taula que existeixen desajustos entre oferta i
demanda, amb aquesta obligada acceleració de la digitalització empresarial aquests
perfils seran més necessaris que mai.
Per això, creiem que cal prendre decisions, impulsar programes i promoure el
talent digital per a la recuperació i creixement de l’activitat econòmica a Catalunya.
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:
1. Dissenyar i implementar de manera urgent, programes de formació digital
adaptats a les noves necessitats del mercat laboral i oferir aquesta formació amb
prioritat als treballadors que hagin perdut la feina durant aquesta pandèmia.
2. Destinar bona part dels recursos i fons de les polítiques públiques actives
d’ocupació en promoure la formació digital amb l’objectiu d’augmentar l’ocupació
de qualitat i fer realitat que quan se superi la pandèmia, l’activitat econòmica es recuperi i contribueixi així a la reducció de l’atur.
3. Promoure i oferir a tots els treballadors en actiu la necessària formació en
competències digitals mínimes per a donar recolzament a les empreses per a la seva
completa digitalització.
Palau del Parlament, 10 de juliol de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Mercè Escofet Sala, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’ús de les denominacions oficials de
lloc per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-01427/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 73454 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2020

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que s’estableix pels articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per instar a la Corporació
de Mitjans Audiovisuals de Catalunya a fer servir les denominacions oficials dels
diferents indrets amb rigurositat oficial i d’acord als principis d’objectivitat, neutralitat i rigor terminològic, perquè sigui substanciada davant la Comissió de Control de
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el següent text:
Exposició de motius

Sembla evident que el llibre d’estil d’uns mitjans de comunicació públics hauria d’estar regit pels principis d’objectivitat, neutralitat, rigor i respecte. Malauradament, això no passa al Llibre d’estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
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Per exemple, en aquest Llibre d’estil, apareix com incorrecte: «Tres joves neonazis agredeixen un jove senegalès a Gandia, a València» i com a correcte «Tres joves neonazis agredeixen un jove senegalès a Gandia, al País Valencià» (p. 286) tot i
que, efectivament, Gandia pertany a la província de València i que, a més, el «País
Valencià» no és cap denominació oficial. I és que, segons aquest Llibre d’estil, «fem
servir la denominació tradicional País Valencià per referir-nos al conjunt del que
administrativament s’anomena Comunitat Valenciana» (p. 291). Cal recordar que
Comunitat Valenciana és la denominació oficial que consta al seu Estatut d’Autonomia i és una autèntica manca de respecte no fer servir el nom que democràticament
van decidir els valencians. No resulta gens adient fer servir una denominació que no
és oficial i que, a més, fa que se sentin exclosos els valencians no nacionalistes, és a
dir, la immensa majoria dels valencians.
En aquesta línia de falta de rigor i manca de respecte a la realitat, el Llibre d’estil diu: «Designem amb el nom de Catalunya del Nord el conjunt de les comarques
catalanes que pertanyen a França: l’Alta Cerdanya, el Capcir, el Conflent, la Fenollada, el Rosselló i el Vallespir. Com a denominació secundària també diem Catalunya Nord» (289). En realitat, es tracta de comarques franceses amb el francès com
a única llengua oficial i on el català no és tan sols ni llengua cooficial. I afegeix:
«Tenim present que les poblacions de la Catalunya del Nord són part integrant dels
Països Catalans i, quan les mencionem, les acompanyem de la referència comarcal».
En aquest sentit, s’assenyala com incorrecte «La xerrada tindrà lloc a la ciutat francesa de Cotlliure» tot i que, efectivament, Cotlliure és una ciutat francesa (290). Els
«Països Catalans» no han existit mai més enllà de l’imaginari nacionalista i no és
casualitat que aparegui documentat per primer cop l’any 1876, és a dir, durant la Renaixença, i que es faci com a sinònim de «territoris de parla catalana» amb aquesta
visió romàntica que equipara pàtria i llengua seguint els postulats de Herder que al
segle xxi ha quedat totalment obsolet. Més enllà del fet que no es correspon amb
cap denominació oficial ni en cap realitat objectiva, és un concepte que només reconeixen i fan servir els nacionalistes i que exclou a la majoria dels habitants d’aquests
suposats Països Catalans.
Per tot això, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Instar a la Corporació de Mitjans Audiovisuals de Catalunya a tenir un Llibre
d’Estil on es respectin els principis d’objectivitat, neutralitat i rigor terminològic.
2. Instar a la Corporació de Mitjans Audiovisuals de Catalunya fer servir les denominacions oficials dels diferents indrets.
Palau del Parlament, 15 de juliol de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre el cooperativisme agrari
250-01429/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 73500 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2020

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat 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 el cooperativisme agrari català, per tal que sigui
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substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació,
amb el text següent:
Exposició de motius

El cooperativisme agrari neix a finals del segle XIX, com a resposta de la pagesia a la progressiva penetració de l’economia de mercat i amb l’objectiu principal
de garantir la producció i la comercialització conjunta de les seves produccions.
Les cooperatives agràries són empreses que agrupen els agricultors i ramaders
i aglutinen bona part de la producció agroalimentària de Catalunya. Produeixen,
elaboren i comercialitzen aliments de proximitat al temps que enforteixen el teixit
agroindustrial, generen ocupació de qualitat i vetllen per la sostenibilitat mediambiental. Al ser empreses socials i arrelades al territori, els beneficis que obtenen reverteixen en els seus socis i, per extensió, en la millora econòmica i social del món
rural.
No hi ha un únic model empresarial de cooperativa agrària. En un mateix àmbit territorial conviuen cooperatives locals, que concentren la producció i ofereixen
serveis als socis, amb cooperatives més grans que aposten per la comercialització i
la internacionalització dels seus productes.
El model cooperatiu compta amb una gran diversitat productiva: oli, vi, fruita
i horta, arròs, ramaderia, llet, fruita seca, planta viva, conreus herbacis i farratges,
pinsos... Això els permet proveir de múltiples productes de qualitat i de proximitat
al consumidor.
Les cooperatives agràries ofereixen diversos serveis als socis, però també a l’entorn rural, com les seccions de subministraments (adobs, fitosanitaris, llavors, planter o carburants), les agrobotigues, els locals socials i les seccions de crèdit entre
d’altres serveis que es van adaptant a les necessitats de cada moment.
Les cooperatives agràries superen amb escreix el 34% del total de la producció
final agrària de Catalunya i els preus comercialitzats per aquestes empreses tendeixen a ser superiors a la mitjana d’operadors.
La xifra de negoci del conjunt de les cooperatives agràries de Catalunya, amb
més de 30.000 socis, es situa en uns 1.600 M€/any i genera més de 4.200 ocupacions
on la dona representa el 48% dels llocs de treball.
En la situació de pandèmia que estem vivint, el sector agroalimentari, pel fet de
ser una activitat essencial, ha pogut continuar la seva activitat des de l’inici i sense
limitacions rellevants per part de les autoritats, tot i que, lògicament, en un nou entorn molt incert i amb força entrebancs. Això ha permès assegurar el subministrament d’aliments al conjunt de la població sense trencar la continuïtat entre les diferents etapes de la cadena agroalimentària.
Però el Covid-19 i les mesures relacionades amb aquesta pandèmia estan provocant canvis importants en la nostra societat que també afectaran al nostre sector
agroalimentari, com és un escenari de recessió econòmica a escala mundial, canvis bruscos i de gran impacte en el consum alimentari o en determinats productes
agraris, sobrecostos per l’aplicació de mesures de seguretat i de prevenció de riscos
i algunes dificultats logístiques, entre d’altres canvis.
Aquests impactes generals s’afegeixen a la situació d’enorme dificultat de caràcter conjuntural o estructural en determinats sectors agroalimentaris.
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:
1. Reforçar la participació del cooperativisme agrari com a part essencial en la
representació del sector agroalimentari, tant als plans de xoc que es desenvolupin
per pal·liar els efectes de la pandèmia com a les iniciatives agràries en curs que no
poden aturar-se per la situació actual.
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2. Reforçar el valor afegit del cooperativisme agrari mitjançant la difusió de la
fórmula cooperativa a les universitats, escoles agràries de Catalunya i escoles d’educació primària.
3. Digitalitzar el registre de cooperatives integrant els tràmits vinculats a la seu
electrònica i a la finestreta única empresarial. Tanmateix integrar tots els tràmits als
quals es troben subjectes les cooperatives.
4. Coordinar i promoure ajuts complementaris als ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries per
potenciar la intercooperació i fomentar la competitivitat del sector.
5. Prioritzar la participació del cooperativisme agrari en projectes de R+D+I tant
per la seva capacitat de disseminació dels resultats, com pel potencial de convertir
els projectes en llocs de treball i generar activitat econòmica al territori.
6. Establir ajuts econòmics per finançar les aportacions a capital o a reserves per
facilitar la incorporació de socis al cooperativisme agrari i per establir un pla de incorporació de joves que inclogui acollida, assessorament i tutoratge i promoció de
banc de terres.
7. Fomentar els instruments específics de suport públic per a la internacionalització
de l’empresa cooperativa i millorar les relacions institucionals entre les cooperatives i
els organismes especialitzats en el foment del comerç exterior (PRODECA, ACCIÓ,
cambres de comerç...).
8. Facilitar instruments de suport complementaris per potenciar els sistemes de
comerç electrònic per fomentar la participació de les cooperatives a la venda directa
al consumidor davant un probable creixement de la venda en línia.
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre el reconeixement i el suport a la cultura
flamenca
250-01431/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 73502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2020

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada, Blanca Victoria
Navarro Pacheco, diputada, Héctor Amelló Montiu, diputat del Grup Parla-mentari
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del
Parlament, presenten la Proposta de Resolució següent per a reconèixer i donar suport del Parlament de Catalunya a la Cultura Flamenca, perquè sigui substanciada
davant la Comissió de Cultura.
Exposició de motius

El flamenc forma part de la riquesa cultural de Catalunya. Des del segle xixi hi
ha una tradició flamenca a Catalunya, que ve del poble gitano i que ha donat grans
artistes com Carmen Amaya, El Pescaílla o Peret. Aquesta tradició flamenca també
ha nodrit a grans figures catalanes de la música clàssica com ara Albéniz o Enric
Granados. També ha influït en pintors com Ramon Casas i Santiago Russiñol i en
escriptors com Josep Pla. A més, el flamenco té dos palos catalans: el garrotí (Lleida) i la rumba catalana (Barcelona).
A mitjans del s. xix, els artistes flamencs omplen teatres, cafès i ateneus de Barcelona i és llavors quan comencen a arrelar els tablaos flamencs. Actualment hi ha
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tablaos que formen part del nostre patrimoni cultural de com el Tablao de Carmen,
el Tablao Flamenco Cordobés i Los Tarantos on hi han cres-cut artísticament i professional gran figures com Miguel Poveda, Maite Martín, Ginesa Ortega, el Mati,
Duquende o Chicuelo. I és indubtable també la influència del flamenc en Rosalía,
una de les cantants catalanes més internacional, a més, a aquests tablaos treballen
regularment uns 300 artistes catalans que ara, amb la situació de pandèmia internacional, es veuen en una situació molt difícil.
Malgrat que el flamenc forma part de la cultura catalana i que molts catalans
han fet grans aportacions al món del flamenc, massa sovint no té el reconeixement
institucional que es mereix i que, en aquests moments, és més necessari que mai.
Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya mostra el seu suport al flamenc com a part de la
cultura catalana.
2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a fer una campanya de coneixement, difusió i promoció del flamenc català, els seus artistes i els
seus espais.
Palau del Parlament, 17 de juliol de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Sonia Sierra Infante, Blanca Victoria Navarro
Pacheco, Héctor Amelló Montiu, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre la declaració del flamenc com a Bé
d’Interès Cultural
250-01432/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 73503 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada, Héctor Amelló Montiu, diputado, Blanca Victoria Navarro Pacheco, 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 declarar el
flamenco como bien de interés cultural, para que sea sustanciada ante la Comissió
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, con el
siguiente texto:
Exposición de motivos

Gracias a la cobertura mediática llevada cabo por TV3 supimos a principios de
Julio de la delicada situación por la que estaban pasando los tablaos flamencos
de Barcelona durante la pandemia del Covid-19.
La historia del flamenco en Cataluña viene de antiguo, remontándose al siglo xix
cuando alcanza su máximo esplendor y cuando se reportan grandes espectáculos
flamencos en la ciudad.
A la vez, los artistas flamencos catalanes han sido referentes en el flamenco internacional desde compositores como Albéniz, a la famosa bailaora Carmen Amaya, nacida en el Somorrostro. Joaquina Caparrós, que triunfó por todo el mundo en
los años 50, Montse Cortés, descubierta por el siempre atento Antonio Canales, nacida en la Mina o Juan Rafael Cortes Duquende, nacido en Sabadell que debutó en
un escenario con Camarón de la Isla, son grandes nombres del flamenco catalán. Es
sin duda Miguel Poveda un referente del flamenco catalán contemporáneo que en el
año 1988 se sube por primera vez a un escenario, el de la Peña Flamenca de Nuestra
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Señora de la Esperanza de Badalona y ganó el Festival Nacional del Cante de las
Minas donde se presenta junto con el guitarrista Juan Ramon Caro, también catalán,
y uno de los mejores guitarristas flamencos de la actualidad.
Sin embargo, las consecuencias del Covid-19 amenazan al flamenco. Se han cancelado o pospuesto festivales, conciertos y giras. Las academias han suspendido su
actividad y no todas han podido continuar enseñando a través de internet o a distancia. Los tablaos y las salas de concierto sin turismo agonizan. Sin los tablaos no hay
flamenco, porque es donde actúan el 90% de los artistas de este entorno.
Es el momento de impulsar el flamenco entre el público local y visibilizarlo
como parte de la cultura y la historia de Cataluña. En este sentido, la radio y la televisión pública de Cataluña juegan un papel fundamental en la difusión de los valores culturales de nuestra comunidad autónoma, y es necesario su compromiso en la
promoción de los artistas flamencos catalanes y de la escuela flamenca de Cataluña.
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. Promover la difusión la historia del flamenco en Cataluña y su valor como parte relevante de la cultura catalana en los medios de comunicación públicos catalanes
mediante la emisión de programas y contenidos que transmitan la importancia de
esta forma artística en nuestra cultura.
2. Promover el fomento y conocimiento de los artistas flamencos locales, tanto
de los que han formado parte de la historia del flamenco catalán como de los que
actualmente desempeñan su actividad en alguna de las formas artísticas del flamenco, mediante la emisión de programas y contenidos que transmitan la importancia
de esta forma artística en nuestra cultura.
3. Lanzar una campaña de difusión de las actividades relacionadas con el arte
flamenco en Cataluña, especialmente las actuaciones llevadas a cabo en los tablaos
flamencos, como en las escuelas y academias, las salas de concierto y festivales,
como parte integrante de la cultura catalana en los medios de comunicación públicos para promover la participación del público general en esta expresión de la cultura catalana.
Palacio del Parlamento, 17 de julio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, Héctor Amelló Montiu,
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre el suport al flamenc i als tablaos
250-01433/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 73504 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, Héctor Amelló Montiu, diputado 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 declarar el
flamenco como bien de interés cultural, para que sea sustanciada ante la Comissió
de Cultura, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La historia del flamenco en Cataluña viene de antiguo, encontrándose las primeras referencias hace más de tres siglos. Es en la segunda mitad del s. xix que se
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asienta en Barcelona y a partir de comienzos del s. xx cuando ofrece a sus ciudadanos y visitantes grandes espectáculos que tienen su explosión en la Exposición
Universal del año 1929.
El flamenco en Cataluña ha dado grandes nombres de prestigio internacional,
como la famosa Carmen Amaya, nacida en el Somorrostro. Joaquina Caparrós, que
triunfó por todo el mundo en los años 50, Montse Cortés, descubierta por el siempre
atento Antonio Canales, nacida en la Mina o Juan Rafael Cortes Duquende, nacido
en Sabadell que debutó en un escenario con Camarón de la Isla, son grandes nombres
del flamenco catalán. Es sin duda Miguel Poveda un referente del flamenco catalán
contemporáneo que en 1988 se sube por primera vez a un escenario, el de la Peña
Flamenca de Nuestra Señora de la Esperanza de Badalona y ganó el Festival Nacional
del Cante de las Minas donde se presenta junto con el guitarrista Juan Ramon Caro,
también catalán, y uno de los mejores guitarristas flamencos de la actualidad.
Las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la crisis de la Covid-19 amenaza a los tablaos flamencos y a las entidades de fomento y difusión del flamenco. En la
actualidad se han cancelado o pospuesto festivales, conciertos y giras. Las academias
han suspendido su actividad y no todas han podido continuar enseñando a través de internet o a distancia. Los tablaos y las salas de conciertos difícilmente podrán resistir sin
visitantes extranjeros que llegan a suponer, en algunos casos, hasta el 90% de sus clientes. La mayoría de los artistas profesionales de flamenco, hasta el 95% según algunas
fuentes, obtiene la mayoría de sus ingresos de las actuaciones en los tablaos.
El flamenco está considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la
Unesco por ello las diferentes administraciones deben realizar un esfuerzo en estos
momentos tan complicados por la crisis de la Covid-19 para protegerlo y asegurar
su presente y futuro.
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. Declarar los tablaos flamencos como un bien de interés general para Cataluña
y establecer medidas extraordinarias para garantizar su viabilidad ante la grave situación del sector a causa de la crisis del coronavirus.
2. Impulsar un plan estratégico de ayudas urgentes específicas para los tablaos
flamencos de Cataluña y las entidades de fomento y práctica del flamenco que asegure su viabilidad económica y supervivencia.
3. Impulsar una línea de patrocinio público para locales de espectáculos en vivo
de gestión privada, donde se incluyan los tablaos flamencos, de apoyo institucional
a la producción de espectáculos con artistas locales y nacionales.
4. Impulsar a través de la colaboración público-privada un plan estratégico de
públicos destinado a la captación de público nacional y local para los locales de espectáculos en vivo, especialmente en los tablaos flamencos.
5. Impulsar y desarrollar a través de la colaboración público-privada un programa de difusión del flamenco para ser exhibido en el espacio público y dirigidos al
público local.
6. Habilitar todas las herramientas de colaboración necesaria con las diferentes
escuelas de flamenco de Cataluña, los tablaos flamencos y entidades privadas de fomento del flamenco para diseñar, desarrollar y poner en funcionamiento el programa de difusión y fomento del flamenco en el espacio público.
7. Habilitar los mecanismos de colaboración pertinentes, con las diferentes administraciones para implementar un programa de difusión y fomento del flamenco
en el espacio público.
Palacio del Parlamento, 17 de julio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, Blanca Victoria Navarro
Pacheco, Héctor Amelló Montiu, diputados, GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’impacte del confinament en l’educació
dels joves
250-01434/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 73505 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2020

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu, Rut Ribas i Martí, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament
del Parlament, presenten la proposta de resolució següent sobre l’impacte del confinament en l’educació dels i les joves [municipi], per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques de Joventut.
Exposició de motius

El tancament de les escoles, instituts i universitats durant el confinament i l’estat
d’alarma a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 ha impactat fortament en
la joventut.
El tancament físic de les escoles, instituts i universitats ha desenvolupat certs
efectes sobre la població escolaritzada com el desaprenentatge, l’aprenentatge feble l’empitjorament de la qualificació, la no graduació i abandonament dels estudis.
Però les conseqüències del confinament i la no possibilitat d’accedir als centres
educatius de forma presencial, a llarg termini pot tenir una greu afectació en la disminució de les qualificacions i/o titulacions, que a conseqüència portarà a la disminució de l’ocupabilitat de la persona jove i, per tant, a un empitjorament de la trajectòria laboral.
Les causes del confinament en l’àmbit educatiu també poden desenvolupar conseqüències en l’àmbit de la salut, la participació social i la cultura. Això significa
que les desigualtats en educació tenen un impacte directe en la vida de les persones.
I els infants i joves que, malauradament, ja vivien en un entorn precari abans de
la pandèmia és probable que la seva vulnerabilitat es vegi agreujada.
Durant el confinament, l’única eina que ha garantit el seguiment del curs escolar, d’FP i universitari han estat les noves tecnologies. Tot i així, aquesta necessitat
ha contribuït a generar una certa desigualtat arrel de la bretxa digital. Aquells joves
que no tenien les eines digitals suficients han patit més problemàtiques per seguir el
curs de forma digital i amb estabilitat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Realitzar un pla específic, amb accions i mesures concretes per a pal·liar les
conseqüències del tancament de les escoles, instituts i universitats amb l’objectiu
de combatre les possibles afectacions del confinament i el tancament dels centres
escolars i universitaris.
2. Destinar recursos per a eliminar la bretxa digital i erradicar les desigualtats a
l’accés a l’educació en línia.
3. Destinar recursos per superar les inequitats del sistema educatiu, com és l’escletxa digital i les segregacions de caràcter social, cultural o d’orígens a partir d’un
programa d’actuacions plurianual contra les desigualtats educatives i amb atenció
especial sobre els centres d’elevada complexitat i amb participació dels ens locals.
4. Instar al Govern de l’Estat a transferir, en el marc dels fons Covid-19, els recursos suficients per combatre els efectes de l’emergència educativa derivada de la
pandèmia sanitària.
Palau del Parlament, 17 de juliol de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Rut Ribas i Martí, diputada, GP ERC
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Proposta de resolució sobre la prevenció de l’addicció dels joves a
les apostes i els jocs en línia
250-01435/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 73506 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2020

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu, Rut Ribas i Martí, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament
del Parlament, presenten la proposta de resolució següent sobre la prevenció de l’addicció dels joves a les apostes i joc en línia [municipi], per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de Polítiques de Joventut.
Exposició de motius

El joc i les apostes en línia és un fenomen cada vegada més freqüent entre les
persones joves.
Són molts els joves que estan dedicant moltes hores i diners a les apostes, fet que
ja es converteix en un perill de salut i socialització.
Però, quan es passa la línia vermella pot causar problemes, provoca alteracions i
té un impacte significatiu en la vida de les persones.
El joc pot tenir conseqüències negatives en desencadenar un patró de conducta
problemàtica. I és llavors quan parlem de joc patològic.
El joc patològic o el trastorn de joc es defineix com una conducta problemàtica,
persistent i recurrent de joc i que provoca un deteriorament o malestar clínicament
significatiu.
I es converteix en una addicció quan el fet de jugar apostant pot arruïnar la vida
i anul·lar a la persona.
Però el problema dels últims anys ha estat el boom de les empreses apostes en
línia, especialment les esportives que fa d’aquest sector un sector especialment perillós. No hi ha un control molt rígid i les grans empreses de les empreses d’apostes
en línia tenen la llibertat de fer la seva publicitat a espais molt freqüentats per a persones joves. I això pot produir una major facilitat d’iniciar el consum d’aquest tipus
de joc d’apostes.
Així doncs, es posa al centre el guany econòmic de les empreses d’apostes en
línia en comptes del benestar dels joves i la seva salut.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Instar al Govern de l’Estat a augmentar els tipus aplicables de l’impost sobre
activitats del joc per als operadors d’apostes i de joc en línia.
2. Instar al Govern de l’Estat a prohibir les campanyes publicitàries de les empreses d’apostes en línia tant als mitjans de comunicació com als espais publicitaris físics.
3. Fer seguiment de l’evolució de l’activitat del joc a Catalunya i de les seves conseqüències en la salut mental.
4. Revisar el règim de distàncies dels establiments de joc, especialment aquelles distàncies respecte de qualsevol establiment, institució, edifici o espai d’interès
educatiu.
5. Crear campanyes de prevenció i sensibilització contra l’addicció al joc i a les
apostes en línia adreçades a les persones joves.
6. Destinar els recursos necessaris a la prevenció i tractament de les addiccions
al joc.
Palau del Parlament, 17 de juliol de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Rut Ribas i Martí, diputada, GP ERC
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Proposta de resolució sobre les solucions a l’habitatge per a joves
250-01436/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 73507 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2020

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu, Rut Ribas i Martí, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament
del Parlament, presenten la proposta de resolució següent sobre les solucions per a
l’habitatge per a joves [municipi], per tal que sigui substanciada davant la Comissió
de Polítiques de Joventut.
Exposició de motius

És a partir de l’any 2008, amb l’esclat de la crisi financera global derivada de la
bombolla immobiliària, que comença la caiguda cap a la impossibilitat d’una emancipació digna pels i les joves.
A conseqüència d’aquesta explotació i especulació immobiliària, els i les joves
no van poder accedir als recursos per poder construir el seu futur i sortir de la llar
familiar i parental.
La crisi econòmica que es va desencadenar a partir d’aquest esclat va afectar de
manera especial als i les joves: desocupació juvenil, precarietat i progressiva pujada
del cost de l’habitatge.
A més, la crisi econòmica va provocar una retallada important de la despesa pública que va reduir encara més la construcció d’habitatge de protecció oficial i les
ajudes directes a l’habitatge.
Així doncs, a partir de l’any 2008, emancipar-se sent jove ha estat quelcom excepcional.
Tot just fa pocs mesos es començaven a revertir aquelles polítiques d’austeritat
que van provocar desigualtats i precarietat, però no arribàvem a la situació prèvia
de la passada crisi econòmica i social. I és que aquest moment de recessió no ha
tingut suficient incidència positiva en l’emancipació de les persones joves, perquè el
preu del lloguer ha seguit pujant molt i l’econòmica dels joves mai s’ha estabilitzat.
Amb l’arribada de la pandèmia de la Covid-19, i la suposada nova crisi social i
econòmica que es desencadenarà, ha impactat i malauradament així ho seguirà fent
en el dia a dia de les persones joves.
Fins ara, no hi ha hagut polítiques actives d’habitatge orientades per a l’emancipació dels i les joves. I aquest fet preocupa perquè entenem la precarietat dels joves
com quelcom normalitzat a la societat.
Davant la nova circumstància que se’ns presenta, no pot quedar en l’oblit la situació col·lectiva de les persones joves i les possibles problemàtiques vinculades a
l’habitatge entre la joventut en el context de la crisi post-confinament.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Dissenyar un pla d’intervenció per a l’habitatge per a persones joves en un
període de tres anys que inclogui propostes concretes per a garantir l’emancipació
residencial dels i les joves.
2. Elaborar un pla estratègic d’inversió en habitatge de lloguer social públic que
ens apropi els pròxims anys als 100.000 habitatges de lloguer social de titularitat
pública amb el compromís que aquesta bossa estigui orientada a persones vulnerables i persones joves.
3. Utilitzar tot el marge competencial, en especial a través del Codi Civil Català,
per a establir topalls màxims als preus de lloguer.
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4. Reforçar les eines de mediació, en especial les Oficines Locals d’Habitatge,
perquè facilitin els acords i solucions no judicials entre llogaters joves i propietaris.
Així com, realitzar una campanya de difusió a les xarxes socials i mitjans digitals
de l’existència d’aquestes oficines i les possibilitats d’aquesta mediació.
5. Instar al Govern de l’Estat a incrementar els nivells d’inversió del Plan Vivienda i, en especial, els programes d’ajuts per a persones joves.
6. Exigir al Govern de l’Estat a les transferències necessàries per arribar al nivell d’inversió en habitatge de lloguer públic equiparable a la mitjana dels països de
la UE.
7. Instar al Govern de l’Estat a modificar els reglaments de la SAREB perquè faci
una cessió de domini de part del seu parc d’habitatge a les administracions locals i
autonòmiques amb la finalitat d’ampliar el parc públic de lloguer social per a joves.
Palau del Parlament, 17 de juliol de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Rut Ribas i Martí, diputada, GP ERC

Proposta de resolució sobre el lleure educatiu
250-01437/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 73508 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2020

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu, Rut Ribas i Martí, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament
del Parlament, presenten la proposta de resolució següent sobre el lleure educatiu
[municipi], per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques de Joventut.
Exposició de motius

L’Educació en el lleure són totes aquelles activitats i experiències que els infants
i joves realitzen en el seu temps lliure, fora de l’escola i dels instituts i més enllà de
l’àmbit familiar. Darrere d’aquestes activitats, però, hi ha una intencionalitat pedagògica amb l’objectiu que s’adquireixin noves competències, més habilitats socials i
garantint una participació social.
És important assegurar que tots els infants i joves, que així ho desitgin, tinguin
el dret a gaudir del seu temps d’oci i de lleure.
Som un país amb un gran teixit d’associacionisme educatiu. Els caus, esplais,
ateneus i casals són un gran patrimoni social, educatiu i cívic que contribueix en el
benestar individual i col·lectiu, social i cultural, des de la transmissió de valors i fomentant la igualtat d’oportunitats.
S’ha vist com durant el confinament els equipis de monitors han sigut essencials
per a l’acompanyament als infants i joves, van construir alternatives i van adaptar-se
a l’actual situació per seguir mantenint el vincle amb els infants.
És important que totes aquelles pors se superin i així fer valdre la gran tasca
educativa que fan tots els equips de monitors d’esplais, caus, casals d’estius i camps
de treball.
I cal tenir en compte que són molts joves els compromesos en aquesta transmissió dels valors del lleure educatiu com la justícia social, la solidaritat, el compromís
i el treball en equip.
Un cop s’ha sortit del confinament i tot i que s’ha pogut garantir el lleure educatiu durant l’estiu, és molt important poder garantir la continuïtat del lleure educatiu
a partir del setembre.
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68

BOPC 662
31 de juliol de 2020

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Vetllar perquè l’educació en el lleure a Catalunya pugui mantenir l’activitat
habitual sense dificultats i adaptant-se a les mesures de seguretat, prioritzant el consens amb el sector del lleure.
2. Donar continuïtat a la Taula de Governança de l’Educació en el Lleure com
a espai principal i transversal entre tots els agents implicats en el lleure educatiu.
3. Reconèixer la tasca i compromís del sector del lleure per la seva tasca educativa i el reconeixement als joves que han fet possible garantir l’accés al lleure d’infants i joves aquest estiu.
Palau del Parlament, 17 de juliol de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Rut Ribas i Martí, diputada, GP ERC

Proposta de resolució sobre el CAP Bufalà, de Badalona
250-01438/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 73758 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2020

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 el CAP Bufalà de Badalona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

L’atenció primària i comunitària ha de ser quelcom més que la porta d’entrada,
ha de ser l’eix de tot el sistema sanitari. Una bona atenció primària, que garanteixi l’accessibilitat arreu del país, és la base d’un sistema sanitari públic de qualitat.
Aquest discurs és àmpliament compartit, també, pel Departament de Salut. Malauradament els fets no acompanyen el discurs, l’atenció primària pateix, de fa anys,
una insuficiència crònica de mitjans humans i materials, producte de successives
retallades mai revertides.
Darrerament hem conegut la decisió de la Generalitat d’eliminar l’especialitat de
Pediatria del CAP de Bufalà, amb l’objectiu de centralitzar-lo al CAP de Dr. Robert,
al Centre de Badalona. Bufalà és un dels barris amb més població jove de Badalona.
Aquesta suposada reordenació de serveis perjudica el servei a les famílies que
s’hauran de desplaçar fora del barri per realitzar qualsevol visita amb els seus infants. Això, per tant, implica una pitjor atenció tant per a les famílies de Bufalà com
per les famílies del CAP de Dr. Robert, ja que lluny de reforçar la salut pública destinada als infants, es redueixen serveis, debilitant més la salut pública. La proximitat
i l’accessibilitat són elements fonamentals per la qualitat assistencial.
Com acrediten diferents estudis els factors més determinants de la salut i, en
aquest cas, de la salut infantil són els condicionants socials, les desigualtats, la pobresa infantil, i el model sanitari, si és universal i de finançament públic garanteix
una millor salut de la població infantil. Però també és un factor molt determinant
l’existència d’una atenció primària forta que garanteixi l’accessibilitat, com un dret
fonamental; l’atenció presencial que permet un millor tracte a les persones usuàries;
i la longitudinalitat, l’atenció continuada de les pacients, per part del mateix equip
sanitari.
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Aquests principis fonamentals d’una bona atenció comunitària no s’estan garantint a Catalunya. De fa temps per l’infrafinançament sostingut provocat per les retallades sofertes pel sistema de salut i ara per la lamentable gestió que el Govern està
fent de la pandèmia. Els nostres barris no poden retrocedir més en les prestacions
sanitàries que la ciutadania té al seu abast.
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. Mantenir l’especialitat de pediatria al CAP de Bufalà (Badalona), invertint els
recursos necessaris per mantenir i ampliar el servei.
2. Garantir més recursos humans i una millor remuneració i condicions de treball dels treballadors i les treballadores perquè no hi hagi una manca d’especialistes
en les diferents especialitats del sistema sanitari.
Palau del Parlament, 20 de juliol de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta,
GP CatECP

Proposta de resolució sobre la creació urgent d’ajuts compensatoris
per als afectats per les restriccions de les activitats econòmiques i
culturals a causa de les mesures sanitàries especials adoptades a
l’àrea metropolitana de Barcelona
250-01439/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 73764 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Dimas Gragera Velaz, diputado, José María
Cano Navarro, diputado 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 la creación urgente de ayudas económicas compensatorias para los afectados por la prohibición y restricciones sobre actividades económicas y culturales como consecuencia de las medidas sanitarias especiales adoptadas en Barcelona y su área metropolitana, para que sea sustanciada ante la Comissió
d’Economia i Hisenda, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Ante la situación sanitaria de rebrotes descontrolados, el Govern de la Generalitat ha impulsado la Resolució SLT/1746/2020, de 17 de juliol, per la qual s’adopten
mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic
de la pandèmia de Covid-19 als següents municipis: Barcelona, Viladecans, el Prat
de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern,
Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona.
Las medidas adoptadas por el Govern en esta resolución, además de incluir medidas sociales y sanitarias, plantean prohibiciones y restricciones sobre diversas
actividades económicas y culturales que dada la situación actual pueden tener un
impacto económico irreversible sobre muchas de estas actividades.
La ciudadanía de Cataluña una vez más se muestra preocupada por la gestión del
Govern de la Generalitat, una gestión improvisada que además provoca una situación de incertidumbre constante.
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Es deber de la Administración, trabajar para que estas decisiones tengan el menor impacto posible sobre la economía, por ello consideramos que se deben activar
de forma inmediata líneas de ayuda compensatorias a todas aquellas actividades que
hayan visto prohibida o restringida su actividad y también dar apoyo logístico, económico y financiero a los Ayuntamientos de las zonas afectadas.
Se debe tener en cuenta que la actual situación será afrontada por los propietarios de actividades económicas en un escenario de mucha inseguridad, ya que quizá
la mayoría de ellos no tendrá claro que pueda acogerse a las ayudas activadas durante el Estado de Alarma.
Por todo ello, ante la falta de planificación y el fuerte impacto sobre la economia y la población de estas medidas, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta
la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1) Crear de forma urgente una línea de ayudas económicas directas para aquellas
actividades económicas y culturales que han visto prohibida o restringida su actividad por motivo de la aplicación de la resolución Resolució SLT/1746/2020 y haciendo extensible esta línea de ayudas también a los afectados por las medidas sanitarias
aplicadas en municipios del Segrià y la Noguera.
2) Crear de forma urgente una línea extraordinaria de financiación para los
Ayuntamientos de las poblaciones afectadas, que tenga por objeto el soporte a la
cobertura de las acciones que deban realizarse para asegurar las medidas sanitarias,
las medidas sociales derivadas de la atención social de la población y el mantenimiento de la actividad económica.
Palacio del Parlamento, 20 de julio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Dimas Gragera Velaz, José María Cano Navarro, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre la creació urgent d’ajuts compensatoris
per als afectats per les restriccions de les activitats econòmiques i
culturals a causa de les mesures sanitàries especials adoptades a
Figueres i Vilafant
250-01440/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 73898 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Dimas Gragera Velaz, diputado, José María
Cano Navarro, diputado 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 la creación urgente de ayudas económicas compensatorias para los afectados por la prohibición y restricciones sobre actividades económicas y culturales como consecuencia de las medidas sanitarias especiales adoptadas en Barcelona y su área metropolitana, para que sea sustanciada ante la Comissió
d’Economia i Hisenda, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Ante la situación sanitaria de rebrotes descontrolados, el Govern de la Generalitat ha impulsado la Resolució SLT/1746/2020, de 17 de juliol, per la qual s’adopten
mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic
de la pandèmia de Covid-19 als següents municipis: Barcelona, Viladecans, el Prat
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de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern,
Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona.
Las medidas adoptadas por el Govern en esta resolución, además de incluir medidas sociales y sanitarias, plantean prohibiciones y restricciones sobre diversas
actividades económicas y culturales que dada la situación actual pueden tener un
impacto económico irreversible sobre muchas de estas actividades.
La ciudadanía de Cataluña una vez más se muestra preocupada por la gestión del
Govern de la Generalitat, una gestión improvisada que además provoca una situación de incertidumbre constante.
Es deber de la Administración, trabajar para que estas decisiones tengan el menor impacto posible sobre la economía, por ello consideramos que se deben activar
de forma inmediata líneas de ayuda compensatorias a todas aquellas actividades que
hayan visto prohibida o restringida su actividad y también dar apoyo logístico, económico y financiero a los Ayuntamientos de las zonas afectadas.
Se debe tener en cuenta que la actual situación será afrontada por los propietarios de actividades económicas en un escenario de mucha inseguridad, ya que quizá
la mayoría de ellos no tendrá claro que pueda acogerse a las ayudas activadas durante el Estado de Alarma.
Por todo ello, ante la falta de planificación y el fuerte impacto sobre la economia y la población de estas medidas, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta
la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1) Crear de forma urgente una línea de ayudas económicas directas para aquellas
actividades económicas y culturales que han visto prohibida o restringida su actividad por motivo de la aplicación de la resolución Resolució SLT/1746/2020 y haciendo extensible esta línea de ayudas también a los afectados por las medidas sanitarias
aplicadas en municipios del Segrià y la Noguera.
2) Crear de forma urgente una línea extraordinaria de financiación para los
Ayuntamientos de las poblaciones afectadas, que tenga por objeto el soporte a la
cobertura de las acciones que deban realizarse para asegurar las medidas sanitarias,
las medidas sociales derivadas de la atención social de la población y el mantenimiento de la actividad económica.
Palacio del Parlamento, 20 de julio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Dimas Gragera Velaz, José María Cano Navarro, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre el projecte d’urbanització del sector
Montcal, a Begur
250-01441/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 73899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2020

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el
projecte d’urbanització al sector Montcal a Begur (Baix Empordà), per tal que sigui
substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
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Exposició de motius

Al Puig Montcal (Begur), l’ajuntament ha aprovat el desenvolupament d’un nou
projecte urbanístic que preveu construir 33 habitatges, així com nous vials i aparcaments en una zona allunyada del nucli urbà de Begur; amb impacte ambiental i
paisatgístic incalculable. Cosa que posa en perill els valors naturals i paisatgístics
de Begur i de la seva costa.
Entre els aspectes més rellevants destaca que més de la meitat del sector, en el
que s’està desenvolupant el nou projecte, es superposa àmpliament amb l’Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Begur i la Xarxa Natura 2000. Catalogació que
en principi hauria de permetre garantir la conservació d’aquest espai natural i no pas
la seva degradació. A més a més el projecte s’està duent a terme sobre un ecosistema
dunar d’una gran fragilitat i valor ecològic.
El desenvolupament del Sector «Montcal 2», aprovat de manera definitiva al setembre de 2014 i amb Projecte d’Urbanització aprovat el 2016, ocupa una superfície
de 111.008 m2 i afecta una zona actualment boscosa.
Es tracta d’una zona amb un gran interès biològic i paisatgístic. Tota la zona del
projecte afecta terrenys de naturalesa forestal recoberts per boscos. El 76% de la
superfície de tot l’àmbit presenta pendents superiors al 20%, raó per la qual no es
podria edificar. Més del 53% de tot l’àmbit són terrenys inclosos en el Pla Especial
de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de Muntanyes de Begur i de la Xarxa
Natura 2000, catalogacions que han de permetre garantir-ne la seva conservació tant
a Catalunya com a nivell Europeu.
No obstant això, aquestes àrees (en principi protegides) es veuran afectades per
la previsió de construcció de 12 habitatges i la implantació d’un vial. Part de l’àmbit és un sistema d’espais oberts amb la condició de Sòl No Urbanitzable (SNU) de
protecció especial de conformitat amb el Pla Territorial Parcial de les Comarques
Gironines.
Tot l’àmbit correspon a dunes amb pinedes de pi pinyoner o de pinastre. Hàbitat
catalogat d’interès comunitari amb categoria de prioritari (Codi 2270). Hàbitat molt
escàs, amb grau d’amenaça molt alt que requereix mesures de conservació prioritària a escala europea. En general, la zona destaca per la seva importància faunística,
doncs és una zona potencial per a la nidificació del mussol banyut i refugi de moltes
espècies de fauna i indret de cria i refugi. Alhora, l’àrea és un lloc d’interès comunitari (LIC) i Zona d’Especial protecció per les aus (ZEPA).
Fins i tot es podria donar una situació d’il·legalitat atès que es pretén edificar
dunes amb pineda mediterrània i permetre edificar en terrenys forestals, cosa que
incompliria la Llei Forestal de Catalunya.
En oposició a aquest projecte, Ecologistes en Acció de Catalunya, en representació de SOS Aiguafreda-Salvem Begur, ha presentat una denúncia davant de l’Ajuntament de Begur per aturar el projecte.
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 aturar el Projecte d’urbanització i
del Pla Parcial del sector S-21 Montcal a Begur (Baix Empordà).
Palau del Parlament, 21 de juliol de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Fascicle tercer
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Proposta de resolució sobre les concessions de les autopistes AP-7
i AP-2
250-01442/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 73976 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2020

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Marc Sanglas
i Alcantarilla, diputat del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de
resolució per tal que no es prorroguin les concessions de les autopistes AP7 i AP2,
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

El ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern espanyol, de la
mà del ministre José Luis Ábalos, va tancar la porta, l’abril passat, a compensar les
empreses concessionàries que exploten la gestió de les autopistes per les eventuals
pèrdues provocades per una disminució de la mobilitat vial com a conseqüència de
la covid-19.
Aquest anunci es va produir mentre les empreses concessionàries com Abertis
reclamaven que el govern espanyol compensés les pèrdues que es poguessin produir
per la disminució del volum de trànsit al llarg d’aquest període de la pandèmia.
La realitat ha estat que, malgrat l’anunci inicial, el govern espanyol ha autoritzat
per decret llei que aquestes empreses puguin demanar a l’Estat una pròrroga en els
contractes de concessió per compensar les pèrdues ocasionades per les mesures per
frenar l’expansió de la pandèmia durant l’estat d’alarma.
A Catalunya aquesta mesura podria afectar a les concessions del tram d’AP-7
comprès entre Cambrils i La Jonquera i del tram de l’AP-2 entre El Vendrell i Lleida. En tots dos casos, el contracte amb Abertis expira l’1 de setembre de 2021, però
amb el nou decret es podria allargar.
La finalització de les concessions de l’AP-2, en els trams Mediterrani-Saragossa, i de l’AP-7, en els trams de Tarragona-Alacant i Tarragona-La Jonquera, suposen
una gran oportunitat per a que el conjunt de les administracions treballin en un nou
model de mobilitat sostenible i que a més acabi amb el greuges territorials existents.
Aquest nou model seria el de la vinyeta i ens consta que el Departament de Territori
ha parlat amb el Ministeri per tal de fer un treball conjunt.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Instar el govern espanyol a no ampliar ni prorrogar, en cap cas, les concessions
de l’AP-2 i l’AP7.
2. Instar el govern espanyol a no ampliar, en cap cas, les tarifes i preus dels peatges de l’AP-7 i AP-2 al llarg de la concessió encara vigent fins l’1 de setembre de
2021.
3. Instar el govern espanyol a treballar conjuntament amb el Govern de la Generalitat aquella fórmula que permeti gestionar les vies d’alta capacitat que transcorren per Catalunya sense barreres de peatge, i que en permetin el seu manteniment i
gestió a través de la vinyeta.
Palau del Parlament, 21 de juliol de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, GP ERC
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Proposta de resolució sobre l’afectació del míldiu en el sector de la
vinya
250-01443/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 74013 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2020

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat, Yolanda López
Fernández, diputada 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 l’afectació del míldiu al sector de la vinya, per tal que
sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el text següent:
Exposició de motius

L’afectació de la plaga del míldiu a la vinya catalana ha estat especialment severa durant aquesta temporada, perjudicant de forma dràstica a algunes explotacions
vinícoles, especialment a zones com el Penedès, l’Alt Camp, la Terra Alta, el Priorat
o les Comarques Gironines, entre d’altres. Actualment molts pagesos i pageses no
saben què podran collir enguany, però en moltes explotacions l’afectació podria superar el 70% de la collita i mermar la qualitat del que es pugui collir.
El míldiu és un fong amb una alta capacitat destructiva en la producció de vinya,
afectant de forma molt severa a aquelles explotacions que en els darrers anys han fet
una aposta per l’agricultura ecològica. Tot i que existeixen tracta-ments ecològics
per fer-hi front, és evident que el perjudici d’aquesta plaga en l’agricultura ecològica
és molt superior que en l’agricultura convencional, fet que podria posar en risc la
continuïtat de moltes d’aquestes explotacions.
La crisi del míldiu, d’altra banda, es suma a la crisi de preus del raïm de l’any
passat i a la crisi de compradors produïda com a conseqüència de l’emergència sanitària de la Covid-19. Per tot plegat, el sector es troba actualment en una situació
límit, amb falta de liquiditat per superar la verema d’enguany i poder arribar a la
de l’any vinent. Cal tenir en compte, a més, que moltes de les explotacions ecològiques son joves i en finques arrendades i, per tant, amb poca o nul·la capacitat d’endeutament.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
1. Posa en valor, reconeix i recolza l’aposta per l’agricultura ecològica que ha fet
bona part del sector vitivinícola de Catalunya en els darrers anys.
El Parlament de Catalunya insta el Govern a
2. Oferir assessorament tècnic i suport econòmic als viticultors perquè puguin
fer front al tractament de la plaga del míldiu, amb accions i mesures específiques
per a les explotacions d’agricultura ecològica.
3. Impulsar una línia d’ajudes directes als viticultors d’agricultura ecològica que
s’han vist afectats pel míldiu.
4. Obrir, a través de l’Institut Català de Finances, una línia específica de crèdits
a 0% d’interès per als viticultors que ho necessitin, amb l’objectiu de garantir-los la
liquiditat necessària per tal que les seves explotacions puguin subsistir fins la propera verema.
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5. Intermediar amb les asseguradores del sector per tal que incloguin l’afectació
per míldiu a les pòlisses que s’ofereixen a Catalunya, tal i com succeeix a altres zones de l’Estat.
Palau del Parlament, 21 de juliol de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Proposta de resolució sobre el desplegament dels serveis territorials
a la vegueria del Penedès
250-01444/12
PRESENTACIÓ: LLUÏSA LLOP I FERNÀNDEZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES
DIPUTATS DEL GP ERC, GP JXCAT, MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSCUNITS, GP CATECP, NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC
Reg. 74019 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2020

A la Mesa del Parlament

Lluïsa Llop i Fernàndez, diputada del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Marta
Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem, Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Yolanda López Fernández, diputada
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Rut Ribas i Martí, diputada del Grup Parlamentari Republicà, Aurora Carbonell i Abella, diputada del Grup
Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el desplegament
dels Serveis Territorials a la Vegueria del Penedès, per tal que sigui substanciada
davant el Ple del Parlament, amb el text següent:
Exposició de motius

El 9 de juny del 2004, promogut entre d’altres per les alcaldies del Vendrell,
d’Igualada, Vilafranca del Penedès Vilanova i la Geltrú, i els Consells Comarcals de
l’Alt Penedès, l’Anoia, el Baix Penedès i el Garraf es signa el Pacte de Sant Martí.
Segons van manifestar «El Pacte tenia una voluntat clara de treballar per aconseguir
que la planificació tingués una visió global del territori que per raons de veïnatge,
de relació social i econòmica i amb voluntat política de treballar plegats, calia interpretar en el seu conjunt».
L’11 de setembre del mateix any, l’IEP (Institut d’Estudis Penedesencs) posa el
crit al cel contra el silenci de la classe política i de bona part de la societat penedesenca davant la nova divisió territorial que manté l’esquarterament del Penedès. El
text del «Manifest del Penedès» troba un ampli ressò. El gener del 2005 es constitueix un grup format per representants d’entitats i de persones diverses amb la voluntat
de crear la que després serà la Plataforma per una Vegueria Pròpia, la qual fa pública una nova proclama que es posa a l’abast de la ciutadania per tal que doni suport
a la reivindicació. La tasca contínua de la PVP queda materialitzada en multitud
d’adhesions: 66 dels 72 municipis (93% de la població), els 4 Consells Comarcals
(100% de la població), 13 associacions empresarials (5.250 empreses), 131 entitats,
associacions i grups (8.100 associats), i 12.500 ciutadans a títol individual.
Aquest moviment s’inseria en una visió de país que reclamava per a Catalunya
instruments politico-administratius que acostessin el govern a la ciutadania i que
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afavorissin l’exercici de la democràcia i el progrés sostenible, així com una llei electoral que representés realment els territoris: uns anhels compartits per amplis sectors ciutadans.
Els promotors de la PVP consideraven que el reconeixement del Penedès era un
pas ineludible en aquesta direcció, a part de les raons geogràfiques, històriques i socioeconòmiques que ho avalen plenament. El Penedès està situat ben bé a la ròtula
de Catalunya, camí natural cap a les conurbacions de Barcelona i Tarragona per la
costa o per l’interior, camí natural cap a Lleida des d’Igualada, camí natural cap al
Pirineu pel nou eix que comunica la costa penedesenca amb el Pirineu per Vilafranca, Igualada, Manresa, Berga i el túnel del Cadí. Els lligams entre les quatre comarques hi són i estan ben arrelats. L’Alt Penedès i el Garraf ja fa temps que els han
anat afermant amb instruments con la Mancomunitat. La matriu penedesenca del
Baix és indiscutible tot i que s’ha hagut de vèncer l’enorme obstacle que constitueix
la ratlla provincial. Mentre que per a per l’Anoia significa situar-se en una posició
que li escau molt més que la Catalunya Central i de la qual sempre ha fet bandera.
Es només des d’aquesta voluntat i aquest consens que va ser possible avançar per tal
que el Penedès esdevingués allò que realment és i allò que la seva gent vol que sigui.
Per arribar a la institucionalització del Penedès calia certament estimular la
consciència i la sensibilitat sobre la identitat del territori, la necessitat d’un progrés
sostenible i la dignitat i capacitat democràtica per a endegar-lo. I després d’un procés
llarg, laboriós i apassionant es va aconseguir. Alt Penedès, Garraf, Baix Penedès i
Anoia són des del 2010 un Àmbit conjunt de planificació i des del 15 de febrer del
2017 una unitat denominada Vegueria Penedès, la vuitena de Catalunya, ja que en
aquesta data el Parlament de Catalunya va aprovar amb una clara majoria la Llei
2/2017, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 30/2010, de vegueries, per a crear
la vegueria del Penedès. En la seva Disposició final, es determina que en el termini
de tres anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, l’organització dels serveis territorials de la Generalitat i l’exercici de les funcions dels departaments de l’Administració de la Generalitat s’han d’adequar a l’àmbit territorial de les demarcacions
veguerials. Finalitzat justament aquests primer trimestre de l’any el termini previst
per la Llei, no s’ha procedit a l’organització i consegüent descentralització dels serveis territorials.
Per aquests motius, presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Que convoqui en el termini màxim d’un mes als alcaldes/esses del Vendrell,
Igualada, Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès, i als presidents/tes dels Consells Comarcals de l’Alt Penedès, l’Anoia, del Baix Penedès i el Garraf, per procedir
a consensuar la distribució dels diversos departaments entre les quatre capitals, i
aprovar un calendari que el faci viable en el mínim temps possible.
El seguiment d’aquestes accions es farà per part dels Alcaldes de les quatre Capitals Comarcals i els Presidents dels quatre Consells Comarcals de la Vegueria de
manera coordinada amb el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat.
Palau del Parlament, 20 de juliol de 2020
Lluïsa Llop i Fernàndez, Aurora Carbonell i Abella, Rut Ribas i Martí, diputades GP ERC. Eduard Pujol i Bonell, portaveu; Eusebi Compdepadrós i Pucurull,
diputat, GP JxCat. Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units. Jéssica Albiach
Satorres, presidenta; Yolanda López Fernández, diputada, GP CatECP. Natàlia Sànchez Dipp, diputada, SP CUP-CC
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Proposta de resolució de rebuig de l’acord per a l’enviament d’aigua
de l’Ebre al nord de la Conca de Barberà i sobre la recerca d’una
solució basada en els principis de la nova cultura de l’aigua
250-01445/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 74037 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2020

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de rebuig
a l’acord per a l’enviament d’aigua de l’Ebre al nord de la Conca de Barberà i per la
recerca d’una solució basada en els principis de la nova cultura de l’aigua, per tal
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

La localitat de Santa Coloma de Queralt va acollir el passat 1 de juliol l’acte de
confirmació de l’acord per fer arribar l’aigua de l’Ebre a una desena de municipis de
la Baixa Segarra a partir de la infraestructura del Consorci d’Aigües de Tarragona.
A l’acte, al qual hi van assistir el president de la Generalitat, Quim Torra, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, posava la rúbrica final a un acord
entre el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), el Consell Comarcal de la Conca de
Barberà, la Diputació de Tarragona i els municipis afectats per impulsar la primera
fase del projecte.
L’estat del riu Ebre i dels ecosistemes i espais que en depenen és extremadament fràgil. Les repercussions d’aquesta situació precària són ben visibles al Delta
de l’Ebre, amenaçat per greus problemàtiques com la reducció de cabals, la manca
de nous sediments, la regressió i altres problemàtiques. Davant d’aquesta situació,
l’aprovació i posada en marxa de més projectes que suposin detraure encara més
cabals de la conca del riu comporta agreujar encara més la situació. Així s’ha reconegut des de les Terres de l’Ebre en el cas del projecte de minitransvasament a Santander, que està rebent una forta oposició des del nostre territori.
Tanmateix, i d’acord amb tot el que s’ha exposat anteriorment, el reconeixement
dels greus problemes que afecten el riu Ebre i el Delta i el rebuig a l’enviament d’aigua de l’Ebre a Santander haurien de servir també per rebutjar l’acord d’abastiment
dels municipis de la Baixa Segarra amb aigua del CAT. Cal buscar solucions alternatives als problemes de subministrament d’aquestes poblacions que es basin en els
principis de la Nova Cultura de l’Aigua. De fet, diverses plataformes veïnals de la
Baixa Segarra ja van apuntar en aquesta direcció quan van recordar, el mateix dia
de la rúbrica de l’acord a Santa Coloma de Queralt, que una de les solucions hauria de passat per la instal·lació de plantes potabilitzadores municipals que aprofitessin el gran volum d’aigua que hi ha en el subsòl de la zona.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
1. Rebutja l’acord signat entre el Consorci d’Aigües de Tarragona, el Govern de la
Generalitat, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i la Diputació de Tarragona per abastir les poblacions de Sarral, Santa Coloma de Queralt, Conesa, les Piles,
Savallà del Comtat, Llorac, Passanant i Belltall, Vallfogona de Riucorb i Forès amb
aigua procedent de la conca hidrogràfica de l’Ebre.
2. Manifesta el seu compromís ferm amb la nova cultura de l’aigua
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
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2. Revocar l’acord signat entre el Consorci d’Aigües de Tarragona, el Govern de
la Generalitat, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i la Diputació de Tarragona per abastir les poblacions de Sarral, Santa Coloma de Queralt, Conesa, les
Piles, Savallà del Comtat, Llorac, Passanant i Belltall, Vallfogona de Riucorb i Forès
amb aigua procedent de la conca hidrogràfica de l’Ebre.
3. Buscar una solució alternativa d’abastament d’aigua per aquestes poblacions
que es basi i respecti els principis de la Nova Cultura de l’Aigua.
Palau del Parlament, 20 de juliol de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre el reconeixement dels escriptors
catalans Carlos Ruiz Zafón i Juan Marsé Carbó
250-01446/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 74059 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Héctor Amelló Montiu, diputado, Blanca Victoria Navarro Pacheco, 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 el reconocimiento de los escritores catalanes
Carlos Ruiz Zafón y Juan Marsé Carbó, para que sea sustanciada ante la Comissió
de Cultura, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Durante el año 2020 hemos sufrido la pérdida de dos grandes nombres de las
letras catalanas que han proyectado la literatura española internacionalmente llegando con sus obras a todos los rincones del planeta. El pasado 19 de junio fallecía
Carlos Ruiz Zafón, autor leído y admirado en todo el mundo. Un mes después, el 19
de julio, fallecía Juan Marsé Carbó, quizá para muchos, la pluma más brillante de
la Escuela de Barcelona de la llamada generación de los 50. Ambos han fallecido en
un corto periodo de tiempo, pero seguirán vivos para todos nosotros a través de sus
libros y obras literarias.
Dos generaciones distintas con una ciudad que los une: Barcelona. El telón de
fondo sobre el que ambos han desarrollado gran parte de sus obras y que han contribuido a la internacionalización de sus escenarios urbanos. Ambos muestran su amor
a Barcelona, su amor al libro y su amor a la literatura. Ambos, además alcanzaron
un gran reconocimiento internacional con sus obras fuera de nuestro país.
Juan Marsé Carbó, premio Cervantes en el año 2008 y autor de Últimas tardes
con Teresa es uno de los escritores españoles más reputados de la segunda mitad
del siglo XX. Impulsor de la renovación que sufrió la novela española a partir de los
años 60. Es el autor de algunas de las novelas más relevantes del último medio siglo
Si te dicen que caí, El embrujo de Shanghai o La muchacha de las bragas de oro son
algunos de esos títulos que recuerda la España de posguerra y también la de la modernidad. A lo largo de su carrera ha acumulado premios como el Planeta, el Ciudad
de Barcelona, el Ateneo de Sevilla, el Nacional de Narrativa, el de la Crítica, el Juan
Rulfo, la Medalla de Oro al mérito cultural del Ayuntamiento de Barcelona y de Cataluña... Una obra que aúna el aplauso de los lectores y las alabanzas de la crítica.
Por su parte Carlos Ruiz Zafón con una carrera fecunda y breve se convirtió en
un fenómeno universal. Su novela La sombra del viento lo encumbró como uno de
los autores contemporáneos más conocidos de España, vendió más de 12 millones
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de ejemplares en todo el mundo y fue traducida hasta 50 idiomas. Antes había llegado El príncipe de la niebla o Las luces de septiembre, después vendrían El juego
del ángel, El prisionero del cielo y El laberinto de los espíritus que junto a La sombra del viento componen la tetralogía El cementerio de los libros olvidados que lo
encumbró como uno de los mejores novelistas contemporáneos y posiblemente uno
de los escritores españoles más leídos de todos los tiempos. Entre los reconocimientos que obtuvo Zafón están el Premio Edebé, el Fernando Lara de Novela, el Mejor
Libro Extranjero en Francia, el Barry Award o el Nielsen o ser finalista del Premio
Llibreter.
Juan Marsé Carbó y Carlos Ruiz Zafón, son dos escritores con monumentales
carreras literarias que contrastan la falta de reconocimiento por parte de las instituciones culturales y literarias catalanas de la obra de ambos autores, en vida.
Del mismo modo que la sociedad catalana es bilingüe, la cultura catalana lo es,
y como organismo público la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) tiene como
objetivo fundamental la promoción de la literatura catalana y el fomento de la lectura. Por ello, debe impulsar el reconocimiento social de las letras catalanas mediante
el apoyo a escritores catalanes sea cual sea la lengua, de las oficiales en Cataluña,
que usen en su producción literaria, así como impulsar la protección y difusión del
patrimonio literario catalán y su reconocimiento social. Que necesaria se hace en el
contexto actual esa lapidaria frase de Juan Marsé Carbó que reivindica la Cataluña
bilingüe y real.
Las instituciones públicas catalanas, y la Institución de les Lletres Catalanes en
particular no pueden quedar al margen del reconocimiento de dos de los autores
catalanes más reputados, reconocidos, leídos y premiados de los últimos 50 años.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya reconoce la actividad literaria de los autores Juan
Marsé Carbó y Carlos Ruiz Zafón, ambos fallecidos recientemente, como autores
ilustres de las Letras Catalanas.
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. A reconocer por parte del Departament de Cultura, de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) a Juan Marsé Carbó y Carlos Ruiz Zafón como autores ilustres
de las letras catalanas y a organizar un acto de conmemoración.
2. Organizar y coordinar dos ciclos sobre Juan Marsé Carbó y Carlos Ruiz Zafón
para llevar su literatura allí donde no es habitual buscando la complicidad de otros
sectores a través del programa «Calaix de Lletres».
3. Fomentar la lectura de Juan Marsé Carbó y Carlos Ruiz Zafón incluyéndolos
en la próxima edición del programa «El meu clàssic».
4. Incluir a Juan Marsé Carbó y Carlos Ruiz Zafón, así como a otros autores catalanes relevantes en cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña en el repertorio
biobibliográfico de autores de obras de creación literaria «Qui es qui de les lletres
catalanes».
5. Realizar todos los trámites y gestiones necesarias para incluir a Juan Marsé
Carbó y Carlos Ruiz Zafón en el programa «Lletres als Ferrocarrils de la Generalitat» con el objetivo de visibilizar los autores catalanes y su obra en los espacios
cotidianos de las personas.
Palacio del Parlamento, 20 de julio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Héctor Amelló Montiu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputados, GP Cs
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Proposta de resolució sobre el foment, el prestigi i la difusió de
l’espanyol i el reconeixement dels autors catalans en espanyol en el
Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya
250-01447/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 74081 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Héctor Amelló Montiu, diputado 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 el fomento,
prestigio y difusión de la lengua española y el reconocimiento de los autores y escritores catalanes en lengua española en el Plan Nacional del Libro y la Lectura de Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comissió de Cultura, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El Govern de la Generalitat ha acordado encargar al Departamento de Cultura
con la colaboración del Departamento de Educación, la elaboración de un Plan Nacional del Libro y la Lectura y ha creado el Consell Nacional de la Lectura que tiene
hasta septiembre de 2021 para elaborar una propuesta de Plan y retornarlo al Govern
para iniciar los trámites para su aprobación.
La Institució de les Lletres Catalanes es la responsable de actuar como organismo coordinador, contando con la colaboración del Servicio de Bibliotecas de la
Dirección General de Creación, Acción Territorial y Biblioteques y del Área del
Libro del Instituto Catalán de las Empresas Culturales (ICEC) y el Departamento
de Educación.
Los planes de lectura deberían ser documentos estratégicos que realicen un análisis real y certero del estado actual del sector del libro y la lectura, sus necesidades
a medio y largo plazo, así como diseñar el plan de actuaciones e inversiones en el
ámbito del libro y del fomento de la lectura.
Entre los ejes y ámbitos de trabajo que el Govern de la Generalitat considera necesarios impulsar en el nuevo Plan Nacional del Libro y la Lectura de Cataluña se
encuentran:
a) Prestigio y visibilidad de los autores (escritores, traductores e ilustradores) y
de la literatura en lengua catalana y occitana en todo tipo de formatos y soportes, en
el que se proponen todas las actuaciones encaminadas a favorecer el reconocimiento social de la literatura catalana y occitana y de sus autores, así como su presencia
y conocimiento tanto alrededor del ámbito lingüístico catalán como internacionalmente, de una manera transversal en los diversos ámbitos de la sociedad.
b) Fomento del hábito lector, la competencia lectora y el libro en el ámbito docente, en el que se proponen todas las iniciativas (planes de lectura de centro, impulso de la biblioteca escolar, trabajo conjunto entre bibliotecas municipales y escolares) que permitan convertir la lectura en un eje transversal de la vida en los centros
educativos, desde la escuela primaria hasta la universidad.
c) Fomento del hábito lector, la competencia lectora y el libro entre la pequeña
infancia, niños y jóvenes fuera del ámbito escolar, en el que se proponen las actuaciones encaminadas a difundir y prestigiar la lectura en todos sus formatos y soportes, así como promoción de la lectura en lengua catalana y occitana como un factor
de cohesión social, especialmente en entornos socialmente vulnerables y poco proclives a la lectura en catalán.
d) Apoyo a la industria editorial (autores, editores, distribuidores, libreros) en
lengua catalana y occitana en todos sus formatos, en el que se analizan las necesidades del sector y se proponen las líneas de trabajo que deben garantizar la conso-

3.10.25. Propostes de resolució

81

BOPC 662
31 de juliol de 2020

lidación, el desarrollo y la modernización de la cadena de valor del libro en toda su
extensión.
e) Centralidad de bibliotecas públicas de Cataluña, en el que se propone la coordinación entre las diversas redes y la actualización de los retos que encaran las bibliotecas como principales equipamientos culturales de proximidad y espacios ineludibles en cualquier actuación transversal de fomento de la lectura.
Entre estos ejes no se encuentra reconocido una parte fundamental de nuestra
cultura como el prestigio y visibilidad de los autores y de la literatura en lengua española, el fomento del hábito lector, la competencia lectora y el libro que prestigie
y promocione la lectura en lengua española o el apoyo a la industria editorial en
lengua española.
Esta exclusión de la lengua española entre los ejes estratégicos del Plan Nacional
del Libro y la Lectura supone una grave vulneración de los derechos de todos los catalanes. La Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña reconocen, como
no puede ser de otra manera, el español como lengua cooficial de Cataluña, que junto con el catalán todos los ciudadanos catalanes tiene derecho y deber de conocerlas.
Además, se determina que los poderes públicos deben establecer las medidas necesarias para el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de este deber.
Resulta evidente que la Institució de les Lletres Catalanes que tiene como objetivo fundamental la promoción de la literatura catalana y el fomento de la lectura
debe velar por la promoción, fomento y prestigio no solamente ya de la lengua española como patrimonio cultural de Cataluña, sino también por el prestigio y visibilidad de los autores y de la literatura catalana en lengua castellana. Objetivo que en
demasiadas ocasiones no se impulsa, ya no desde las Institució de les Lletres Catalanes, sino que es eludido por los propios poderes públicos de Cataluña.
Por ello, es imprescindible que el nuevo Plan Nacional del Libro y la Lectura
incluya entre sus ejes estratégicos y objetivos la difusión, fomento y prestigio de la
lengua española y también de los autores y literatura en lengua española.
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. Incluir en los cinco ejes y ámbitos de trabajo del Plan Nacional del Libro y la
Lectura de Cataluña, presentados por el Govern de la Generalitat, la lengua española en igualdad de condiciones que el resto de lenguas oficiales de Cataluña.
2. Incluir el prestigio, el fomento, su presencia y la visibilidad de la lengua castellana en todos los ejes y ámbitos de trabajo Plan Nacional del Libro y la Lectura
de Cataluña, así como el de los autores catalanes en lengua española y el apoyo a la
industria editorial en lengua española.
3. Incluir el fomento del hábito lector, la competencia lectora y el libro en lengua
española en el ámbito docente.
4. Declarar que la Institución de les Lletres Catalanes (ILC) tiene como objetivos fundamentales la promoción de la literatura catalana, el fomento de la lectura,
la protección y difusión del patrimonio literario e impulso del reconocimiento social
de las letras catalanas mediante el apoyo tanto a los escritores en lengua española,
catalana u occitana.
Palacio del Parlamento, 22 de julio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Héctor Amelló Montiu, diputado, GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’aturada d’un projecte de construcció a
la zona de Bellafosca, a Palamós
250-01448/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 74207 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2020

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per
a aturar l’aberració urbanística de Bellafosca, per tal que sigui substanciada davant
la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

SOS Costa Brava ha entregat un miler de signatures a l’Ajuntament de Palamós amb l’objectiu d’evitar el projecte de construcció a la zona de Bellafosca. La
plataforma considera que es tracta d’una greu agressió urbanística i ha reclamat al
Govern de Palamós que no es posi del costat dels interessos dels promotors immobiliaris.
Aquest paratge natural és el darrer espai que queda a tocar de la Platja de la Fosca, i si el projecte tirés endavant es corre el perill que quedés encaixonat pels edificis
construïts. Es vol evitar per tant la construcció de dotze xalets i dos edificis d’apartaments en l’antiga ubicació de l’hotel de Bellafosca. L’entitat porta mesos denunciant l’actitud favorable del l’Ajuntament en relació a aquest projecte que posaria en
perill la darrer pineda fosca que queda arran de mar, com ha explicat la portaveu de
Salvem la Pineda d’en Gori i membre de SOS Costa Brava, Zeta Figa.
Les entitats ecologistes també denuncien que la reforma del camí de ronda és
un greu error ja que, malgrat és necessari el seu arranjament, el projecte de remodelació es tracta d’una transformació agressiva i artificial, amb un cost de 1,2 M€
i que no ha tingut en compte el gruix de les al·legacions presentades per Salvem la
Pineda d’en Gori.
L’altra batalla que SOS Costa Brava té amb el consistori té a veure amb l’aixecament d’un tercer edifici a la Pineda d’en Gori. Cal ressaltar que els dos primers
estan immersos en un procés judicial, i des de l’entitat deixen clar que «per poc que
puguin» també recorreran el tercer.
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. Aturar el projecte de la construcció de dotze xalets i dos edificis d’apartaments
a la zona de Bellafosca a Palamós.
2. Rebutjar la proposta de l’Ajuntament de Palamós de rebaixar les exigències
del Pla Director de la Generalitat sobre sòls no sostenibles de la Costa Brava, que
reclama que afecti només a edificis públics, i no als privats.
3. A revisar el projecte del camí de ronda impulsat per l’Ajuntament de Palamós.
Palau del Parlament, 20 de juliol de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP
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Proposta de resolució sobre la reactivació del món rural
250-01449/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 74363 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2020

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat
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 per a la reactivació del món rural, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el text següent:
Exposició de motius

En la situació de pandèmia que estem vivint el sector agroalimentari, pel fet de
ser una activitat essencial, ha pogut continuar la seva activitat des de l’inici i sense
limitacions rellevants per part de les autoritats, tot i que, lògicament, en un nou entorn molt incert i amb força entrebancs. Això ha permès assegurar el subministrament d’aliments al conjunt de la població sense trencar la continuïtat entre les diferents etapes de la cadena agroalimentària.
Però el Covid-19 i les mesures relacionades amb aquesta pandèmia estan provocant canvis importants en la nostra societat que afectaran el sector agroalimentari, i
com a activitat principal del món rural, també al conjunt del món rural.
Naturalment aquests impactes s’afegeixen a la situació preexistent de despoblament i d’envelliment de la població, de la dificultat per retenir la població més jove
i de dotar l’entorn rural de les oportunitats i serveis en condicions d’equitat respecte
a la població urbana.
El moment actual ha accelerat la implantació d’instruments i possibilitats en
l’àmbit de la digitalització per a les empreses i el conjunt de la ciutadania, i conseqüentment també per a l’entorn rural. Aquesta situació ha fet aflorar dèficits en
infraestructures en determinats àmbits que poden suposar una doble velocitat en el
seu desenvolupament.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Reivindicar el caràcter estratègic de l’alimentació i del sector agroalimentari
i forestal per a la societat.
2. Avançar en un Pla de digitalització del medi rural per fer possible la connectivitat del món rural amb intervenció pública per garantir la cobertura i la qualitat de
connexió i evitar les zones obscures.
i) Impulsar una bonificació de la quota de connexió a internet en el medi rural
que freqüentment és significativament més costosa que a les zones urbanes.
ii) Establir ajuts i convenis públic-privats tendents al desenvolupament del 5G.
3. Mantenir actualitzats els protocols sanitaris en agricultura, ramaderia i pesca
per garantir el manteniment de la cadena alimentària, des de la producció fins a la
distribució al detall, en les millors condicions de seguretat per a les empreses, treballadors i famílies.
4. Activar i dotar pressupostàriament campanyes de promoció dels nostres productes frescos i elaborats en el marc d’una dieta mediterrània, equilibrada i saludable, donant suport així als productors i a la indústria agroalimentària.
5. Crear un pla de promoció del turisme rural com a part integrant de la indústria
turística i ajuts a petites empreses relacionades amb allotjament turístics, gastronomia, activitats a l’aire lliure i turisme de natura.
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6. Impulsar ajuts a la reactivació del sector forestal com a mesura de prevenció
de grans incendis forestals i promoció de l’ocupació rural mitjançant la formació específica de mà d’obra procedent d’altres sectors productius.
7. Potenciar totes les polítiques generals que col·laborin a l’activitat econòmica
i social al món rural com és el cas dels autònoms i pimes, simplificació de tràmits
administratius, afavorir l’activitat cultural i artística o bonificar les activitats extraescolars entre d’altres.
8. Garantir els serveis bàsics assistencials al món rural amb relació a l’atenció
primària, l’escolarització de 0 a 3, l’atenció a la gent gran i a les persones amb necessitats assistencials especials.
9. Impulsar incentius per afavorir l’arrelament dels funcionaris destinats a les
zones rurals amb risc de despoblament, especialment a l’àmbit sanitari, educatiu i
de l’atenció social.
Palau del Parlament, 24 de juliol de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat,
GP Cs

3.10.30.

Debats generals

Debat general sobre la situació sanitària
255-00015/12
PRESENTACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB TRENTA-CINC
ALTRES DIPUTATS DEL GP CS
Reg. 74599

D’acord amb l’article 156.2 del Reglament, s’admet a tràmit. S’acorda donar-ne trasllat a la Junta de Portaveus atès que el debat general s’ha d’incloure necessàriament
a l’ordre del dia d’una sessió plenària durant aquest període de sessions, per bé que
no es pugui materialitzar fins al proper període de sessions.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2020
A la Mesa del Parlamento

Los diputados abajo firmantes, que constituyen una cuarta parte de los miembros
de esta cámara, de acuerdo con lo establecido por el artículo 156 apartados 1 y 2 del
Reglamento del Parlamento, exponen
Los recientes brotes de Covid-19 han evidenciado que la situación sanitaria de
Cataluña es especialmente delicada tras la primera oleada de esta pandemia en la
que desgraciadamente seguimos lamentando la pérdida de más de 12.000 vidas humanas en nuestra comunidad autónoma.
Es un deber de todos los poderes públicos garantizar la vida de todos los ciudadanos y procurar su máximo bienestar mediante la debida protección de su salud,
tal y como dispone artículo 43 de la Constitución Española y el artículo 23 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por ello, ante la gravedad de la pandemia Covid-19
la prioridad absoluta de todas las autoridades públicas debe ser salvar el máximo
número de vidas posibles.
Tal y como ha quedado nuevamente patente en la primera oleada del Covid-19,
la efectiva protección de la salud y la vida de los ciudadanos requiere, además de
los suficientes y necesarios recursos materiales, del esfuerzo, la profesionalidad y la
vocación de servicio a los ciudadanos de nuestros profesionales sanitarios. De ahí
que sea una exigencia de las autoridades públicas velar por que los profesionales sa-
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nitarios puedan desempeñar su labor esencial en las mejores condiciones laborales
y de prevención de riesgos laborales.
El actual momento que vivimos es crucial para evitar a toda costa un nuevo colapso sanitario que volvería a poner en una situación de extrema gravedad a nuestros profesionales sanitarios y comportaría una gravísima afectación a la salud de
los ciudadanos.
Tras la expiración de la vigencia del estado de alarma declarado el pasado 14 de
marzo de 2020 y sin perjuicio de los principios de cooperación y lealtad institucional, corresponde a los gobiernos autonómicos la responsabilidad ejecutiva máxima
para hacer frente a la situación de crisis sanitaria.
Por esta razón, es extraordinariamente urgente y necesario que todas las autoridades públicas y las fuerzas políticas del Parlamento de Cataluña trabajen conjuntamente en la elaboración, adopción e implementación de las medidas sanitarias
necesarias para afrontar tanto la actual como la inminente situación sanitaria en
Cataluña.
Por todo ello, el preocupante ritmo de aparición de nuevos brotes de Covid-19
en Cataluña y la necesidad de que el Parlamento de Cataluña impulse y controle la
acción del Govern en cuanto a su debida gestión sanitaria de la pandemia y la elaboración e implementación de un plan contingencia ante el recrudecimiento de esta
pandemia, tal y como fue aprobado en el Pleno para la Reconstrucción de Cataluña.
Solicitan

Que se celebre un debate general en el Parlamento sobre la situación sanitaria
de Cataluña.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 156.4 del Reglamento del Parlamento, a continuación se consigna el guion de los temas que se proponen como objeto
del debate:
1. Estado de la situación sanitaria en Cataluña.
2. Estado de elaboración e implementación del plan de contingencia que garantice efectivamente el derecho constitucional de los ciudadanos a la protección de su
salud por parte del Govern.
3. Debate y adopción de un consenso sobre medidas y propuestas para afrontar
tanto la actual como la inminente situación sanitaria.
Palacio del Parlamento, 27 de julio de 2020
Carlos Carrizosa Torres, presidente; Lorena Roldán Suárez, portavoz; Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta; Matías Alonso Ruiz, Héctor Amelló Montiu,
Martín Eusebio Barra López, Susana Beltrán García, David Bertran Román, José
María Cano Navarro, Jean Castel Sucarrat, Noemí de la Calle Sifré, Carmen de
Rivera i Pla, Francisco Javier Domínguez Serrano, Mercè Escofet Sala, Antonio
Espinosa Cerrato, Jorge Feijóo Suñol, Maialen Fernández Cabezas, María del Camino Fernández Riol, Munia Fernández-Jordán Celorio, Joan García González,
Dimas Gragera Velaz, Manuel Losada Seivane, Ignacio Martín Blanco, David Mejía Ayra, Blanca Victoria Navarro Pacheco, Martí Pachamé Barrera, Javier Rivas
Escamilla, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, Alfonso Sánchez Fisac,
Carlos Sánchez Martín, Sergio Sanz Jiménez, Sonia Sierra Infante, Jorge Soler
González, Elisabeth Valencia Mimbrero, María Francisca Valle Fuentes, Laura
Vílchez Sánchez, diputados, GP Cs
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Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la
Sindicatura de Comptes
3.10.60.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2020 sobre els
impostos propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a
l’exercici 2018
256-00044/12
PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES
DE CATALUNYA
Reg. 74024 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 28.07.2020

L’Informe de fiscalització 6/2020 sobre els impostos propis de la Generalitat de
Catalunya, corresponent a l’exercici 2018 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament
i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans,
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Parlament: 10 dies hàbils (de l’1.09.2020 al 15.09.2020).
Finiment del termini: 16.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2020.

Propostes de resolució per a encomanar un informe a la
Sindicatura de Comptes o altres actuacions
3.10.63.

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes
d’un informe específic sobre la contractació de la Generalitat, els
seus organismes dependents i les entitats de dret públic durant la
pandèmia per mitjà del procediment d’urgència
253-00020/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 73445 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 28.07.2020
Procediment: l’establert als articles 167 i 168 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rafel Bruguera
Batalla, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 190.2 del Reglament del
Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes.
Exposició de motius

L’article 120 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic
estableix la tramitació d’emergència com a mecanisme per actuar de manera immediata a causa d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin greu perill o
necessitats que afectin a la defensa nacional.
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Aquest règim excepcional en la contractació pública és el què s’ha utilitzat amb
més freqüència en els contractes que s’estan adjudicant en la situació actual per fer
front a la Covid-19, tal i com estableix el RDL 7/2020 de 12 de març pel què s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic de la Covid-19.
Durant aquests mesos de pandèmia, el Govern de la Generalitat i les seves entitats de dret públic han portat a terme contractacions per donar resposta a la Covid-19 i també contractes d’altra naturalesa a través dels processos d’emergència.
Alguns d’aquests contractes han estat publicat a la plataforma de contractació però
no hi apareixen tots.
Ahir, durant la Comissió d’Economia i Hisenda, el Vicepresident Aragonès va
afirmar que la despesa sanitària durant la pandèmia ha estat de 1.647 M€ i a la plataforma creada a tal efecte, només hi apareixen 320 M€ de despesa realitzada.
La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, un
organisme estatal independent, ha portat a terme diversos informes per supervisar
el compliment de la obligació de publicitat en els contractes d’adjudicació per tramitació d’emergència de tots els organismes públics tant de les Comunitats Autònomes
com de l’Estat. En el darrer informe realitzat el 23 de juny, apareixen dos aspectes
que cal aclarir. Per una banda la falta de pressa en compte per part dels òrgans de la
Generalitat dels contractes adjudicats per urgència, i per l’altra, la falta de publicitat
de més de 1.100 contractes realitzats.
Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la següent:
Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta a la Sindicatura de Comptes a realitzar un
informe específic i complert sobre la contractació realitzada per la Generalitat de
Catalunya, els seus organismes dependents i les seves entitats de dret públic durant
la pandèmia a través del procediment d’urgència, per donar resposta a la Covid-19
o d’altra naturalesa.
2. El Parlament de Catalunya insta a la Sindicatura de Comptes a realitzar un
informe específic i complert sobre les modificacions o ampliacions de contractes vigents realitzats durant la pandèmia.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bruguera Batalla, Alícia Romero Llano, diputats, GP PSC-Units

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.09.2020 al 09.09.2020).
Finiment del termini: 10.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2020.
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3.30.

Altres tramitacions

Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes
o memòries de la Sindicatura de Comptes
3.30.06.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2020 sobre la
Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès, corresponent a
l’exercici del 2018
258-00025/12
PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA
Reg. 74022 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 28.07.2020

L’Informe de fiscalització 5/2020 sobre la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua
del Solsonès, corresponent a l’exercici del 2018 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (de l’1.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2020.
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Programa de teletreball Covid-19 durant el període comprès entre el
14 de setembre i el 31 de desembre de 2020
395-00227/12
ACORD
Mesa del Parlament, 20.07.2020

1. Punt de partida

El Decret 63/2020, del 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19 i inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya, determina, amb efectes des de les 00.00 hores del 19 de juny de 2020, la finalització de la fase III del Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries
adoptades per fer front a la pandèmia generada per la Covid-19 per a tot el territori
de Catalunya. En conseqüència, a Catalunya han quedat sense efecte les mesures
extraordinàries derivades de la declaració de l’estat d’alarma, i s’inicia l’etapa de la
represa al territori de Catalunya en el marc de la crisi sanitària vigent provocada per
la Covid-19.
Aquesta nova etapa es caracteritza per una evolució, en general positiva, en la
contenció de la pandèmia, tot i la pervivència de la crisi sanitària a Catalunya, que
va motivar que s’activés el Pla Procicat per a emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial alt risc.
La Mesa del Parlament, un cop finalitzada l’etapa d’estabilització i represa de
l’activitat parlamentària, i després d’haver aplicat el programa especial de teletreball
amb motiu de la Covid-19 durant el període comprès entre el 15 de juny i el 31 de
juliol, en vista de l’avaluació positiva del programa planteja per a aquesta nova etapa un nou programa de teletreball, per al període comprès entre el 14 de setembre
–quan es preveu que gran part del personal haurà finalitzat el període de vacances–
i el 31 de desembre.
S’entén per prestació de serveis en la modalitat de teletreball la forma d’organització de la feina en virtut de la qual la jornada es desenvolupa de manera no presencial i mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
El nou programa segueix els paràmetres de la Instrucció 6/2020, del 30 de juny,
de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, sobre mesures organitzatives, de
prevenció i seguretat aplicables en l’etapa de la represa al personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.
Cal tenir present que les previsions sobre teletreball que conté aquest programa
formen part de les mesures organitzatives que s’adopten en una conjuntura excepcional de crisi sanitària i en el marc jurídic que li és propi i, per tant, només són
aplicables mentre aquest marc sigui vigent.
2. Principis del teletreball

El teletreball no és un dret ni una obligació, sinó una possibilitat que ofereix
l’Administració parlamentària en funció de les característiques de les tasques de
cada lloc de treball. El Parlament es reafirma en els principis de l’Acord marc europeu sobre el teletreball, del 16 de juliol de 2002, pel que fa als aspectes següents:
– El caràcter voluntari i reversible del teletreball.
– El principi d’igualtat de tracte entre el personal que opta per la modalitat de
teletreball i el que opta per la modalitat presencial, comparables en tot el que afecta
les condicions d’ocupació i, en concret, els drets de formació i promoció professional i l’exercici de drets col·lectius.
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– La responsabilitat empresarial amb relació a la protecció de dades, el respecte
a la vida privada i la intimitat del personal en modalitat de teletreball i la protecció
de la seguretat i la salut.
– El personal que presti serveis en la modalitat de teletreball té dret a la desconnexió digital i se li ha de garantir, fora de la franja horària de disponibilitat establerta, el respecte al seu temps de descans i a la intimitat personal.
3. Model de teletreball del programa Covid-19 (del 14 de setembre al 31
de desembre de 2020)

En l’etapa actual es produeix una combinació de la modalitat de prestació de serveis de manera presencial i en règim de teletreball.
La jornada de treball diària serà la següent, tant en una modalitat com en l’altra:
a) Del 14 al 30 de setembre, jornada de 7 hores.
b) De l’1 d’octubre al 31 de desembre, jornada de 7 hores 30 minuts.
Al personal amb reducció de la jornada laboral se li aplicarà el percentatge de
reducció horària que tingui establert.
Amb caràcter general, s’autoritza la prestació de serveis en règim de teletreball
fins a un màxim de tres jornades diàries setmanals.
Els empleats públics inclosos en els grups sensibles o vulnerables, d’acord amb el
criteri de les autoritats sanitàries i segons les indicacions dels serveis de prevenció,
poden tenir un règim de teletreball de més jornades si així ho ha establert el servei
de prevenció.
En el cas que s’interrompi el funcionament ordinari dels centres educatius, de
gent gran o de persones amb discapacitat, els empleats públics que tinguin a càrrec
menors de catorze anys, persones dependents o persones amb discapacitat poden ser
autoritzats a tenir un règim de teletreball amb més jornades.
Quan hagin de prestar serveis presencials, aquests col·lectius tindran preferència
en l’aplicació dels sistemes de flexibilitat horària, teletreball mixt, règim de torns i
fixació d’horaris especials.
En el cas que un treballador o treballadora presenti símptomes compatibles amb
la Covid-19, o que estigui en aïllament domiciliari o es trobi en període de quarantena domiciliària perquè ha estat en contacte amb alguna persona amb Covid-19,
podrà passar a prestar els serveis en règim de teletreball si les característiques del
lloc de treball i el seu estat de salut ho permeten.
En el cas que s’hagi de prestar un servei fora del centre de treball habitual, per a
evitar desplaçaments ineficients, amb caràcter ocasional es podrà autoritzar el teletreball per a completar la jornada.
En el cas del personal que tingui la residència habitual en un municipi o una
àrea en què s’hagi produït un rebrot de Covid-19 i la Generalitat hi adopti mesures
especials per a controlar la malaltia, té caràcter preferent el règim de prestació de
serveis en la modalitat exclusiva de teletreball. Si això passa en una àrea que inclogui la seu del Parlament de Catalunya, aquesta mesura implicarà, a més, que únicament es podran prestar serveis presencials per a garantir el funcionament regular
de la institució.
4. Personal sensible

En aquest nou context, el Procediment d’actuació per als serveis de prevenció
de riscos laborals a l’exposició al SARS-Cov-2, aprovat el 19 de juny de 2020, estableix, respecte a l’actuació per a la gestió de la vulnerabilitat i el risc, que en el
nivell de riscos 1 (NR1) «similar a risc comunitari, treball sense contacte amb persones simptomàtiques», que és el que correspon al Parlament, ja no són preceptius
ni l’adaptació ni el canvi de lloc de treball, i el personal manté la seva activitat laboral habitual.
Així doncs, deixa de tenir eficàcia la consulta com a personal sensible feta fins
ara. Aquest personal pot prestar els serveis adoptant les mesures preventives esta4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
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blertes al centre de treball perquè es considera que el risc és similar al comunitari,
baix o molt baix.
El servei de prevenció aliè haurà de valorar, de manera individualitzada, les possibles excepcions. Caldrà demanar al Departament de Recursos Humans que, per
mitjà del tècnic de prevenció, es faci una nova revisió d’acord amb els nous paràmetres.
Paral·lelament, el 17 de juny de 2020 la Direcció General de l’Institut Nacional
de la Seguretat Social va publicar una actualització de les instruccions sobre els
processos d’incapacitat temporal emesos als treballadors sensibles per la seva especial vulnerabilitat respecte al coronavirus SARS-CoV-2, i va establir que s’han de
revisar els processos d’incapacitat temporal amb relació a les mesures adoptades als
centres de treball en què es passa a considerar que hi ha un risc similar al comunitari, baix o molt baix.
En conseqüència, les persones que en etapes anteriors van ser declarades sensibles deixen de tenir aquesta consideració, sens perjudici que el servei de prevenció
aliè, després de fer les anàlisis pertinents de manera individualitzada, entengui que
en algun cas concret s’hagi de mantenir la consideració de sensible.
5. Mesures específiques derivades de les necessitats del servei

Per necessitats del servei, qualsevol empleat públic pot ser requerit per a l’exercici de funcions diferents a les pròpies del seu lloc de treball, sempre que aquestes
funcions tinguin relació directa amb la reorganització dels serveis amb motiu de la
pandèmia de Covid-19. S’habilita, igualment, la possibilitat d’adscriure temporalment personal a altres òrgans o unitats que necessitin reforç. Aquestes mesures organitzatives es formalitzaran mitjançant una atribució temporal de funcions o mobilitat funcional. En conseqüència, les funcions atribuïdes han ser adequades al cos,
escala o categoria, i en cap cas no poden comportar una minva en les retribucions.
Qualsevol empleat públic que presti serveis en règim de teletreball, llevat que
pertanyi a un grup considerat vulnerable o que tingui a càrrec menors de catorze
anys o persones dependents o amb discapacitat, s’ha de reincorporar al seu centre
de treball amb la màxima brevetat possible quan sigui requerit per necessitats del
servei. A aquests efectes, els empleats han d’estar disponibles i localitzables durant
la seva jornada de treball.
6. Requisits per a poder accedir a prestar els serveis en modalitat de
teletreball

Per a prestar serveis en la modalitat de teletreball cal ocupar un lloc de treball
que es pugui exercir en aquesta modalitat (és a dir, que es pugui desenvolupar de
manera autònoma i no presencial, sense necessitat de supervisions presencials ni
guiatges continuats, atenent a les característiques específiques i els mitjans requerits
per a desenvolupar-los). No es poden exercir en la modalitat de teletreball els llocs
de treball que només es poden prestar de manera efectiva amb la presència física de
l’empleat al centre de treball.
Per a poder prestar serveis en la modalitat de teletreball durant el temps de vigència d’aquesta instrucció, cal que la persona sol·licitant disposi d’un equip informàtic i de sistemes de comunicació i connectivitat a internet suficients i segurs, amb
les característiques que defineixi, per a cada perfil professional, el departament o
oficina d’adscripció i el Departament d’Informàtica i Telecomunicacions.
7. Obligacions del personal que presta els serveis en modalitat de
teletreball

El personal que s’acull a la modalitat de teletreball té les obligacions següents:
– Pactar la jornada de teletreball amb el cap i els mitjans de comunicació directa
que li permetin posar-se a disposició del cap. La distribució de les hores de teletreball ha de respectar la franja horària de disponibilitat acordada. La resta de jornada
4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
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en règim de teletreball admet una flexibilitat total, respectant les pauses i els descansos entre jornades.
– Fer els marcatges de control horari corresponents a cada jornada de teletreball
per mitjà de l’aplicació Outside Works, de SPEC. El Parlament estudia la possibilitat
d’altres fórmules de marcatge, en concret per mitjà del portal SPEC.
– Fer un bon ús de l’equip informàtic del Parlament de Catalunya en el cas que
hi treballi.
– Establir connexió mitjançant una xarxa wifi protegida amb contrasenya.
– Fer el seguiment i la relació de les tasques tal com s’hagi acordat amb el cap.
– Anar presencialment al Palau del Parlament si cal, per necessitats del servei
degudament justificades, amb l’avís previ de, com a mínim, vint-i-quatre hores.
– Vetllar per no generar més ròssec horari positiu de l’imprescindible i eixugar-lo
en períodes aptes per a fer-ho, preferentment els dies assignats de teletreball.
– Limitar les jornades de teletreball o deixar de fer-ne en el cas que en l’àrea o el
departament d’adscripció s’hagin de fer torns per a cobrir les absències per vacances
o dies d’afers personals.
– Respectar i aplicar la normativa, les instruccions i les recomanacions sobre ciberseguretat, prevenció de riscos laborals i protecció de dades de caràcter personal
i confidencialitat.
El Parlament facilitarà als teletreballadors i als càrrecs de comandament l’accés
a materials d’autoformació i formació virtual sobre teletreball en matèria de prevenció de riscos laborals, ciberseguretat i seguiment de tasques, i un instrument d’autoavaluació del lloc de treball.
8. Supervisió del cap o director

La prestació dels serveis dels empleats públics en la modalitat de teletreball ha
de ser supervisada pel cap o director, amb el qual els teletreballadors han de pactar
les franges horàries en què estan disponibles per a la interconnexió i coordinació,
bo i respectant les circumstàncies personals dels empleats públics, especialment si
tenen persones a càrrec. Igualment, els teletreballadors i els supervisors han de formalitzar un pla personal de treball que contingui les tasques que es duen a terme en
la modalitat de teletreball, els objectius que cal assolir i el règim de control i seguiment periòdic d’aquestes tasques.
Aquesta modalitat de treball ha de contribuir a promoure un model basat en la
responsabilitat i l’assoliment de resultats mesurables.
9. Teletreball mixt

S’incorpora la possibilitat d’establir el teletreball mixt, és a dir, jornades diàries
que combinin el règim de prestació de serveis presencials, amb un mínim de 5 hores, i teletreball la resta de la jornada, sempre que no comporti superar la jornada
setmanal corresponent.
10. Sol·licitud i autorització

Els interessats a acollir-se al programa de teletreball hauran d’emplenar la sol·
licitud –que tindran disponible a la intranet, entre els documents de Recursos Humans– i lliurar-la al seu cap abans del 4 de setembre de 2020, a les 12.00 h, perquè
comprovi que el treballador o treballadora compleix les condicions requerides per a
acollir-se a la modalitat de teletreball.
Els caps hauran d’enviar al secretari general el llistat del personal que ha sol·licitat teletreballar i la seva proposta.
Si el cap o director del centre gestor considera que el lloc de treball de la persona
sol·licitant no compleix les condicions requerides perquè s’aculli a la modalitat de
teletreball, ho haurà de justificar.
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11. Motius de denegació o de revocació

La sol·licitud per a desenvolupar a distància les funcions del lloc de treball pot
ser denegada o revocada un cop concedida per alguna de les causes següents:
a) Perquè no es compleixen els requisits d’aquest programa.
b) Per necessitats del servei, degudament acreditades per mitjà d’un informe motivat del cap o director del centre.
c) Per canvi de lloc de treball.
d) Per raons organitzatives, degudament acreditades per mitjà d’un informe motivat del cap o director del centre gestor.
e) Per limitacions en les infraestructures tecnològiques o la impossibilitat de garantir la connectivitat al lloc des d’on es pretén treballar.
f) Per incompliment de la persona sol·licitant dels objectius establerts pel seu cap
o director.
g) Per rendiment insuficient, degudament justificat, de la persona sol·licitant, amb
avaluació desfavorable del supervisor quant als objectius fixats.
h) Per no adoptar les mesures preventives recomanades pel tècnic de prevenció
de riscos laborals o negar-se que el personal corresponent efectuï les funcions de
comprovació del compliment d’aquestes mesures.
i) Per incompliment greu dels compromisos en matèria de seguretat, protecció
de dades i confidencialitat, sens perjudici de la responsabilitat disciplinària en què
s’hagi pogut incórrer.
j) Per qualsevol altra causa degudament justificada.
Per a la revocació de l’autorització de prestació de serveis en la modalitat de teletreball cal és l’audiència prèvia de la persona afectada.
12. Coordinació, control i avaluació del Programa de teletreball

El Departament de Recursos Humans ha de fer públiques les dades d’adhesió al
programa de teletreball, les conclusions i l’aplicació. Una vegada finalitzat el període
d’aplicació del programa, se’n farà una avaluació, en la qual participaran els centres
gestors i el Departament de Recursos Humans, i es donarà audiència al Consell de
Personal.

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03.

Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/12
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 74014; 74374; 74439; 74440 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.07.2020

Reg. 74014
A la Mesa de la Diputación Permanente

Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 48.4 y 76.4 del Reglamento del Parlamento,
comunica que la diputada Noemí De la Calle Sifré sustituirá de forma permanente
a la diputada Laura Vílchez Sánchez en la Diputación Permanente.
Palacio del Parlamento, 21 de julio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz GP Cs

4.45.03. Diputació Permanent
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Reg. 74374
A la Mesa de la Diputació Permanent

Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 48.4 i 76.4 del Reglament del Parlament, us comunica que el diputat Ignacio Martín Blanco substituirà de forma permanent la
diputada Marina Bravo Sobrino en la Diputació Permanent.
Palau del Parlament, 24 de juliol de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs
Reg. 74439
A la Mesa de la Diputación Permanente

Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 48.4 y 76.4 del Reglamento del Parlamento,
comunica que la diputada Laura Vílchez Sánchez sustituirá de forma permanente la
diputada Noemí de la Calle Sifré en la Diputación Permanente.
Palacio del Parlamento, 24 de julio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz GP Cs
Reg. 74440
A la Mesa de la Diputación Permanente

Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 48.4 y 76.4 del Reglamento del Parlamento,
comunica que la diputada Marina Bravo Sobrino sustituirá de forma permanente el
diputado Ignacio Martín Blanco en la Diputación Permanente.
Palacio del Parlamento, 24 de julio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz GP Cs

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
CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT I ELECCIÓ DE LA
VICEPRESIDENTA I DEL SECRETARI

El dia 22 de juliol de 2020, en la sessió que ha convocat el president del Parlament, s’ha constituït la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la Gestió de la Seguretat.
La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 14 i del 21 de juliol de 2020, pels diputats següents:
Grup Parlamentari de Ciutadans
David Bertran Román
Blanca Victoria Navarro Pacheco
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Saloua Laouaji i Faridi
Ferran Roquer i Padrosa
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Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Ferran Pedret i Santos
Beatriz Silva Gallardo
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Concepción Abellán Carretero
Marc Parés Franzi
Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Maria Sirvent Escrig
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Esperanza García González

El Grup Parlamentari Republicà, al qual ha correspost la presidència de la Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del
Parlament de 21 de juliol de 2020, ha designat president el diputat Josep M. Jové i
Lladó, el qual ha estat ratificat per la Comissió.
La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del
Parlament, ha elegit vicepresidenta la diputada Concepción Abellán Carretero, i secretari, el diputat Ferran Roquer i Padrosa.
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2020
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comissió, Josep M. Jové i Lladó

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 605/XII, sobre l’establiment
de la subrogació dels treballadors del restaurant Iot de la platja
Llarga de Tarragona com a base de la licitació d’aquest espai
290-00557/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 73981 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 28.07.2020

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 605/XII, sobre
l’establiment de la subrogació dels treballadors del restaurant Iot de la platja Llarga
de Tarragona com a base de la licitació d’aquest espai (tram. 290-00557/12), us informo del següent:
El permís d’ocupació temporal atorgat per part de la Generalitat de Catalunya a
favor del titular del Restaurant Iot, ubicat a les instal·lacions propietat de la Generalitat de Catalunya situades a la Platja Llarga de Tarragona, va finalitzar la seva vigència el 30 de novembre de 2018.
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Respecte al titular del Restaurant Iot, atès que arribada aquesta data no es va
entregar la possessió del local de domini públic a la Generalitat de Catalunya, després de nombroses reiteracions en aquest sentit, es va tramitar per part del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda un procediment de desnonament
administratiu, el qual ha estat recorregut per part de l’ocupant i es troba en seu judicial davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. A la resolució que va posar fi al procediment de desnonament administratiu es va determinar l’extinció del
permís d’ocupació temporal en relació amb el Restaurant Iot, cosa que implica, en
conseqüència, al recuperar la possessió del local la Generalitat de Catalunya, l’extinció dels contractes de treball en tancar-se el negoci de restauració, fins el moment
que, si l’òrgan competent administratiu així ho considera oportú, es realitzi una
nova licitació sobre els espais per tal d’adjudicar un nou títol que impliqui una nova
obertura d’un negoci de restauració sobre els espais que actualment ocupa (amb un
permís declarat extingit) el Restaurant Iot.
Consultada la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en relació amb la possibilitat
que els plecs de clàusules que regulen la licitació per atorgar una concessió sobre els
espais actualment ocupats i que en un futur estaran buits (perquè sinó no es podrà
dur a terme una nova licitació en tant que el local està ocupat i l’Administració Pública no gaudeix de la seva possessió) prevegin tornar contractar als treballadors en
atur, aquesta informa el següent:
L’article 130 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
regula les obligacions de subrogació en els contractes de treball, la qual es produeix
quan una norma legal o un conveni col·lectiu imposi l’obligació a l’adjudicatari de
subrogar-se com a ocupador.
En efecte, el Conveni Col·lectiu Interprovincial del sector de la Indústria d’Hostaleria i Turisme de Catalunya indica en el seu article 59 els casos en què es produeix la subrogació convencional dels treballadors, la qual s’ha de portar a terme
sempre que es doni algun dels supòsits següents: treballadores i treballadors en actiu; treballadores i treballadors que en el moment de canvi de titularitat es trobin
malalts, accidentats, en permís de maternitat, en excedència o qualsevol altra situació en la qual el contracte es trobi suspès; treballadores i treballadors que, amb contracte d’interinitat, substitueixin algun dels treballadors/ores esmentats en l’apartat
anterior; treballadores i treballadors fixos discontinus; i persones treballadores que
es trobin en situació de jubilació parcial.
És a dir, tant la Llei de contractes com el Conveni esmentats i que regulen els
aspectes de la subrogació fan referència al fet que el servei ha d’estar en actiu, és a
dir, que els treballadors han d’estar en actiu o en les situacions que s’esmenta en el
conveni i, per tant, en el present supòsit no es pot aplicar la subrogació dels treballadors, atès que estem davant de la finalització d’un permís d’ocupació temporal que
comportarà l’extinció de les relacions laborals.
A més a més, cal ressenyar que no hi haurà continuïtat en la prestació del servei
de bar-restaurant sobre els espais que ocupa el Restaurant Iot per part d’una nova
empresa, atès que el servei s’interromprà.
D’altra banda, també val a dir que per garantir la igualtat i la transparència dels
licitadors que es presentin a la licitació de la concessió sobre els espais que ens ocupen, els mateixos han de quedar buits, per la finalització del permís d’ocupació temporal que s’havia atorgat i, a més, per tal que la concurrència de les persones que es
presentin sigui en condicions similars, cosa que no es produiria si hagués continuat
el Restaurant Iot.
Per últim, cal fer constar que els plecs de clàusules que regularan la licitació per
adjudicar una concessió per desenvolupar el servei de bar-restaurant destinat al públic en general a les instal·lacions propietat de la Generalitat de Catalunya ubicades
a la Platja Llarga de Tarragona contindran, a més de criteris mediambientals i de

4.50.01. Compliment de resolucions

97

BOPC 662
31 de juliol de 2020

paritat de gènere, criteris socials d’adjudicació, com per exemple el fet de puntuar a
les proposicions que incloguin contractar treballadors en situació d’atur.
Atès tot el que s’ha exposat, i d’acord amb el que prescriu l’article 130 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en relació amb l’article 59
del Conveni Col·lectiu Interprovincial del Sector de la Indústria d’Hostaleria i Turisme de Catalunya, és inviable jurídicament establir com a base de licitació en un
futur concurs per adjudicar la concessió de bar-restaurant on s’ubica actualment el
Restaurant Iot la subrogació dels treballadors per part de la nova empresa a la qual
s’adjudiqui el contracte públic.
Barcelona, 21 de juliol de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 140/XII, sobre l’habitatge
390-00140/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 73778 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 28.07.2020

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 140/XII, sobre l’habitatge (tram.
390-00140/12), us informo del següent:
Les actuacions relacionades a aconseguir que «els ajuntaments puguin bonificar
el 95% de la quota de l’IBI» en habitatges amb lloguer assequible o cedits temporalment a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), té una estreta relació amb l’autonomia municipal, i en conseqüència dependrà de la voluntat de cada ajuntament
incloure aquesta possibilitat en la definició de les seves Ordenances Fiscals, regulades per normativa estatal i autonòmica no depenent de l’AHC o el Departament de
Territori i Sostenibilitat. Així mateix, us informo que la Generalitat de Catalunya
vetlla perquè els ajuntaments disposin de la informació necessària per poder aplicar
aquesta o qualsevol altra mesura, fiscal o no, sobre els habitatges dels programes de
cessió i mediació, atès que la Xarxa de mediació per al lloguer social inclosa en el
Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge, nodreix les borses
que gestionen els programes socials d’habitatge en el territori i depenen dels ajuntaments, els consells comarcals i les agrupacions de municipis, a les quals cal afegir
les habitatges inclosos en el Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials,
creat per Acord de Govern de 12 de juny de 2015.
Així, els ajuntaments, són els responsables, en exercici de la seva autonomia
municipal, de configurar l’estructuració de les seves Ordenances Fiscals i, en conseqüència, de la formulació de l’Impost sobre els Béns Immobles que recapten, tenen accés al Registre d’habitatges buits i ocupats sense títol habilitant, com el té el
propi Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda per a la gestió de
l’impost sobre els habitatges buits regulat per la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de
l’impost sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei
3/2012.
En relació amb el reforç del Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, l’aprovació del Decret Llei 17/2019 ha suposat un pas en la definició d’una «es-
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tratègia efectiva de gestió integral del patrimoni públic d’habitatge», en la mesura
que preveu actuacions d’inventariat del patrimoni de sòl i habitatge.
Pel que fa al Consorci de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques
(IVÀLUA) és un ens que promou la cultura i la pràctica de l’avaluació de polítiques
públiques, impulsa actuacions de formació i assessorament i realitza avaluacions de
polítiques públiques. En relació amb això, emfatitzar que des d’IVÀLUA no es realitzen estudis (descriptius o analítics), sinó avaluacions de polítiques públiques. És a
dir, la valoració d’intervencions públiques pel que fa al seu funcionament, productes i impactes, en relació amb les necessitats que es pretenen satisfer i orientada a
proveir informació per a la presa de decisions, tot emprant metodologies objectives
robustes de les ciències socials.
Per tal de millorar i facilitar una millor presa de decisions, actualment la Generalitat de Catalunya ha engegat un programa d’actuacions d’avaluació en aquest any
2020 en l’àmbit d’habitatge, les quals comprenen l’anàlisi d’intervencions de la Generalitat tant des de la vessant de la despesa, com de l’ingrés:
– 1ª fase de l’avaluació (avaluació del disseny) dels beneficis fiscals de la Generalitat de Catalunya en matèria d’habitatge (encàrrec del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a IVÀLUA, el qual consta en el Pla de treball
2020 d’aquest darrer).
– Avaluació dels efectes de l’impost sobre habitatges buits (encàrrec del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a IVÀLUA, el qual consta en
el Pla de treball 2020 d’aquest darrer)
– Avaluació de les condicions d’accés a les convocatòries d’ajuts al lloguer, en
el marc dels projectes seleccionats en el Fons de promoció per a l’avaluació de polítiques públiques (PROAVA) i a ser encarregada externament pel Departament de
Territori i Sostenibilitat.
– Avaluació del disseny en relació amb instruments de despesa en l’àmbit de les
polítiques d’habitatge (encàrrec del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a IVÀLUA, el qual consta en el Pla de treball 2020 d’aquest darrer).
Tanmateix, en el llarg de les properes anualitats, es preveu la realització d’avaluacions in-itinere i ex-post del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge (PTSH), així com
d’avaluacions ex-ante en la seva concreció en plans específics.
La realització d’aquests treballs d’avaluació, pels quals la corresponent execució
en alguns casos pot excedir l’anualitat 2020, permetrà generar, juntament amb d’altres aspectes, coneixement de la literatura i d’experiències rellevants en matèria de
polítiques d’habitatge, posant l’èmfasi en distingir aquelles intervencions que potencialment poden tenir majors impactes. Aquest fet suposa que l’àmbit d’anàlisi, per
a l’obtenció d’un major coneixement i aplicabilitat, no es limiti sols a una reduïda
comparació amb d’altres comunitats autònomes, a on les evidències d’efectivitat podrien ser escasses, sinó del conjunt d’aquelles jurisdiccions amb contextos que puguin presentar certes similituds amb Catalunya.
Finalment, pel que fa a «impulsar un Pacte Autonòmic per l’Habitatge entre les
diferents administracions i els principals agents polítics, econòmics i socials», el
Govern està iniciant aquesta fase per a un nou Pacte Nacional de l’Habitatge que
reforci el desplegament de les mesures que finalment plantegi el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge pendent d’aprovació, i que són les que determinaran l’abast quantitatiu, territorial i temporal de les propostes 1, 2 i 3 d’aquest apartat, sobre el percentatge d’habitatge de lloguer social i assequible, el model d’habitatge protegit, i la
rehabilitació d’habitatge.
Barcelona, 16 de juliol de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença d’una representació de l’Institut Químic de Sarrià
davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la
Petroquímica
357-00859/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector
de la Petroquímica, tinguda el 28.07.2020, DSPC-C 545.

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

4.70.05.

Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2020
334-00100/12
PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 73443 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència: Mesa del Parlament, 28.07.2020

A la Mesa del Parlament

Em plau de trametre-us l’acord adoptat en la sessió del Govern de la Generalitat
del dia 14 de juliol de 2020, d’aprovació de la iniciativa SIG20EXI0353 - Proposta
d’acord del Govern pel qual s’aprova el Pla anual de cooperació al desenvolupament
per al 2020.
Barcelona, 14 de juliol, de 2020
El secretari del Govern, Víctor Culell i Comellas
Per delegació (Resolució PRE/402/2020, de 14 de febrer, DOGC 8065, de 17.2.2020),
la directora de l’Oficina del Govern
Acord GOV/90/2020, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Pla anual de
cooperació al desenvolupament per al 2020

L’article 9 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament, estableix que els plans anuals són l’instrument de l’activitat de l’Administració
de la Generalitat en aquest àmbit i han de desenvolupar els objectius, les prioritats i
els recursos establerts pel pla director.
D’acord amb aquest mateix precepte, la formulació del projecte correspon a la
Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, competent en matèria de cooperació al desenvolupament. La formulació definitiva correspon al conseller o consellera competent en matèria d’acció exterior, que, amb les consultes prèvies preceptives, entre altres als agents de cooperació, en el marc del Consell de Cooperació al
Desenvolupament, l’ha d’elevar al Govern perquè deliberi i, si escau, l’aprovi.
Un cop aprovat, el Pla anual ha d’ésser presentat al Parlament perquè en tingui
coneixement i el pugui debatre.
El Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2020 és el segon pla anual
del cinquè cicle de planificació d’aquesta política pública, cicle que es va iniciar amb
4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones

100

BOPC 662
31 de juliol de 2020

l’entrada en vigor del Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022,
aprovat mitjançant la Resolució 532/XII, de 19 de juliol de 2019, del Parlament de
Catalunya (DOGC 7935, de 8.8.2019). El Pla director és el referent per definir les
actuacions per desplegar les prioritats sectorials i geogràfiques, els instruments i les
modalitats d’aquesta programació anual.
La proposta del Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2020 ha estat
informada favorablement pel Consell de Cooperació al Desenvolupament, la Comissió de Coordinació amb els Ens Locals i la Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament.
Per tot això, a proposta del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència, el Govern
Acorda:

1. Aprovar el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2020, que s’adjunta com a annex a aquest acord.
2. Disposar la publicació d’aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tret del seu document annex «Pla anual de cooperació al desenvolupament
per al 2020», que es podrà consultar a través del lloc web cooperaciocatalana.cat, en
el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
3. Disposar que es presenti el Pla al Parlament perquè en tingui coneixement i
el pugui debatre.
Barcelona, 14 de juliol de 2020
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Memòria de l’Oficina Antifrau de Catalunya corresponent al 2019
334-00101/12
PRESENTACIÓ: SARA VIDAL, RESPONSABLE DEL GABINET DE DIRECCIÓ DE
OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA
Reg. 74069 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Afers Institucionals: Mesa del
Parlament, 28.07.2020

A la Mesa del Parlament

Benvolguts,
Em plau fer-vos a mans la memòria de l’Oficina Antifrau de Catalunya, juntament amb el seu annex, en format electrònic, corresponent a l’exercici 2019, tot
donant compliment al mandat encomanat a la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de
l’Oficina Antifrau de Catalunya.
Resto a disposició de la Cambra per tal de fer-ne la presentació davant la Comissió que correspongui, juntament amb la de 2018.
Ben cordialment,
Barcelona, 22 de juliol de 2020
Sara Vida, responsable del Gabinet de Direcció
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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