
TAUL A DE CONT INGUT

1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona 
i la família, i de la Llei 15/2009, de mediació en l’àmbit del dret privat
200-00013/12
Aprovació 13

Llei de modificació de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència, amb relació a l’exempció de copagament als menors orfes tutelats 
per la Generalitat 
202-00070/12
Aprovació 21

1.10. Acords i resolucions

Resolució 889/XII del Parlament de Catalunya, sobre la formació en prevenció i de-
tecció del maltractament infantil per als professionals de la pediatria
250-00769/12
Adopció 23

Resolució 890/XII del Parlament de Catalunya, sobre la protecció dels infants
250-01290/12
Adopció 24

Resolució 891/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’adopció de mesures urgents 
relatives a l’addicció dels menors a les noves tecnologies
250-01307/12
Adopció 25

Resolució 892/XII del Parlament de Catalunya, sobre la situació de la infància i 
l’adolescència
250-01319/12
Adopció 25

Resolució 893/XII del Parlament de Catalunya, per la qual s’aproven les Conclusions 
de l’Informe de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
260-00001/12
Adopció 26

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 mesures extraordinàries en matèria de personal
200-00016/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 38

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
202-00035/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 38
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Proposició de llei de moratòria en l’aplicació de l’impost sobre les estades en es-
tabliments turístics
202-00072/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 38

Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
202-00078/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 38

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els mecanismes de reforç contra la violència infantil
250-01353/12
Esmenes presentades 39

Proposta de resolució sobre la necessitat del reforç en les mesures de polítiques 
de la infància
250-01355/12
Esmenes presentades 40

Proposta de resolució sobre l’aplicació d’un programa de reforç educatiu per a 
l’alumnat vulnerable en els casals d’estiu
250-01371/12
Esmenes presentades 40

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a atendre els alum-
nes amb paràlisi cerebral i altres necessitats d’educació especial
250-01374/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre el garantiment de la neutralitat i del respecte de l’or-
denament jurídic vigent per part del Govern
250-01375/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre la promoció de la connexió del Camí de Sant Jaume 
de Catalunya amb la ruta principal
250-01376/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució de condemna de l’agressió a professionals de la informació 
i el subsegüent atac violent a la delegació de TV3 a Lleida
250-01377/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre els efectes de la Covid-19 i les empreses emergents
250-01380/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pla de reforç educatiu per a estudiants 
de totes les etapes educatives
250-01382/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre l’escolarització de germans bessons
250-01383/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre mesures urgents amb relació a l’artrogriposi múltiple 
congènita
250-01385/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre la dignificació dels professionals sanitaris
250-01386/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre l’harmonització normativa dels requisits d’habitabilitat 
dels habitatges
250-01392/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 42
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Proposta de resolució sobre el reconeixement de la tasca dels efectius de les For-
ces Armades en l’operació Balmis
250-01393/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre el llançament d’una campanya de conscienciació me-
diambiental amb relació a la pandèmia de Covid-19
250-01395/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre el respecte del dret fonamental a la igualtat dels estu-
diants amb relació a llengua amb què desitgin fer les proves d’accés a la universitat
250-01396/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre la inclusió del projecte del nou institut escola de Lloret 
de Mar en el Pla d’infraestructures educatives
250-01397/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Escola El Bruel, de Castelló 
d’Empúries
250-01398/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre la reobertura dels centres d’atenció primària tancats 
per l’estat d’alarma motivat per la Covid-19
250-01399/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre la reobertura dels centres d’atenció especialitzada tan-
cats per l’estat d’alarma motivat per la Covid-19
250-01400/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre la implantació d’una escola d’hoteleria i turisme a Llo-
ret de Mar
250-01401/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre la construcció d’una nova escola d’educació infantil i 
primària a Lloret de Mar
250-01402/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre la reobertura del centre mèdic situat a la platja de 
Roda de Berà
250-01403/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre la incentivació de la baixada dels preus del lloguer
250-01404/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre la instal·lació de pantalles acústiques i de seguretat 
a l’autopista C-32 al pas per Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt i 
Caldes d’Estrac
250-01405/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències del CAP del Masnou
250-01406/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre el calendari d’implantació i el model de tarifació de la 
T-Mobilitat
250-01407/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre el reforç urgent de la implantació de mesures de pro-
tecció de la Covid-19 al Centre Penitenciari de Ponent, a Lleida
250-01408/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45
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Proposta de resolució sobre el reforç urgent de la implantació de mesures de pro-
tecció de la Covid-19 als jutjats i partits judicials de Lleida
250-01409/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre el garantiment de la contractació laboral necessària 
de professionals sanitaris
250-01410/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre el garantiment de les mesures per a implantar el te-
letreball
250-01411/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre la gestió dels fons provinents del Pla de recuperació 
per a Europa i la iniciativa Next Generation EU, de la Comissió Europea
250-01412/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de xoc laboral per a dones i joves 
menors de trenta-cinc anys
250-01413/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre la protecció dels animals de companyia en l’etapa 
postconfinament
250-01414/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre la prevenció de rebrots de Covid-19 en la indústria 
agroalimentària
250-01415/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

3.10.30. Debats generals

Debat sobre la situació política creada per la crisi de la monarquia espanyola
255-00016/12
Presentació: president de la Generalitat 47

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els dispositius dels 
Mossos d’Esquadra que es despleguen durant la campanya de la collita de l’ave-
llana i l’ametlla
311-01840/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs 48

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/12
Substitució de diputats 49

4.52. Compareixences del president de la generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant la Diputació 
Permanent perquè informi sobre la seva absència a la conferència de presidents 
autonòmics del 31 de juliol del 2020
361-00022/12
Sol·licitud 49
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre 
la prevenció, l’acció i la gestió amb relació a l’emergència provocada per l’incendi 
que ha afectat la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià
354-00143/12
Retirada de la sol·licitud 50

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre 
la situació del món rural i de l’agricultura i la ramaderia en el context del risc d’in-
cendis i l’emergència climàtica
354-00145/12
Retirada de la sol·licitud 50

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre 
el compliment del deure de lleialtat institucional i de neutralitat política
354-00171/12
Rebuig de la sol·licitud 50

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre 
la dissolució i la cessió global d’actius i passius de la Fundació del Món Rural
354-00224/12
Acord sobre la sol·licitud 50

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre 
els ajuts demanats al Govern de l’Estat per a restaurar les zones afectades per l’in-
cendi de la Ribera d’Ebre i les Garrigues
354-00257/12
Retirada de la sol·licitud 51

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cul-
tura sobre la campanya «No em canviïs la llengua»
354-00312/12
Rebuig de la sol·licitud 51

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’auditoria encarregada arran de l’actuació dels Mossos d’Esquadra per a aturar 
els incidents de l’octubre i el novembre del 2019 a diversos municipis i sobre l’informe 
presentat pel Departament d’Interior i els Mossos d’Esquadra el 29 de juny de 2020
354-00326/12
Acord sobre la sol·licitud 51

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
que obliga al tancament de l’abocador de Solius (Baix Empordà)
354-00334/12
Sol·licitud i tramitació 51

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre l’endarreriment en la implantació de la T-Mobilitat i la 
seva tarifació
354-00337/12
Sol·licitud i tramitació 52

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la 
consellera d’Empresa i Coneixement sobre l’alta concentració d’aerogeneradors en 
determinats territoris
354-00338/12
Sol·licitud i tramitació 52

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de compareixença del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies davant 
la Diputació Permanent sobre les targetes moneder per a garantir l’accés a l’alimen-
tació als infants en situació de vulnerabilitat
354-00342/12
Sol·licitud i tramesa a la Diputació Permanent 52
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Sol·licitud de compareixença del conseller d’Educació davant la Diputació Perma-
nent sobre les targetes moneder per a garantir l’accés a l’alimentació als infants en 
situació de vulnerabilitat
354-00343/12
Sol·licitud i tramesa a la Diputació Permanent 52

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

Proposta d’audiència en ponència de Lourdes Beneria Farré, catedràtica emèrita 
de la Universitat Cornell, a Ithaca, Nova York, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista
352-01570/12
Retirada de la sol·licitud 53

Proposta d’audiència en ponència del president o la presidenta de la comissió de 
violència de gènere de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les do-
nes a erradicar la violència masclista
352-01580/12
Retirada de la sol·licitud 53

Proposta d’audiència en ponència del president o la presidenta de la comissió de 
violència de gènere de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones 
a erradicar la violència masclista
352-01582/12
Retirada de la sol·licitud 53

Proposta d’audiència en ponència del president o la presidenta de la comissió de 
violència de gènere de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones 
a erradicar la violència masclista
352-01583/12
Retirada de la sol·licitud 53

Proposta d’audiència en ponència del president o la presidenta de la comissió de 
violència de gènere de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista
352-01585/12
Retirada de la sol·licitud 54

Proposta d’audiència en ponència del president o la presidenta de la comissió de 
violència de gènere de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista
352-01589/12
Retirada de la sol·licitud 54

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Foment del Treball Naci-
onal amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01689/12
Sol·licitud 54

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Pimec amb relació al Pro-
jecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01690/12
Sol·licitud 54

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Ajuntament de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01691/12
Sol·licitud 54

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Foment del Treball amb 
relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01692/12
Sol·licitud 55

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec amb relació al Pro-
jecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01693/12
Sol·licitud 55
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell de l’Advocacia 
Catalana amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01694/12
Sol·licitud 55

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01695/12
Sol·licitud 55

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Enginyers Tèc-
nics Industrials de Girona amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat 
econòmica
352-01696/12
Sol·licitud 55

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01697/12
Sol·licitud 56

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi Oficial de Gestors 
Administratius amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01698/12
Sol·licitud 56

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Notaris de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01699/12
Sol·licitud 56

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Confederació de Tre-
balladors Autònoms de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de 
l’activitat econòmica
352-01700/12
Sol·licitud 56

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Autònoms Pimec amb re-
lació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01701/12
Sol·licitud 56

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Joves 
Empresaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat 
econòmica
352-01702/12
Sol·licitud 57

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec Dones amb relació 
al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01703/12
Sol·licitud 57

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació d’Associaci-
ons Gitanes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat 
econòmica
352-01704/12
Sol·licitud 57

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01705/12
Sol·licitud 57

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Fundació Internacional 
de la Dona Emprenedora amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat 
econòmica
352-01706/12
Sol·licitud 57

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de 
Dones Empresàries amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat eco-
nòmica
352-01707/12
Sol·licitud 58
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Cecot amb relació al 
Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01708/12
Sol·licitud 58

Proposta d’audiència en ponència del secretari general de la Cecot amb relació al 
Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01709/12
Sol·licitud 58

Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Cañete, secretari general de Pimec, amb 
relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01710/12
Sol·licitud 58

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació de Profes-
sionals Autònoms i Empreses amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’acti-
vitat econòmica
352-01711/12
Sol·licitud 58

Proposta d’audiència en ponència de Joana Ortega, secretària general de l’Asso-
ciació Catalana de Municipis, amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’acti-
vitat econòmica
352-01712/12
Sol·licitud 59

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01713/12
Sol·licitud 59

Proposta d’audiència en ponència de Montse Escudé, en representació de l’Oficina 
d’Activitats i Urbanisme de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
de facilitació de l’activitat econòmica
352-01714/12
Sol·licitud 59

Proposta d’audiència en ponència d’Isabel Alonso, cap de l’Oficina d’Activitats de 
la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat 
econòmica
352-01715/12
Sol·licitud 59

Proposta d’audiència en ponència de Maria Dolors Roo, tècnica del Servei d’As-
sistència Municipal de la Diputació de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de 
facilitació de l’activitat econòmica
352-01716/12
Sol·licitud 59

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Diputació de Girona 
amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01717/12
Sol·licitud 60

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Diputació de Lleida amb 
relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01718/12
Sol·licitud 60

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de Col·legis de 
Secretaris i Interventors del Món Local de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de facilitació de l’activitat econòmica
352-01719/12
Sol·licitud 60

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de Col·legis de 
Gestors Administratius de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de 
l’activitat econòmica
352-01720/12
Sol·licitud 60
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de Col·legis de 
Graduats Socials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’ac-
tivitat econòmica
352-01721/12
Sol·licitud 60

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell d’Economistes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01722/12
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de Col·legis 
d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat 
econòmica
352-01723/12
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de Col·legis d’En-
ginyers Tècnics de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’acti-
vitat econòmica
352-01724/12
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de Col·legis 
d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat 
econòmica
352-01725/12
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en ponència de Carlos del Barrio Quesada, secretari de Polí-
tica Sectorial i Sostenibilitat de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei 
de facilitació de l’activitat econòmica
352-01726/12
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en ponència de José Antonio Pasadas Muñoz, secretari de 
Polítiques Sectorials de la Unió General de Treballadors de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01727/12
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Intersindical - Confe-
deració Sindical Catalana amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat 
econòmica
352-01728/12
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell General de Cam-
bres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01729/12
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en ponència de Mar Alarcón Batlle, vicepresidenta de Foment 
del Treball i oficial executiva en cap de SocialCar, amb relació al Projecte de llei de 
facilitació de l’activitat econòmica
352-01730/12
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en ponència de Martina Font, membre de la Junta Directiva de 
Pimec, codirectora de Font Packaging Group i oficial executiva en cap de Kartox, 
amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01731/12
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en ponència de Marcel Coderch Collell, en representació de 
l’Autoritat Catalana de la Competència, amb relació al Projecte de llei de facilitació 
de l’activitat econòmica
352-01732/12
Sol·licitud 63
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Sol·licitud de compareixença del director general de Pesca i Afers Marítims davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre el 
procediment de canvi de confraria de les embarcacions de la Confraria de Pesca-
dors de Calafell
356-00809/12
Sol·licitud 63

Sol·licitud de compareixença de Marcel Coderch, president de l’Autoritat Catalana de 
la Competència, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
perquè informi sobre les actuacions per a evitar pràctiques deslleials o situacions 
d’abús en la cadena alimentària que provoquin que els productors rebin una retri-
bució per sota del preu de cost
356-00810/12
Sol·licitud 63

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectades per 
la Concentració d’Aerogeneradors davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
perquè informi sobre l’alta concentració d’aerogeneradors en determinats territoris
356-00827/12
Sol·licitud 63

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

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de Recerca Cultural 
i Socioeducativa amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i 
el tractament del maltractament infantil
353-00553/12
Substanciació 64

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Catalònia amb re-
lació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil
353-00554/12
Substanciació 64

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Privada Autisme 
Guru amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil
353-00555/12
Substanciació 64

Compareixença en ponència d’una representació de l’associació Talma amb relació 
a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltracta-
ment infantil
353-00557/12
Canvi de tramitació 64

Compareixença en ponència d’una representació de l’associació Punt de Referèn-
cia amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil
353-00559/12
Substanciació 65

Compareixença en ponència d’una representació de l’entitat Recursos Educatius 
per la Infància en Risc (REIR) amb relació a la Proposició de llei de mesures per a 
la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00581/12
Substanciació 65

Compareixença de la directora general de Política Lingüística davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a informar sobre els criteris d’inclusió en el Cens d’entitats 
de foment de la llengua catalana
357-00598/12
Substanciació 65

Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió d’Interior perquè presenti 
l’informe «Deficiències en matèria d’emergència nuclear»
357-00656/12
Substanciació 65
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Compareixença d’Alfred Bosch i Pascual, exconseller d’Acció Exterior, Relacions Ins-
titucionals i Transparència, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar 
sobre els presumptes casos d’assetjament sexual vinculats al seu ex-cap de gabinet
357-00742/12
Substanciació 66

Compareixença d’una representació del Sindicat de Músics Activistes de Catalunya 
davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la situació dels músics
357-00758/12
Substanciació 66

Compareixença d’una representació del sindicat de tècnics Tecnicat davant la Co-
missió de Cultura per a informar sobre la situació dels tècnics del sector cultural
357-00759/12
Substanciació 66

Compareixença d’una representació de la Secció de Cultura i Espectacles de la Con-
federació Nacional del Treball davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la 
situació dels treballadors del sector cultural
357-00760/12
Substanciació 66

Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors davant la 
Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques per a 
informar sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar mesu-
res de reactivació social i econòmica després de la pandèmia de Covid-19
357-00787/12
Substanciació 67

Compareixença d’una representació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
davant la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmi-
ques per a informar sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impul-
sar mesures de reactivació social i econòmica després de la pandèmia de Covid-19
357-00788/12
Substanciació 67

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió 3 de la Diputació Permanent
Convocada per al 7 d’agost de 2020 67

Sessió plenària 59
Convocada per al 7 d’agost de 2020 68
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família, i de la Llei 15/2009, de mediació 
en l’àmbit del dret privat
200-00013/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 58, 24.07.2020, DSPC-P 105

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de juliol de 2020, a proposta del 
Govern, un cop escoltada la Junta de Portaveus i d’acord amb l’article 138 del Re-
glament, ha acordat de tramitar directament i en lectura única el Projecte de llei de 
modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, en relació amb l’establi-
ment de l’obligatorietat de la sessió prèvia sobre mediació en determinats conflictes 
familiars, i de modificació de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àm-
bit del dret privat (tram. 200-00013/12).

Finalment, d’acord amb el que estableixen l’article 55.2 de l’Estatut d’autonomia 
i l’article 138 del Reglament del Parlament, ha aprovat la llei següent: 

Llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a la persona i la família, i de la Llei 15/2009, de mediació en l’àmbit del 
dret privat

Preàmbul
La Directiva 2008/52/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 21 de maig, 

sobre certs aspectes de la mediació en matèria civil i mercantil, va procurar facili-
tar l’accés a modalitats alternatives de resolució de litigis i fomentar-ne la resolució 
amistosa, mitjançant la promoció del recurs a la mediació i la garantia d’una relació 
raonable entre la mediació i el procés judicial. El 26 d’agost de 2016, de conformitat 
amb l’article 11 de la Directiva, la Comissió Europea va emetre un informe sobre 
l’aplicació de la mediació en el qual es posava clarament de manifest que, si bé la 
mediació era beneficiosa generalment en matèria civil i mercantil, ho era encara més 
en l’àmbit del dret de família, en què podia crear un ambient constructiu per a les 
negociacions i garantir un tracte just entre mares i pares. El Parlament Europeu va 
dictar les resolucions del 13 de setembre de 2011 i el 12 de setembre de 2017 sobre 
l’aplicació de la dita Directiva.

Amb un marc normatiu comunitari que apostava per la mediació com a sistema 
alternatiu de resolució de conflictes, que, a més, era altament recomanat en litigis de 
caràcter familiar, s’ha pogut constatar que les pràctiques que pretenen encoratjar les 
parts a recórrer a la mediació han estat insuficients, a causa tant del desconeixement 
de la mediació entre les parts com entre els professionals del dret i, fins i tot, entre 
el personal jurisdiccional.

En aquest sentit, l’informe de la Comissió Europea ja va posar en relleu que ca-
lia que els estats hi esmercessin més esforços en consonància amb els sistemes de 
mediació respectius i va subratllar que els estats membres consultats havien asse-
nyalat com a mesures especialment útils les disposicions del dret intern següents: 
en primer lloc, exigir a les parts que declarin en llurs demandes davant dels òrgans 
jurisdiccionals que s’ha intentat la mediació, fet que recordaria no solament als jut-
ges que coneixen les demandes, sinó també als advocats que assessoren les parts, la 
possibilitat de recórrer a la mediació; en segon lloc, la previsió de sessions d’infor-
mació obligatòries sobre mediació en el marc del procés judicial, i finalment, l’obli-
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gació de considerar la mediació en totes les etapes del procés judicial, especialment 
en matèria de dret de família.

El coneixement de la mediació continua essent escàs i la informació no arriba ni 
a les possibles parts ni als professionals del dret, fet que afecta negativament l’eficà-
cia dels serveis de mediació. Ni la informació disponible als llocs web, ni els fullets 
informatius, ni els actes informatius, ni les visites personals a òrgans jurisdiccionals 
han esdevingut pràctiques suficients per a motivar les parts, els professionals del 
dret i el personal jurisdiccional a usar la mediació. Així doncs, d’acord amb les re-
comanacions de l’informe de la Comissió Europea, cal intensificar els esforços per 
fomentar el recurs a la mediació a través dels mecanismes que estableix la mateixa 
Directiva i per incrementar el nombre d’assumptes en què els òrgans jurisdiccionals 
proposen a les parts que recorrin a la mediació per a resoldre el litigi.

En aquesta línia, també convé recordar que el Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea, en la Sentència del 18 de març de 2010 (STJUE C-317/2008), ja dictami-
nà que el fet que una norma interna disposi l’obligatorietat d’acudir a una mesura 
alternative dispute resolution (d’ara endavant, ADR) abans d’exercir una acció ju-
dicial no vulnera el dret a la tutela judicial efectiva, sempre que no desemboqui en 
una decisió vinculant per a les parts, que no comporti un retard substancial a la via 
judicial ni un sobrecost addicional i que no suspengui la prescripció dels drets cor-
responents.

Així mateix, el Consell General del Poder Judicial, en la seva «Guia pràctica per 
a implementar la mediació intrajudicial», reconeix que la voluntarietat de la media-
ció no és incompatible amb l’obligatorietat d’assistir a una sessió informativa prèvia 
al procés i adverteix, fins i tot, que la no assistència a una sessió d’aquest tipus es 
pot considerar com a conducta contrària a la bona fe processal, atès que comporta 
rebutjar sense fonament una oportunitat oferta pel jutjat des d’una perspectiva d’una 
solució millor. De fet, consta que el País Basc ja va incorporar, el 2015, el caràcter 
obligatori de la sessió prèvia en regular les relacions familiars en supòsits de sepa-
ració o ruptura.

Atès tot el que s’ha exposat, aquesta llei té com a objectiu fomentar la mediació 
i evitar que la manca d’informació i el desconeixement d’aquest mitjà de resolució 
alternatiu de conflictes inclini preferentment les parts i els professionals a recórrer a 
la via litigiosa. Es pretén fomentar la mediació com a mètode alternatiu de resolució 
de conflictes que té avantatges acreditats, com ara l’estalvi de temps, l’estalvi eco-
nòmic i la minoració dels costos emocionals, i que, a més, implica i responsabilitza 
les parts en la resolució del conflicte que les afecta i, per tant, incrementa l’eficàcia 
en l’execució dels acords assolits.

Més concretament, es pretén potenciar la mediació en l’àmbit dels conflictes fa-
miliars, especialment en els que afecten els menors d’edat, atenent llur interès supe-
rior, tot establint l’obligatorietat de la sessió prèvia sobre mediació, llevat lògicament 
dels supòsits en què el recurs a la mediació estigui legalment exclòs. En aquesta ses-
sió prèvia s’informa les parts del funcionament, les característiques i els beneficis de 
la mediació, per tal que, lliurement i fonamentadament, puguin analitzar i decidir 
si volen iniciar el procés de mediació. Així mateix, es preveu la possibilitat que la 
sessió prèvia pugui continuar amb una exploració del conflicte, si així ho acorden 
les parts, a les quals cal escoltar, opció que pot afavorir l’estalvi de temps i tràmits 
i acostar encara més les persones afectades a la mediació. Particularment, la inicia-
tiva també pretén protegir els infants afectats pel conflicte, l’interès superior que 
els és propi i llur dret a mantenir les relacions personals amb els progenitors i amb 
altres membres de la família. Esdevé, per tant, una manifestació de l’article 3 de la 
Convenció sobre els drets dels infants, adoptada per les Nacions Unides el 1989, el 
qual obliga els estats a adoptar totes les mesures legislatives i administratives que 
siguin adequades per a assegurar als infants tota la protecció i l’atenció necessà-
ries per a llur benestar, tenint en compte els drets i els deures dels pares. I és també 
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una manifestació de l’article 40 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que obliga 
els poders públics a garantir la protecció dels infants, amb la precisió que en totes 
les actuacions que portin a terme l’interès superior de l’infant ha d’ésser prioritari. 
Per tot això, resulta coherent que l’autoritat judicial estigui informada de la manca 
d’assistència a la sessió prèvia, tant quan la mediació s’hagi pactat expressament 
entre les parts com quan l’autoritat judicial resolgui efectuar la derivació. Es tracta 
d’un principi que ja han adoptat altres textos legals sobre aquesta matèria, com ara 
l’article 17 de la Llei de l’Estat 5/2012, del 6 de juliol, de mediació en afers civils i 
mercantils.

La norma estableix modificacions en el llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família. Amb relació a les disposicions generals, ara es fa 
explícit que la mediació és obligatòria quan s’hagi pactat expressament abans de 
l’exercici d’accions judicials. També s’estableix que l’assistència a la sessió prèvia 
té caràcter obligatori i que la manca d’assistència no justificada no està sotmesa a 
confidencialitat i ha d’ésser comunicada a l’autoritat judicial. En la institució de la 
tutela, pel que fa a l’ordre de la delació, en què ja estava prevista la sessió informa-
tiva sobre mediació, s’introdueix el caràcter obligatori d’aquesta sessió prèvia i se’n 
determina l’objecte, consistent a conèixer el valor, els avantatges, els principis i les 
característiques de la mediació. La modificació d’aquest precepte relatiu a la tutela 
s’aprofita per a substituir l’expressió «incapacitada» per l’expressió «amb la capacitat 
modificada judicialment», de conformitat amb les línies que estableix la Conven-
ció de Nova York, del 13 de desembre de 2006, sobre els drets de les persones amb 
discapacitat. En el mateix sentit, respecte a la sessió obligatòria, s’estableixen can-
vis en la potestat parental, pel que fa als desacords. En darrer lloc, amb relació als 
efectes de la nul·litat del matrimoni, del divorci i de la separació legal, s’incorpora 
expressament la possibilitat que el conveni regulador inclogui pactes de submissió a 
mediació i altres mecanismes alternatius de resolució de conflictes. En l’actualitat, 
les parts la poden preveure en el pla de parentalitat, però calia fer-hi una referència 
més àmplia, entenent que també pot ésser particularment útil per a gestionar altres 
conflictes derivats de la crisi.

La norma també introdueix modificacions en la Llei 15/2009, del 22 de juliol, 
de mediació en l’àmbit del dret privat. D’acord amb els canvis introduïts en el Codi 
civil, s’estableix que la sessió prèvia sobre mediació té caràcter obligatori en els su-
pòsits legalment fixats i que la manca d’assistència no justificada no està sotmesa a 
confidencialitat i ha d’ésser comunicada a l’autoritat judicial. Pel que fa a les fun-
cions dels col·legis professionals, reforça el compliment de la funció deontològica i 
disciplinària respecte als col·legiats que exerceixen la mediació, tot afegint la funció 
de vetllar perquè el conjunt de col·legiats compleixi les obligacions d’informació als 
clients i de foment i subjecció a la mediació que li imposen les lleis o els codis de-
ontològics respectius. En els mateixos termes, es remarca l’obligació dels professio-
nals col·legiats d’informar els clients sobre la mediació i altres fórmules de resolució 
de conflictes i de procurar resoldre els conflictes que puguin tenir en l’exercici de la 
professió amb llurs clients o companys o amb altres persones per mitjà de la media-
ció o altres formes extrajudicials de resolució de conflictes. Així mateix, l’objecte 
del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya s’estén no únicament a promou-
re i administrar la mediació, sinó també a la promoció i administració d’altres mè-
todes alternatius de resolució de conflictes.

Finalment, es canvia la denominació del Centre de Mediació de Dret Privat de 
Catalunya per la de Centre de Mediació de Catalunya, denominació més clara i 
ajustada a les funcions que tenen atribuïdes el Departament de Justícia i el mateix 
Centre, i més coherent amb el fet que la mediació i altres mètodes anàlegs s’utilitzen 
o es poden utilitzar en tots els àmbits i, també, en qualsevol dels ordres jurisdiccio-
nals. En aquest sentit, cal tenir en compte que, d’acord amb el que estableix l’article 
3.9 del Decret 1/2018, del 19 de maig, de creació, denominació i determinació de 
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l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, corresponen al Departament de Justícia, entre d’altres, tant «les funcions 
relacionades amb l’Administració de justícia a Catalunya i la seva modernització», 
com, particularment, «la promoció i desenvolupament dels mitjans alternatius de 
resolució de conflictes».

Aquesta llei es dicta a l’empara de l’article 129 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya, d’acord amb el qual correspon a la Generalitat la competència exclusiva en 
matèria de dret civil, excepte en les matèries que l’article 149.1.8 de la Constitució 
atribueix en tot cas a l’Estat. No obstant això, la Generalitat pot establir els instru-
ments i els procediments de mediació i de conciliació en la resolució de conflictes 
en les matèries de la seva competència, li correspon dictar les normes processals 
específiques que derivin de les particularitats del dret substantiu de Catalunya i té, 
així mateix, competències exclusives en matèria de serveis socials, protecció de me-
nors i promoció de les famílies i de la infància (articles 106, 130 i 166 de l’Estatut 
d’autonomia).

Article 1. Modificació de l’article 222-10 del Codi civil de Catalunya
Es modifica l’article 222-10 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la 

manera següent: 
«Article 222-10. Ordre de la delació
»1. La designació correspon a l’autoritat judicial si no hi ha cap persona designa-

da per un acte de delació voluntària, si no escau el seu nomenament o si s’excusa o 
cessa per qualsevol causa.

»2. En el cas a què fa referència l’apartat 1, l’autoritat judicial prefereix per a la 
tutela: 

»a) El cònjuge o el convivent en parella estable de la persona amb la capacitat 
modificada judicialment, si hi ha convivència.

»b) Els descendents majors d’edat de la persona amb la capacitat modificada ju-
dicialment.

»c) Els ascendents del menor o la persona amb la capacitat modificada judicial-
ment, llevat que es prorrogui o rehabiliti la potestat parental.

»d) En cas de mort del progenitor del menor o la persona amb la capacitat mo-
dificada judicialment, el cònjuge o el convivent en parella estable d’aquell, si conviu 
amb la persona que s’ha de posar en tutela.

»e) Els germans del menor o de la persona amb la capacitat modificada judicial-
ment.

»3. No obstant el que estableix l’apartat 2, si ho estima més convenient per als in-
teressos de la persona menor o la persona amb la capacitat modificada judicialment, 
l’autoritat judicial, per mitjà d’una resolució motivada, pot alterar l’ordre establert 
o elegir la persona que ha actuat com a assistent o com a guardadora de fet, les que 
es presentin voluntàriament per a assumir els càrrecs indicats o una altra persona.

»4. Si hi ha diverses persones que volen assumir la tutela, l’autoritat judicial, amb 
la finalitat que assoleixin un acord, les pot derivar a una sessió prèvia sobre media-
ció de caràcter obligatori per tal que coneguin el valor, els avantatges, els principis 
i les característiques de la mediació. Si així ho acorden les parts, a les quals cal es-
coltar, la sessió prèvia pot continuar, en el mateix moment o en un de posterior, amb 
una exploració del conflicte que les afecta. Les parts poden participar en la sessió 
prèvia assistides per llurs advocats. Aquesta assistència és necessària si ho requerei-
xen les parts o si així ho disposa l’autoritat judicial i s’ha de desenvolupar sempre 
amb ple respecte pels principis de la mediació i per la igualtat entre les parts.

»5. Si no hi ha persones de l’entorn familiar o comunitari que vulguin assumir la 
tutela, l’autoritat judicial ha de designar persones jurídiques, públiques o privades, 
sense ànim de lucre, que la puguin assumir satisfactòriament.»
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Article 2. Modificació de l’article 233-2 del Codi civil de Catalunya
Es modifica l’article 233-2 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la 

manera següent: 
«Article 233-2. Mesures definitives
»1. Si els cònjuges arriben a un acord sobre les mesures reguladores de la se-

paració o el divorci o sobre les conseqüències de la nul·litat del matrimoni, han de 
formular un conveni amb el contingut que escaigui de conformitat amb els apartats 
4, 5, 6 i 7.

»2. Si els cònjuges tenen fills menors no emancipats o amb la capacitat modifica-
da judicialment que depenguin d’ells, han de presentar el conveni a l’autoritat judi-
cial perquè sigui aprovat. També ho han de fer, en tot cas, si es tracta d’un conveni 
regulador de les conseqüències de la nul·litat del matrimoni.

»3. Si els cònjuges no es troben en els supòsits de l’apartat 2, poden formular 
el contingut del conveni davant d’un lletrat de l’Administració de justícia o en una 
escriptura pública davant de notari. En aquests casos, cal que els cònjuges intervin-
guin personalment en l’atorgament, estiguin assistits per un lletrat en exercici i ex-
pressin la voluntat inequívoca de separar-se o divorciar-se.

»4. Si els cònjuges tenen fills comuns que estan sota llur potestat, el conveni re-
gulador ha de contenir: 

»a) Un pla de parentalitat, d’acord amb el que estableix l’article 233-9.
»b) Els aliments que els han de prestar, tant respecte a les necessitats ordinàries 

com a les extraordinàries, indicant-ne la periodicitat, la modalitat de pagament, els 
criteris d’actualització i, si ho han previst, les garanties.

»c) Si escau, el règim de relacions personals amb els avis i els germans que no 
convisquin en el mateix domicili.

»5. A més del que estableix l’apartat 4, el conveni regulador també ha de conte-
nir, si escau: 

»a) La prestació compensatòria que s’atribueix a un dels cònjuges, indicant-ne 
la modalitat de pagament i, si escau, la durada, els criteris d’actualització i les ga-
ranties.

»b) L’atribució o distribució de l’ús de l’habitatge familiar amb el seu parament.
»c) La compensació econòmica per raó de treball.
»d) La liquidació del règim econòmic matrimonial i la divisió dels béns en co-

munitat ordinària indivisa.
»6. A més del que estableixen els apartats 4 i 5, en el conveni regulador els còn-

juges també poden acordar aliments per als fills majors d’edat o emancipats que no 
tinguin recursos econòmics propis.

»7. A més del que estableixen els apartats 4, 5 i 6, el conveni regulador pot in-
cloure pactes de submissió a mediació i altres mecanismes alternatius de resolució 
de conflictes.»

Article 3. Modificació de l’article 233-6 del Codi civil de Catalunya
Es modifica l’article 233-6 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la 

manera següent: 
«Article 233-6. Mediació
»1. La submissió a la mediació és obligatòria abans de la presentació d’accions 

judicials si s’ha pactat expressament.
»2. Els cònjuges, abans de presentar la demanda, en qualsevol fase del procés 

judicial i en qualsevol instància, poden sotmetre les discrepàncies a mediació amb 
vista a aconseguir un acord, excepte en els casos de violència familiar o masclista.

»3. Una vegada iniciat el procés judicial, l’autoritat judicial, a iniciativa pròpia o 
a petició d’una de les parts o dels advocats o d’altres professionals, pot derivar les 
parts a una sessió prèvia sobre mediació, de caràcter obligatori, per tal que coneguin 
el valor, els avantatges, els principis i les característiques de la mediació, amb la fi-
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nalitat que puguin assolir un acord. Si així ho acorden les parts, a les quals cal es-
coltar, aquesta sessió pot continuar, en el mateix moment o en un de posterior, amb 
una exploració del conflicte que les afecta. Les parts poden decidir si opten o no pel 
procediment de mediació, i poden participar en la sessió prèvia i en la de mediació 
assistides per llurs advocats. Aquesta assistència és necessària si ho requereixen les 
parts o si així ho disposa l’autoritat judicial i s’ha de desenvolupar sempre amb ple 
respecte pels principis de la mediació i per la igualtat entre les parts.

»4. La manca d’assistència no justificada a la sessió prèvia obligatòria sobre me-
diació no està sotmesa a confidencialitat i ha d’ésser comunicada a l’autoritat judi-
cial.

»5. Les parts poden demanar de comú acord la suspensió del procés judicial 
mentre dura la mediació. El procés judicial s’ha de reprendre quan fineixi el termini 
previst per a fer efectiva la mediació, quan ho sol·liciti qualsevol de les parts o quan 
s’assoleixi un acord en la mediació.

»6. L’inici d’un procediment de mediació familiar està sotmès als principis de 
voluntarietat i confidencialitat. En cas de desistiment del procediment de mediació, 
aquest no pot perjudicar els litigants que hi han participat. La comunicació a l’auto-
ritat judicial del desistiment de qualsevol de les parts o de l’acord assolit en la me-
diació dona lloc a l’aixecament de la suspensió.

»7. Els acords assolits en la mediació, una vegada incorporats en forma al procés 
judicial, s’han de sotmetre a l’aprovació judicial en els mateixos termes que l’article 
233-3 estableix per al conveni regulador.

»8. Els acords assolits en la mediació respecte al règim d’exercici de la respon-
sabilitat parental es consideren adequats per als interessos del menor. La manca 
d’aprovació per l’autoritat judicial s’ha de fonamentar en criteris d’ordre públic i 
d’interès del menor.»

Article 4. Modificació de l’article 236-13 del Codi civil de Catalunya
Es modifica l’article 236-13 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la 

manera següent: 
«Article 236-13. Desacords
»1. En cas de desacord ocasional en l’exercici de la potestat parental, l’autoritat 

judicial, a instància de qualsevol dels progenitors, ha d’atribuir la facultat de decidir 
a un d’ells.

»2. Si els desacords són reiterats o es produeix qualsevol causa que dificulti 
greument l’exercici conjunt de la potestat parental, l’autoritat judicial pot atribuir 
totalment o parcialment l’exercici de la potestat als progenitors separadament o dis-
tribuir-ne entre ells les funcions temporalment, per un període màxim de dos anys.

»3. En els procediments que se substancien per raó de desacords en l’exercici 
de la potestat parental, els progenitors poden sotmetre les discrepàncies a media-
ció. Així mateix, l’autoritat judicial els pot derivar a una sessió prèvia de caràcter 
obligatori per tal que coneguin el valor, els avantatges, els principis i les caracterís-
tiques de la mediació. Si així ho acorden les parts, a les quals cal escoltar, aquesta 
sessió pot continuar, en el mateix moment o en un de posterior, amb una exploració 
del conflicte que les afecta. Les parts poden participar en la sessió prèvia i en la de 
mediació assistides per llurs advocats. Aquesta assistència és necessària si ho reque-
reixen les parts o si així ho disposa l’autoritat judicial i s’ha de desenvolupar sem-
pre amb ple respecte pels principis de la mediació i per la igualtat entre les parts.»

Article 5. Modificació de l’article 6 de la Llei 15/2009
Es modifica l’apartat 1 de l’article 6 de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de me-

diació en l’àmbit del dret privat, que resta redactat de la manera següent: 
«1. La persona mediadora exerceix la seva funció amb imparcialitat i neutrali-

tat, amb perspectiva de gènere, tot garantint la igualtat entre les parts i la protecció 
de les persones i els col·lectius vulnerables. Si cal, ha d’interrompre el procediment 
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de mediació mentre la igualtat de poder i la llibertat de decidir de les parts no esti-
gui garantida, especialment com a conseqüència de situacions de violència. En tot 
cas, s’ha d’interrompre o, si escau, paralitzar l’inici de la mediació familiar, si hi ha 
implicada una dona que ha patit o pateix qualsevol forma de violència masclista en 
l’àmbit de la parella o en l’àmbit familiar objecte de la mediació.»

Article 6. Modificació de l’article 11 de la Llei 15/2009
Es modifica l’article 11 de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àm-

bit del dret privat, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 11. Sessió prèvia
»1. En la sessió prèvia, les persones són assessorades sobre el valor, els avantat-

ges, els principis i les característiques de la mediació. En funció d’aquest coneixe-
ment i del cas concret, decideixen si opten o no per la mediació. Si ho acorden les 
parts, a les quals cal escoltar, la sessió es pot estendre a l’exploració del conflicte que 
les afecta. En el cas de sessió prèvia de caràcter obligatori, la manca d’assistència 
no justificada no està sotmesa a confidencialitat i ha d’ésser comunicada a l’autori-
tat judicial.

»2. Les parts poden designar de comú acord la persona mediadora entre les ins-
crites en el Registre general del Centre de Mediació de Catalunya. Altrament, han 
d’acceptar la que designi l’organisme responsable.

»3. Les parts que decideixen iniciar la mediació que regula aquesta llei han d’ac-
ceptar les seves disposicions i les tarifes de la mediació, les quals s’han de facilitar 
abans d’iniciar-la, llevat que gaudeixin del dret a la gratuïtat.

»4. En els termes que estableix la legislació processal, quan el procés judicial ja 
s’ha iniciat, l’autoritat judicial pot disposar que les parts assisteixin a una sessió prè-
via sobre la mediació si les circumstàncies del cas ho fan aconsellable. En aquest su-
pòsit, la sessió prèvia té caràcter gratuït per a les parts. L’òrgan públic corresponent 
facilita la sessió prèvia i vetlla, si escau, pel desenvolupament adequat de la media-
ció. Les parts poden participar en la sessió prèvia i en la de mediació assistides per 
llurs advocats. Aquesta assistència és necessària si ho requereixen les parts o si així 
ho disposa l’autoritat judicial i s’ha de desenvolupar sempre amb ple respecte pels 
principis de la mediació i per la igualtat entre les parts.

»5. La sessió prèvia s’ha de dur a terme en el termini més breu possible, que no 
pot excedir d’un mes, llevat que l’autoritat judicial disposi altrament. Si se supera 
el termini establert per a dur a terme la sessió prèvia per causes alienes a les parts, 
decau l’obligatorietat de participar-hi, i també les regles aplicables a la manca d’as-
sistència no justificada que estableix l’apartat 1.

»6. La sessió prèvia no es pot iniciar o, si s’ha iniciat, s’ha d’interrompre en els 
supòsits a què fa referència l’article 6 i sempre que hi hagi implicada una dona o al-
tres persones en situació de desigualtat que hagin patit o pateixin qualsevol forma 
de violència en l’àmbit de la parella o en l’àmbit familiar.»

Article 7. Modificació de l’article 20 de la Llei 15/2009
Es modifica l’article 20 de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àm-

bit del dret privat, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 20. El Centre de Mediació de Catalunya
»1. El Centre de Mediació de Catalunya és un òrgan adscrit al departament com-

petent en matèria de dret civil per mitjà del centre directiu que en té atribuïda la 
competència.

»2. El Centre de Mediació de Catalunya té per objecte promoure i administrar la 
mediació i altres mètodes alternatius de resolució de conflictes i facilitar-hi l’accés.»

Article 8. Modificació de l’article 22 de la Llei 15/2009
Es modifica la lletra d de l’article 22 de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de me-

diació en l’àmbit del dret privat, que resta redactada de la manera següent: 
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«d) Complir la funció deontològica i disciplinària respecte als col·legiats que 
exerceixen la mediació i vetllar perquè el conjunt de col·legiats compleixi les obliga-
cions d’informació als clients i de foment i subjecció a la mediació que li imposen 
les lleis o els codis deontològics respectius.»

Article 9. Addició d’una disposició addicional a la Llei 15/2009
S’afegeix una disposició addicional, la quarta, a la Llei 15/2009, del 22 de juliol, 

de mediació en l’àmbit del dret privat, amb el text següent: 
«Disposició addicional quarta. Informació a les persones sobre la resolució ex-

trajudicial dels conflictes i foment dels acords per part dels professionals col·legiats
»Els professionals col·legiats, en llurs àmbits respectius de funcions, han d’in-

formar els clients sobre la conveniència de gestionar i resoldre els conflictes que els 
afectin per mitjà d’acords extrajudicials, i també sobre la mediació i altres fórmules 
de resolució de conflictes establertes per llei, diferents de l’acció judicial, d’acord 
amb el que estableixen les lleis i els codis deontològics respectius. En els mateixos 
termes, han de procurar resoldre els conflictes que tinguin en l’exercici de la profes-
sió amb llurs clients o companys o amb altres persones per mitjà de la mediació o 
altres formes extrajudicials de resolució de conflictes.»

Disposicions addicionals 

Primera. Canvi de denominació del Centre de Mediació de Dret Privat 
de Catalunya
1. Es canvia la denominació del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya 

per la de Centre de Mediació de Catalunya.
2. Totes les referències que la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àm-

bit del dret privat, i la resta de la normativa vigent facin al Centre de Mediació de 
Dret Privat de Catalunya s’han d’entendre fetes al Centre de Mediació de Catalunya.

3. El Centre, en la seva activitat ordinària, també pot emprar la denominació 
Centre ADR Justícia o d’altres que facin referència inequívocament a la gestió de la 
resolució extrajudicial de conflictes.

Segona. Mediació en l’àmbit de les persones jurídiques
El Govern ha de promoure l’ús de la mediació en les controvèrsies que sorgeixin 

per raó del funcionament intern de les associacions, les fundacions i les altres per-
sones jurídiques.

Tercera. Pla per a la prevenció, gestió i resolució de conflictes
En el termini de nou mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el 

Govern ha d’elaborar i presentar al Parlament un pla sobre l’adopció d’una políti-
ca pública de caràcter general per a la prevenció, gestió i resolució extrajudicial de 
conflictes.

Disposicions finals

Primera. Projecte de llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes
En el termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Govern 

ha d’elaborar i presentar al Parlament un projecte de llei de prevenció, gestió i reso-
lució de conflictes.

Segona. Desplegament reglamentari
En el termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el desple-

gament reglamentari de la formació en l’àmbit de la prevenció, gestió i resolució de 
conflictes ha d’incorporar la perspectiva de gènere i la protecció de les persones i els 
col·lectius en situació de desigualtat.



BOPC 665
5 d’agost de 2020

1.01.01. Lleis 21 

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor al cap de tres mesos d’haver estat publicada en el Di-

ari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Llei de modificació de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en 
la infància i l’adolescència, amb relació a l’exempció de copagament 
als menors orfes tutelats per la Generalitat 
202-00070/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 58, 24.07.2020, DSPC-P 105

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de juliol de 2020, a proposta del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, un cop escoltada la Junta de Portaveus i d’acord 
amb l’article 138 del Reglament, ha acordat de tramitar directament i en lectura úni-
ca la Proposició de llei de l’exempció de copagament als menors orfes tutelats per 
l’Administració i de la modificació de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència (tram. 202-00070/12).

Finalment, d’acord amb el que estableixen l’article 55.2 de l’Estatut d’autonomia 
i l’article 138 del Reglament del Parlament, ha aprovat la llei següent: 

Llei de modificació de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència, amb relació a l’exempció de copagament als 
menors orfes tutelats per la Generalitat

Preàmbul
La legislació actual en matèria d’infància permet situacions discriminatòries que 

van en contra dels principis recollits en la Convenció de les Nacions Unides dels 
drets de l’infant, ja que obliga els menors orfes a contribuir al cost dels serveis so-
cials que reben amb l’import de la prestació o pensió que tenen dret a percebre els 
infants o adolescents tutelats per part de l’Administració.

Això és així d’acord amb el que estableix la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, que en la disposició addicional 
setena estableix que «l’import de les prestacions o pensions que causin els infants o 
els adolescents que estan sota tutela o guarda de la Generalitat resta afectat a subve-
nir a les despeses derivades de l’atenció del servei públic que reben només en relació 
amb el compliment de les obligacions alimentàries a favor dels fills, segons el que 
estableix la normativa en matèria de seguretat social».

Aquesta pràctica, que en definitiva comporta un copagament imposat al me-
nor orfe, representa una clara discriminació respecte als menors tutelats que sí que 
compten amb els pares vius, que, amb independència de llur capacitat econòmica, 
no han de contribuir al cost d’aquests serveis. Sorprèn que la beneficiària sigui l’Ad-
ministració, que és qui té el deure de garantir la protecció de tots els menors, a qui 
ha de proporcionar el suport econòmic i moral necessari.

Aquesta llei té per objectiu eliminar aquesta pràctica abusiva i discriminatòria 
duta a terme per la Generalitat, de manera que suprimeix el contingut regulat per la 
dita disposició addicional setena amb l’objectiu que els infants i adolescents tutelats 
per la Generalitat, titulars de pensions de la seguretat social, no hagin de contribuir 
al manteniment del cost del servei social que reben. Així mateix, aquesta llei regu-
la el procediment que l’Administració de la Generalitat ha de seguir pel que fa a la 
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gestió de la prestació o pensió de la seguretat social que tinguin dret a percebre els 
infants o adolescents a càrrec seu.

Article 1. Modificació de la disposició addicional setena de la Llei 
14/2010 
Es modifica la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, del 27 de maig, 

dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, que resta redactada de la 
manera següent: 

«Disposició addicional setena. Integració de les prestacions i pensions en el pa-
trimoni del menor

»1. L’import de les prestacions o pensions que causin els infants o els adolescents 
que estan sota tutela o guarda de la Generalitat resta afectat a subvenir a les despe-
ses derivades de l’atenció del servei públic que reben només en relació amb el com-
pliment de les obligacions alimentàries a favor dels fills, segons el que estableix la 
normativa en matèria de seguretat social.

»2. Els infants o adolescents orfes que són beneficiaris d’una prestació o pensió 
estan eximits de subvenir a qualsevol despesa derivada de l’atenció que, per causa 
d’orfenesa, reben de la Generalitat.

»3. La pensió d’orfenesa d’un infant o adolescent sota la guarda o tutela de la 
Generalitat s’integra en el patrimoni de l’infant o adolescent orfe, del qual passa a 
formar part. Un cop assolida la majoria d’edat o finida la situació de guarda o tutela 
de la Generalitat, l’entitat protectora ha de lliurar a l’orfe, o a les persones titulars 
de la pàtria potestat o de la tutela, si encara és menor d’edat, la totalitat del seu pa-
trimoni.»

Article 2. Addició de dues disposicions addicionals a la Llei 14/2010
1. S’afegeix una disposició addicional, la vuitena, a la Llei 14/2010, amb el text 

següent: 
«Disposició addicional vuitena
»El departament competent en matèria d’infància i adolescència ha d’establir 

el mecanisme adequat per a fer efectiu el reembossament total de les prestacions o 
pensions d’orfenesa retingudes i no rebudes pels infants o adolescents tutelats per la 
Generalitat des de l’entrada en vigor de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels 
impostos sobre grans establiments comercials, sobres estades en establiments turís-
tics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emi-
ssions de diòxid de carboni.»

2. S’afegeix una disposició addicional, la novena, a la Llei 14/2010, amb el text 
següent: 

«Disposició addicional novena 
»La Generalitat ha d’establir el mecanisme adequat per a reparar els drets dels 

menors recollits en els articles 15 i 17 de l’Estatut d’autonomia que van ésser concul-
cats per la retenció de les pensions o prestacions d’orfenesa destinant-les a subvenir 
a les despeses derivades de l’atenció del servei públic que rebien d’acord amb la Ins-
trucció 1/2012, del 24 de febrer, sobre les prestacions i les pensions del sistema de la 
seguretat social, de les quals són o eren beneficiaris els infants i adolescents tutelats 
per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, amb l’objecte de 
reembossar a aquests menors el total de les prestacions o pensions d’orfenesa retin-
gudes i no rebudes des de l’entrada en vigor de la dita instrucció fins a l’entrada en 
vigor de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, finance-
res i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments 
comercials, sobres estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, so-
bre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.» 
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Disposició derogatòria
Resta derogada qualsevol disposició addicional de rang igual o inferior que sigui 

contrària al que regula aquesta llei.

Disposició final primera. Desplegament reglamentari
El Govern ha de dictar les disposicions necessàries per a desplegar i executar els 

preceptes d’aquesta llei en el termini de tres mesos a partir de l’entrada en vigor.

Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya, llevat de les mesures que comportin un augment de 
crèdits o una disminució d’ingressos amb relació al pressupost vigent, que no entren 
en vigor, en la part que comporti una afectació pressupostària, fins l’exercici pressu-
postari següent al de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

1.10. Acords i resolucions

Resolució 889/XII del Parlament de Catalunya, sobre la formació en 
prevenció i detecció del maltractament infantil per als professionals 
de la pediatria
250-00769/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 12, 17.07.2020, DSPC-C 535

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 17 de juliol de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la formació en la detecció i pre-
venció del maltractament infantil per als professionals de la pediatria (tram. 250-
00769/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà 
(reg. 39090).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Oferir als pediatres i als professionals d’infermeria pediàtrica, en especial als 

de l’atenció primària, la formació continuada necessària per a la prevenció i la de-
tecció de tot tipus de maltractament infantil.

b) Incloure en aquesta formació els conceptes necessaris per a dotar els profes-
sionals de la capacitat d’interpretar cada cas des del punt de vista jurídic.

c) Ampliar els equips funcionals d’experts multidisciplinaris, adequadament for-
mats, que han d’examinar les víctimes de maltractament, violència de gènere o abús 
infantil.

d) Aplicar els circuits de coordinació i derivació del Protocol d’actuació davant 
de maltractaments en la infància i l’adolescència en l’àmbit de la salut per a donar 
les pautes que s’han de seguir davant un informe d’alerta que ajuda a determinar la 
situació del menor.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2020
La secretària de la Comissió, Marta Ribas Frías; la presidenta de la Comissió, 

Najat Driouech Ben Moussa
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Resolució 890/XII del Parlament de Catalunya, sobre la protecció dels 
infants
250-01290/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 12, 17.07.2020, DSPC-C 535

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 17 de juliol de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la protecció de la infància davant 
qualsevol forma de violència en el context de la crisi sanitària de la Covid-19 (tram. 
250-01290/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Re-
publicà (reg. 71868).

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 difondre, utilitzant les xarxes socials i els mitjans de comunicació, 

el servei que ofereix el número gratuït 116 111, «Infància respon», amb què els in-
fants i adolescents poden denunciar possibles casos d’abusos sexuals, assetjament 
escolar, ciberassetjament i qualsevol forma de violència contra ells.

b) Continuar impulsant les iniciatives legislatives relatives a la prevenció, la de-
tecció i el tractament del maltractament infantil que permeten protegir els infants de 
qualsevol forma de violència i a avançar en el desplegament de la normativa vigent 
i en l’aplicació dels protocols contra el maltractament infantil.

c) Aplicar les mesures que preveu el Pla estratègic de serveis socials 2020-2024, 
que té com a línia d’actuació prioritària el reforç de les estratègies relatives a la de-
tecció i l’atenció dels maltractaments i els abusos sexuals infantils i a la sensibilit-
zació sobre aquesta qüestió, i a reforçar els serveis socials bàsics, municipals i co-
marcals, per a detectar i identificar qualsevol forma de violència contra els infants i 
actuar adequadament.

d) Continuar amb el treball de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya i 
amb la implantació del protocol marc d’actuacions contra el maltractament infantil 
pel que fa a la coordinació entre departaments, a fi d’assolir una intervenció eficaç 
abordant la prevenció, la detecció i l’atenció de qualsevol forma de violència contra 
els infants.

e) Continuar impulsant, en els àmbits dels serveis socials bàsics, dels serveis 
diürns i dels serveis especialitzats, el treball psicoeducatiu amb les famílies pel que 
fa a les competències parentals i els models de criança positiva com a base d’una 
infància saludable.

f) Continuar impulsant la formació dels professionals dels àmbits relacionats 
amb l’atenció dels infants, tal com preveuen els protocols d’actuació contra el mal-
tractament infantil i adolescent actualitzats i aprovats recentment.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2020
La secretària de la Comissió, Marta Ribas Frías; la presidenta de la Comissió, 

Najat Driouech Ben Moussa
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Resolució 891/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’adopció de 
mesures urgents relatives a l’addicció dels menors a les noves 
tecnologies
250-01307/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 12, 17.07.2020, DSPC-C 535

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 17 de juliol de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents re-
latives a l’addicció dels menors als videojocs (tram. 250-01307/12), presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 71869).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar impulsant per al personal dels centres escolars, sanitaris i recreatius 

programes de formació específica en detecció i tractament de menors amb addicció 
a les pantalles i en llur protecció. Aquests programes han de facilitar als professio-
nals eines per a detectar conductes de risc.

b) Impulsar la Comissió Interdepartamental del Pla Integral d’Atenció a les Per-
sones amb Trastorn Mental i Addiccions, com a òrgan encarregat de coordinar els 
departaments per a fer efectives les eines de prevenció, detecció i actuació amb re-
lació a l’addicció a les pantalles.

c) Dotar dels recursos necessaris el programa «Salut i escola», com a eina efecti-
va per a detectar i fer un seguiment dels menors que pateixen addiccions.

d) Fer efectives les polítiques d’infància, i concretament les que han de comba-
tre qualsevol tipus d’addicció a les pantalles per a pal·liar els efectes de la Covid-19, 
que permetin als equips de salut mental i addiccions prestar l’atenció adequada als 
menors que pateixen addiccions.

e) Promoure una campanya de sensibilització sobre l’addicció dels menors a les 
noves tecnologies que fixi línies preventives més enllà del concepte d’addicció a les 
pantalles, amb l’objectiu que els menors aprenguin a fer un ús adequat del telèfon 
mòbil, les xarxes socials i els videojocs.

f) Garantir l’atenció necessària als menors que hagin desenvolupat una addicció 
a les noves tecnologies i a llurs famílies i a fer-ne el seguiment adequat a la regió 
sanitària corresponent per mitjà de l’atenció primària, derivant-los quan sigui neces-
sari als centres de salut mental infantil i juvenil.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2020
La secretària de la Comissió, Marta Ribas Frías; la presidenta de la Comissió, 

Najat Driouech Ben Moussa

Resolució 892/XII del Parlament de Catalunya, sobre la situació de la 
infància i l’adolescència
250-01319/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 12, 17.07.2020, DSPC-C 535

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 17 de juliol de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla urgent sobre 
les necessitats de la infància i l’adolescència (tram. 250-01319/12), presentada pel 
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Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 71870).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Definir, recopilar i sistematitzar les dades actuals sobre la pobresa infantil a 

Catalunya, amb l’ajuda i l’impuls d’òrgans creats per a vetllar pels drets dels infants, 
com l’Observatori dels Drets de la Infància, amb l’objectiu de definir polítiques 
públiques, dur a terme actuacions i prendre mesures reals i efectives amb relació a 
aquesta qüestió.

b) Presentar en seu parlamentària abans de tres mesos un informe sobre les reu-
nions i les activitats que l’Observatori dels Drets de la Infància ha fet els darrers 
cinc anys.

c) Fer urgentment una anàlisi de la situació de la infància i l’adolescència a Ca-
talunya abans, durant i després de la Covid-19, amb el suport de l’Observatori dels 
Drets de la Infància, en què consti un mapa de recursos per a la infància i l’adoles-
cència.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2020
La secretària de la Comissió, Marta Ribas Frías; la presidenta de la Comissió, 

Najat Driouech Ben Moussa

Resolució 893/XII del Parlament de Catalunya, per la qual s’aproven 
les Conclusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi del Treball 
Autònom
260-00001/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 58, 21.07.2020, DSPC-P 103

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 21 de juliol de 2020, ha debatut 
les conclusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom.

Finalment, ha adoptat la següent

Resolució

1. Trets bàsics del treballador autònom
La figura del treballador autònom ha variat molt substancialment al llarg dels 

anys. Si bé durant el segle xx el treballador autònom feia activitats de dimensió re-
duïda, que no requerien grans inversions com ara l’agricultura, l’artesania o el petit 
comerç, la figura ha anat evolucionant fruit de nous models organitzatius i del desen-
volupament de les tecnologies de la informació, de manera que ha acabat essent una 
opció per a moltes persones que opten per l’autoocupació. Així, en l’actualitat, a més 
d’aquest treballador autònom tradicional, hi ha els emprenedors de noves activitats 
econòmiques o professionals, els socis treballadors de cooperatives i societats la-
borals, i els anomenats treballadors autònoms dependents econòmicament (Trade).

La importància del col·lectiu és múltiple: és una alternativa al treball per compte 
aliè que aprofita les capacitats del treballador mateix per a exercir una tasca empre-
sarial en benefici propi, permet de desenvolupar noves activitats econòmiques, i ge-
nera ocupació a més de l’autoocupació.

No obstant això, el sector no es troba exempt de riscos, ja que, en tractar-se de 
microempreses sovint creades amb el patrimoni propi i sense grans suports externs, 
són figures febles tant pel que fa a la necessitat de coneixements més enllà del sector 
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d’activitat propi, com ara els inherents a l’activitat empresarial, com per la dificultat 
d’accedir a recursos financers aliens.

Segons l’informe «Evolució i perfil del treball autònom», de l’Observatori del 
Treball i Model Productiu del Departament de Treball Afers Socials i Famílies, del 
març del 2018, el conjunt de l’afiliació a la Seguretat Social a Catalunya va créixer 
un 2% intertrimestralment, sobretot pel creixement del treball per compte d’altri 
(+2,2%) i, en menor mesura, pel treball per compte propi (+0,5%). Respecte de l’any 
anterior, el treball assalariat també va créixer amb molta més força que el treball per 
compte propi (+4,8% enfront del +0,4%). La xifra d’autònoms persones físiques es 
va mantenir pràcticament estable (46 persones més).

Aquestes dades són preocupants, atès que evidencien que el treball autònom, 
l’autoocupació, la creació de microempreses, d’empreses en definitiva, amb l’esforç i 
el sacrifici personal que això implica, no són atractius per a les persones que s’incor-
poren a l’activitat laboral i productiva, que cerquen opcions d’ocupació amb menys 
risc, encara que sigui a costa d’una menor realització o satisfacció personals.

Aquestes dades obliguen a la reflexió, atès que la meitat de les empreses d’autò-
noms tenen una antiguitat inferior als cinc anys, la qual cosa evidencia una dificultat 
en la consolidació dels projectes. També el fet que els autònoms siguin més grans de 
quaranta anys posa en relleu que els joves no es troben en condicions d’accedir amb 
facilitat a l’autoocupació.

Finalment, en tractar-se el treball autònom d’un règim especial de la Seguretat 
Social, amb característiques particulars i diferents del règim general, és vist per al-
gunes empreses com una via per a abaratir costos i evitar vincles laborals, la qual 
cosa fa temps que provoca una deslaboralització en l’ocupació, amb greus conse-
qüències socials.

Recomanacions
Per tot això, cal: 
1.1. Treballar per a la creació d’un espai d’autogovern i de reflexió sobre el model 

d’ocupació òptim i més ajustat a les necessitats del territori, un model de treball que 
les institucions han de fomentar.

1.2. Promoure un model d’ocupació híbrid, que pot ésser el més adequat sempre 
que hi hagi tots els controls necessaris per a evitar qualsevol intent d’abús i sempre 
que no permeti formes d’organització del treball que utilitzin figures com la del fals 
autònom.

1.3. Promoure un pla estratègic per al treball autònom que determini les princi-
pals modificacions que cal incorporar en un nou estatut del treballador autònom i en 
la resta de normes que afecten aquest tipus de treballador, amb l’objectiu de refor-
çar-ne la protecció social i millorar-ne la regulació fiscal i administrativa.

1.4. Cal promoure i garantir la presència de representants dels treballadors autò-
noms en el diàleg social, amb la finalitat que puguin tenir veu pròpia en els àmbits 
de llur competència.

2. Marc competencial del treball autònom
El treball autònom és un règim especial de la Seguretat Social. Així, el marc 

competencial que estableix l’ordenament constitucional atribueix a l’Estat la com-
petència exclusiva en legislació laboral (art. 149.1.7 CE) i en legislació bàsica i règim 
econòmic de la Seguretat Social (art. 149.1.17 CE).

D’altra banda, la Generalitat de Catalunya té competència en el foment del 
desenvolupament econòmic en el marc de les bases i la coordinació de la planifi-
cació general de l’activitat econòmica (art. 148.1.13 CE) i en promoció de l’activitat 
econòmica (art. 152.1 EAC); i la competència exclusiva en matèria de cooperatives 
i economia social (art. 124 EAC), en treball i relacions laborals (art. 170 EAC), par-
ticularment en relacions laborals i condicions de treball (art. 170.1.a EAC), en po-
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lítiques actives d’ocupació (art. 170.1.b EAC), i en prevenció de riscos laborals i en 
seguretat i salut en el treball (art. 170.1.g EAC).

Recomanacions
Per tot això, cal: 
2.1. Millorar aspectes fonamentals del treball autònom que són competència de 

la Generalitat en els termes exposats en aquest apartat.
2.2. Avaluar aspectes que, tot i ésser competència de l’Estat, correspon a altres 

institucions d’abordar, sens perjudici de la capacitat d’iniciativa legislativa del Par-
lament de Catalunya.

3. Accés al finançament dels treballadors autònoms
Els ajuts i les subvencions als autònoms no poden provenir de fons del Sistema 

de Seguretat Social, sinó que s’haurien de dur a terme amb pressupostos propis, so-
bre la base d’altres tipus d’ingressos, no de les cotitzacions.

1. Finançament
Un dels problemes més greus de l’activitat autònoma és l’accés al finançament, 

tant a l’inici de l’activitat com en el funcionament normal del circulant. Si bé és re-
marcable la funció de l’Institut Català de Finances com a instrument de suport, la 
seva incidència en el mercat és molt reduïda.

Amb els anys l’accés dels autònoms al finançament ha millorat i s’han trencat 
barreres, però encara hi calen millores.

Recomanacions
Per tot això, cal: 
3.1.1. Facilitar l’accés al finançament dels treballadores autònoms i adequar-lo a 

les necessitats reals, sobretot pel que fa a les quanties de capital mínim de les diver-
ses línies de finançament.

3.1.2. Millorar les línies de finançament tant per a inversió com per a circulant, 
per mitjà de programes públics o bé d’entitats privades tant per a les etapes inicials 
com per a les de consolidació.

3.1.3. Millorar l’accés del col·lectiu d’autònoms a la informació sobre les diverses 
possibilitats de finançament que s’ofereixen, incloses les de l’economia social per 
mitjà d’entitats de finances ètiques.

3.1.4. Establir noves formes de finançament amb la finalitat d’ajudar a consti-
tuir-se o a consolidar-se com a treballador autònom. En aquest sentit, s’han d’obrir 
noves fórmules de finançament per a tothom que tingui dificultats d’inserció laboral, 
i, en particular, per als més grans de quaranta-cinc anys.

3.1.5. Restablir i dotar econòmicament els ajuts als autònoms per a la contracta-
ció de joves dins del programa Garantia Juvenil.

3.1.6. Estudiar la possibilitat d’establir i dotar econòmicament una línia d’ajuts 
orientada a les persones més desafavorides, amb rendiments inferiors al salari mí-
nim interprofessional anual, per a ajudar-les a consolidar llur activitat com a treba-
lladors autònoms.

3.1.7. Amb la finalitat de promoure la competència i l’eficiència en la contracta-
ció pública, facilitar l’accés dels autònoms als contractes públics de la Generalitat 
flexibilitzant els requisits de solvència econòmica, financera, tècnica i professional 
per a participar en licitacions públiques.

3.1.8. Aplicar mesures de suport a l’emprenedoria i d’ajut a la solvència i a les 
segones oportunitats dels autònoms. En aquest sentit, s’han de posar tots els mitjans 
necessaris perquè els emprenedors tinguin una segona oportunitat després d’un re-
vés empresarial, i facilitar-los mecanismes de mediació i arbitratge per a la reestruc-
turació dels deutes, inclosos els deutes amb la Seguretat Social i Hisenda, reduir-los 
les sancions, i permetre’ls ajornar el pagament dels deutes.
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3.1.9. Promoure que els treballadors autònoms puguin ajornar el pagament de 
l’IVA.

3.1.10. Promoure que s’eximeixin de tributació les indemnitzacions per cessa-
ment d’activitat satisfetes als treballadors autònoms dependents econòmicament, en 
el cas d’expedients d’ocupació, tal com passa amb els treballadors del règim general.

3.1.11. Incrementar les dotacions pressupostàries destinades a donar suport, in-
clòs el financer, a l’emprenedoria.

2. Accés al crèdit de l’Institut Català de Finances
En l’actualitat, l’Institut Català de Finances només té una línia de suport financer 

adreçat als autònoms, es tracta de la línia ICF Avalis per a petites i mitjanes empre-
ses i autònoms, que consisteix en préstecs amb garantia per a inversió o necessitats 
de circulant. L’import mínim és de 25.000 euros i el màxim de 250.000 euros. El 
límit inferior suposa una important barrera d’entrada a aquesta línia, ja que queda 
lluny de les necessitats de molts possibles beneficiaris, per la qual cosa, la reducció 
d’aquest topall inferior hauria de facilitar l’accés a aquest mecanisme de finança-
ment a un nombre més alt d’autònoms.

El 20 de desembre de 2018 es va cloure el programa ICF Línia Emprenedors, 
Autònoms i Comerços, que consistia en una línia de préstecs o leasing adreçada a 
autònoms, microempreses i comerços per a finançar projectes d’inversió o de circu-
lant, amb un import mínim per a autònoms de 15.000 euros i de 25.000 euros per a 
petites i mitjanes empreses i un import màxim, en ambdós casos, de 100.000 euros.

Recomanacions
Per tot això, cal: 
3.2.1. Recuperar el programa ICF Línia Emprenedors, Autònoms i Comerços de 

l’Institut Català de Finances per a ampliar les possibilitats de finançament dels au-
tònoms, i tenir en compte els límits inferiors de l’import a finançar per a facilitar-hi 
l’accés.

3.2.2. Reformular la línia de crèdit de l’Institut Català de Finances específica per 
a autònoms per a adequar-ne el llindar mínim a les necessitats reals d’aquests tre-
balladors, i reduir considerablement el límit actual dels 25.000 euros, que en moltes 
ocasions queda fora de l’abast dels joves.

3.2.3. Demanar a l’Institut Català de Finances que inclogui en el seu informe 
anual dades més concretes de finançament a autònoms amb l’objecte de poder fer 
els diagnòstics més adequats.

3.2.4. Continuar reforçant les línies de préstecs de l’Institut Català de Finances 
dedicades al treball autònom, i també estudiar sistemes de finançament alternatius, 
com àngels inversors dels cercles més propers i ajuts en forma de garantia que afa-
voreixin la posada en marxa o la consolidació de nous projectes.

3.2.5. Continuar impulsant i donant suport al treball autònom vinculant les polí-
tiques actives d’ocupació amb la promoció de l’autoocupació, i fomentar programes 
de cooperació entre treballadors autònoms.

4. Cotització dels autònoms a la Seguretat Social
El règim de cotització a la Seguretat Social dels autònoms té unes característi-

ques especials, una de les quals és deixar a criteri dels treballadors mateixos el ni-
vell de cotització, que molt sovint estableixen en el mínim exigit, la qual cosa reper-
cuteix en un molt baix nivell de les prestacions que perceben.

En efecte, la major part dels treballadors autònoms cotitza a la Seguretat Social 
per la quota mínima, la qual, en molts casos, a més, no es correspon amb els ingres-
sos que perceben. Això és així perquè la major part d’aquests treballadors considera 
les cotitzacions una càrrega i amb un cost tan alt que posa en risc la subsistència 
de la seva activitat professional. Concretament, el 85% dels autònoms cotitza per la 
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base mínima, la qual cosa, si els autònoms mateixos no estalvien per a tenir un com-
plement a les pensions, els situa en un potencial futur de precarització econòmica.

En totes les compareixences d’aquesta comissió d’estudi hi ha hagut unanimi-
tat en la necessitat de plantejar que l’autònom cotitzi, en una escala progressiva, en 
funció del rendiment de l’activitat, dels ingressos reals i dels beneficis. Això tindria 
diversos avantatges: 

a) Eliminaria la inseguretat jurídica de la normativa actual (que no és clara i 
depèn d’interpretacions) amb relació al nivell d’ingressos necessari per a donar-se 
d’alta al règim especial de treballadors autònoms (RETA).

b) Cotitzar en funció del rendiment de l’activitat, en una escala progressiva, des-
incentivaria activitats al marge de la llei que perjudiquen tot l’entramat econòmic, 
com ara el treball d’alguns autònoms en l’economia submergida, motivat pel fet d’es-
tar obligats a pagar la cotització, encara que pugui estar temporalment bonificada, 
des de l’inici de l’activitat d’autoocupació, quan encara no tenen beneficis o prou 
ingressos per a poder-la pagar.

c) Cotitzar en funció dels beneficis i en una escala progressiva suposaria una 
forma de pagament que afavoriria la justa redistribució de les rendes entre els autò-
noms i que repercutiria posteriorment en llurs prestacions.

d) Cotitzar en funció dels beneficis solucionaria la reivindicació de poder cotitzar 
per jornada reduïda.

Davant aquest context, cal impulsar mesures que millorin i reforcin la contri-
bució dels autònoms a la Seguretat Social com a element bàsic de preservació de 
l’equitat i de l’equilibri financer del sistema.

Finalment, atès que el col·lectiu dels treballadors autònoms no és homogeni, cal 
abordar els aspectes relacionats amb llur cotització a la Seguretat Social des de la 
perspectiva d’aquesta diversitat.

Recomanacions
En aquest sentit, cal: 
4.1. Impulsar mesures per a avançar en la creació d’un sistema progressiu que 

impulsi els treballadors autònoms a contribuir i, per tant, a cotitzar en funció dels 
ingressos reals, que ajudi a la capitalització del sistema i eviti la discriminació entre 
treballadors, atès que els ingressos dels autònoms no són fixos, sinó incerts i varia-
bles en el temps. Entre aquestes mesures, per exemple, fixar un nivell de cotització 
proporcional als rendiments nets obtinguts de l’activitat, que permeti de millorar la 
protecció social dels autònoms i, alhora, incrementar la recaptació per cotitzacions 
de la Seguretat Social.

4.2. Promoure que, mentre no s’articuli una vinculació entre els ingressos reals i 
les cotitzacions, a finals d’any l’autònom pugui fer aportacions voluntàries addicio-
nals a les cotitzacions ordinàries, que li computin com un increment de la base per 
a aquell exercici.

4.3. Reformular la tarifa plana per als nous emprenedors, que es valora positi-
vament tot i que es constata un nombre alt de fracassos un cop acabats els ajuts, i 
vincular-la a projectes lligats a un pla de viabilitat amb l’objectiu que serveixi per 
a generar ocupació estable i millorar la supervivència dels nous autònoms un cop 
esgotat el termini d’aplicació de la tarifa plana, i no per a ocultar pràctiques fraudu-
lentes o afavorir la proliferació de falsos autònoms.

4.4. Promoure la regulació d’una tarifa plana reduïda durant dos anys per a col-
lectius de treballadors autònoms que iniciïn una activitat o donin continuïtat a una 
activitat per successió empresarial o per a treballadors autònoms que es reincorpo-
ren després d’ésser pares.

4.5. Aplicar mesures de protecció dels autònoms amb ingressos inferiors al sa-
lari mínim interprofessional, com ara assignar-los una «tarifa plana» o base fixa de 
cotització de 50 euros i que es pugui prorrogar per períodes anuals si els ingressos 
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reals de l’any immediatament anterior no han superat el salari mínim interprofes-
sional.

4.6. Promoure l’establiment d’una «tarifa zero» per a autònoms no habituals i 
per als que tenen ingressos baixos, com ara els inferiors al salari mínim interpro-
fessional.

4.7. Impulsar mesures per a equiparar la cotització en funció del volum d’activi-
tat i del volum de negoci, i començar establint una cotització reduïda per a tots els 
autònoms amb ingressos per sota del salari mínim interprofessional.

4.8. Adoptar mesures per a equiparar el règim de cotització a la Seguretat Soci-
al dels autònoms al règim general, com han fet països com Dinamarca, per fer que 
les noves formes de treball i d’organització del treball no vagin contra els drets dels 
treballadors.

4.9. Impulsar la reforma de mesures que permetin una segona oportunitat efecti-
va per als treballadors autònoms, com ara la possibilitat que se’ls apliquin diferents 
trams en l’IRPF durant els primers anys d’activitat.

4.10. Promoure la revisió de la regulació de la prestació per cessament d’activitat, 
perquè doni cobertures equivalents a les prestacions i els subsidis d’atur.

5. Mesures per a fer front a la problemàtica dels falsos autònoms 
Recomanacions
Pel que fa al frau fiscal i laboral relacionat amb el problema dels falsos autò-

noms, cal: 
5.1. Adaptar les lleis per a reforçar i fer més efectiva la lluita contra els fraus la-

boral, fiscal i a la Seguretat Social, i ampliar els mitjans de la Inspecció de Treball 
per a combatre’ls, incidint, en especial, en els sectors amb un índex més elevat de 
rotació laboral per a detectar els contractes temporals fraudulents i els falsos autò-
noms, que afecten més els joves, i posar fi a aquestes pràctiques fraudulentes.

5.2. Estudiar la modificació del reglament dels treballadors autònoms depen-
dents econòmicament per a millorar els mecanismes de control i coordinació entre 
administracions i evitar que aquesta figura encobreixi una mercantilització de les 
relacions laborals.

5.3. Fer estudis sobre les relacions de treball autònom que ho són de manera 
efectiva i les relacions que es duen a terme amb frau en la contractació i que haurien 
d’ésser assumides per les empreses en qualitat de règim general.

5.4. Renovar les formes de recollida de les dades estadístiques, amb la finalitat 
que els estudis de població activa incorporin sistemàticament la variable del sexe i 
puguin aportar informació de les diferents figures d’autònoms, com la dels treballa-
dors autònoms dependents econòmicament.

6. Inspecció de treball i prevenció de riscos laborals
Recomanacions
Pel que fa a les mesures en matèria d’inspecció de treball i prevenció de riscos 

laborals que afecten els treballadors autònoms, cal: 
6.1. Continuar reforçant la Inspecció de Treball i dotar-la de recursos suficients 

per a garantir-ne la funció en la lluita contra les desigualtats al món del treball per 
casos de competència deslleial o de falsos autònoms, entre d’altres.

6.2. Millorar la coordinació entre el Govern de l’Estat i el Govern de la Genera-
litat, i augmentar els recursos i el personal de la Inspecció de Treball per a posar fi 
als problemes i als abusos en matèria d’ocupació i evitar litigis relacionats amb el 
sistema d’ocupació que generen costos i saturacions als tribunals.

6.3. Convocar oposicions per a cobrir les places dotades de la Inspecció de Tre-
ball que encara es troben vacants.

6.4. Elaborar textos de referència clars i sense ambigüitats, amb criteris clars de 
separació de les diferents figures o singularitats existents actualment en el treball 
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autònom, i incorporar-hi la figura dels treballadors autònoms dependents econòmi-
cament en un 75% o la figura familiar del col·laborador.

6.5. Establir com a obligatòria la formació en prevenció de riscos laborals dels 
treballadors autònoms, i fer-ne l’actualització corresponent cada cert temps.

6.6. Impulsar millores de protecció social dels treballadors autònoms; accions 
de sensibilització en matèria de prevenció de riscos laborals; programes permanents 
d’informació, conscienciació i formació en riscos laborals, i mesures perquè es pu-
guin beneficiar de l’oferta formativa de formació professional.

6.7. Quantificar la incidència dels accidents laborals dels treballadors autònoms.
6.8. Establir que els accidents in itinere dels professionals de la venda ambulant 

tinguin la consideració d’accident laboral i estiguin coberts.

7. Mesures de reducció de les càrregues administratives
Els autònoms han de fer front a càrregues administratives altes, que els provo-

quen dificultats en llur activitat i que, fins i tot, en alguns casos, suposen una difi-
cultat a l’hora de crear nous negocis i provoquen un alentiment que actua en detri-
ment de la competitivitat i la dinamització de la societat.

Recomanacions
Per aquesta raó, es proposa el següent: 
7.1. Implantar la finestreta única empresarial (FUE), establerta per la Llei 

16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica, als ens locals que encara no s’hi han integrat, particularment a Barcelo-
na, atès el bon resultat obtingut per les administracions que sí que ho han fet.

7.2. Aplicar els principis de bona regulació en l’activitat econòmica i assegurar 
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, simplificació, mínima interven-
ció i limitació de càrregues als ciutadans. En aquest sentit, cal fer, imprescindible-
ment, l’anàlisi d’impacte normatiu en l’activitat econòmica, especialment en la dels 
autònoms, amb l’anàlisi prèvia a la normativa i l’avaluació posterior sistemàtica de 
les polítiques que es posin en marxa amb la nova normativa.

8. Propostes de regulació i de modificació normativa
1. Modificació del règim especial de treballadors autònoms
La figura de l’autònom familiar, actualment molt circumscrita a les nocions tra-

dicionals de família i de matrimoni, requereix una actualització d’acord amb la 
realitat social i fins i tot legal en l’àmbit civil, en què ja hi ha el ple reconeixement 
jurídic de les situacions de parella de fet, cosa que el règim especial de treballadors 
autònoms (RETA), en canvi, no té en compte.

La figura dels socis i administradors de societats mercantils, obligats a cotitzar 
pel règim especial de treballadors autònoms, també genera situacions d’inseguretat 
jurídica, tant per la imprecisió dels límits i les condicions subjectives que obliguen 
a la cotització d’acord amb aquest règim com per les disfuncions en la cotització, 
provocades per la no correlació entre els ingressos i la quota a pagar, habitualment 
en perjudici del sistema.

Recomanacions 
Pels fets exposats, es demana: 
8.1.1. Promoure la modificació normativa del règim especial de treballadors au-

tònoms perquè adeqüi la figura de l’autònom familiar a la realitat social actual i a 
les diverses situacions legals de parella de fet.

8.1.2. Promoure la modificació del règim especial de treballadors autònoms per a 
establir un sistema progressiu de cotitzacions en funció dels ingressos reals.

8.1.3. Promoure que s’incentivi la contractació del primer treballador per part 
d’un autònom sol.
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8.1.4. Promoure l’increment dels incentius per als treballadors amb discapacitat 
que s’estableixin com a treballadors autònoms.

8.1.5. Promoure la jubilació activa dels treballadors autònoms i que puguin tre-
ballar i cobrar el 50% de la pensió.

8.1.6. Promoure l’increment de les despeses deduïbles pel treballador autònom 
relatives al vehicle o als subministraments, quan aquests tinguin la doble utilitat 
com a particulars i empresarials.

8.1.7. Promoure la regulació de la figura del treballador autònom a temps parcial, 
ja prevista legalment però no desplegada.

2. Adequació de les relacions economicolaborals entre treballadors i empreses en 
el marc de les plataformes digitals

Les plataformes digitals ofereixen oportunitats d’autoocupació, però amb la re-
gulació laboral actual generen un problema d’inseguretat jurídica tant als treba-
lladors com a les plataformes mateixes. Els autònoms que hi treballen són, prin-
cipalment, joves, moltes vegades contractats per mitjà de la figura de l’autònom 
dependent econòmicament, la qual cosa genera situacions de precarització laboral.

Cal assumir que el treball per mitjà de les plataformes digitals perdurarà en el 
temps, per aquest motiu cal que el Govern de l’Estat comenci, com més aviat millor, 
a regular aquest tipus de treball. En aquest sentit, cal fer avinent la proposta de la 
catedràtica Carolina Galán Durán, que va comparèixer en aquesta comissió d’estu-
di i va exposar que el treball per mitjà de les plataformes digitals hauria de tenir la 
consideració de relació laboral de caràcter especial, de conformitat amb l’article 2 
de l’Estatut dels treballadors.

Un estudi del Parlament Europeu en aquesta matèria de l’octubre del 2016 («La 
situació dels treballadors en l’economia col·laborativa») recomana d’enquadrar els 
actors de l’economia col·laborativa –plataformes i usuaris proveïdors– en l’àmbit de 
la regulació dels autònoms i dels treballadors per compte propi i, com a complement 
d’aquest plantejament, permetre que les plataformes desenvolupin una política de 
beneficis pròpia.

Per la seva banda, la Comissió Europea, en l’informe «El futur del treball en 
l’economia col·laborativa: L’eficiència en el mercat i l’equitat d’oportunitat o pre-
carització injusta» dut a terme també el 2016, recomana d’adoptar, amb l’objectiu 
de «facilitar la convergència i la transició entre els treballs sota demanda digital i 
altres formes d’ocupació», mesures per a: delimitar el tipus de relacions existents; 
definir un salari mínim juntament amb límits al nombre màxim d’hores treballades 
al dia; establir unes formes mínimes de protecció social i d’assegurança de salut; 
considerar l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers i altres possibles 
mesures de seguretat sanitària; regular el tipus i la freqüència de les formes tecnolò-
giques de control i ús de les dades dels treballadors, i assegurar que la classificació 
algorítmica automàtica de plataformes i classificacions de reputació no discrimini el 
gènere, l’ètnia o l’edat, entre d’altres.

Recomanacions
Per tot això, es proposa: 
8.2.1. Promoure la regulació específica dels treballadors autònoms dependents 

econòmicament vinculats a plataformes digitals els ingressos dels quals procedei-
xin, en un 75% o més, de la facturació a aquestes plataformes.

8.2.2. Prendre mesures en la línia de les recomanades per l’estudi «La situació 
dels treballadors en l’economia col·laborativa» del Parlament Europeu i per l’in-
forme «El futur del treball en l’economia col·laborativa: L’eficiència en el mercat i 
l’equitat d’oportunitat o precarització injusta» de la Comissió Europea.
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3. El comerç autònom de venda ambulant
El comerç autònom de venda ambulant opera actualment sota normatives mu-

nicipals diverses i una regulació europea que dificulta el traspàs de negocis entre 
familiars.

Recomanació
8.3. Per aquests motius es fa necessari impulsar una llei del comerç ambulant, 

que ordeni el sector arreu del territori, en garanteixi la seguretat jurídica i permeti 
els traspassos de negocis familiars.

9. Emprenedoria i ocupació
Els autònoms són un dels principals motors de creació de riquesa i ocupació, per 

això calen reformes que en facilitin l’emprenedoria i l’ocupació.

Recomanacions
En aquest sentit, és important i cal: 
9.1. Promoure el relleu generacional perquè els autònoms que es jubilin no ha-

gin de tancar el negoci. Per això, cal crear un servei que permeti als autònoms en 
edat pròxima a la jubilació d’entrar en contacte amb altres treballadors que estiguin 
disposats a fer-se càrrec del negoci perquè no hagi de tancar per manca de relleu.

9.2. Impulsar mesures que afavoreixin que els autònoms que treballen en activi-
tats de temporada mantinguin l’alta durant l’any i no interrompin la cotització, com 
ara l’establiment de bonificacions.

9.3. Impulsar mesures que ajudin els autònoms que es van veure forçats a cessar 
l’activitat durant la crisi econòmica a recuperar les llacunes de cotització i a tenir 
dret a una pensió contributiva a l’hora de jubilar-se.

9.4. Prendre mesures que assegurin uns serveis de suport i d’orientació eficaços 
amb personal amb capacitació específica per a poder assessorar els emprenedors en 
l’elaboració de plans de negocis i en la sol·licitud dels ajuts disponibles, i optimitzar 
i millorar les estructures administratives existents.

9.5. Establir una forma jurídica de tributació simplificada compatible amb l’as-
sociació de dos o més autònoms.

10. Mesures per a afrontar la morositat en el tràfic mercantil
La morositat és una qüestió no resolta ni pels autònoms ni per les empreses en 

general. La normativa sobre els terminis de pagament és incomplerta sistemàtica-
ment per les grans corporacions empresarials i també, lamentablement, per l’Ad-
ministració mateixa. Els mecanismes legals existents no ofereixen prou garantia 
de cobrament dels serveis oferts o de les mercaderies lliurades, i, quan es produeix 
l’impagament, s’hi afegeix el funcionament lent dels jutjats, tant en la tramitació 
dels procediments com en l’execució de les sentències.

Els impagaments i la morositat es troben entre les causes principals de tanca-
ment d’activitats, especialment en els casos de petites i mitjanes empreses i d’autò-
noms, que tenen més dificultats d’obtenir la capacitat financera que els permeti de 
suportar els costos que poden representar els impagaments.

La Llei de l’Estat 15/2010, del 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, del 
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, estableix uns terminis de pagament en les operacions comer-
cials a comptar a partir del lliurament de productes o de la prestació de serveis. Si 
bé, en general, a partir de l’entrada en vigor de la Llei, especialment de la fixació de 
terminis el 2013, la morositat s’ha reduït, continua essent necessari rebaixar encara 
més els terminis reals, per la qual cosa seria adequat modificar-ne a l’alça el règim 
sancionador.
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Els autònoms no tenen capacitat financera per a finançar els vuitanta-un dies de 
mitjana que triguen les grans empreses a pagar, i aquesta impossibilitat obliga molts 
autònoms a tancar els negocis.

Recomanacions
Davant els greus perjudicis que causa la morositat en l’activitat dels treballadors 

autònoms, cal: 
10.1. Facilitar solucions que permetin de monetitzar les factures per a evitar les 

tensions de tresoreria provocades per l’alta morositat.
10.2. Aplicar, de manera immediata, mesures que permetin d’assegurar el com-

pliment estricte dels terminis legals de pagament a proveïdors, i establir en tots els 
contractes l’obligació de pagar dins del termini als subcontractistes i d’abonar di-
rectament els deutes pendents. Addicionalment, s’hauria de crear una bústia de llui-
ta contra la morositat on tothom qui tingui constància d’algun incompliment de la 
normativa relativa als terminis de pagament a proveïdors ho pugui posar en conei-
xement de l’agència estatal de l’Administració tributària.

11. Mecanismes de segona oportunitat i mesures per a evitar situacions 
de vulnerabilitat
Recomanacions
Amb l’objectiu d’evitar situacions de vulnerabilitat dels treballadors autònoms, cal: 
11.1. Estudiar l’adequació del mecanisme de segona oportunitat regulat per la 

Llei de l’Estat 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reduc-
ció de la càrrega financera i altres mesures de l’ordre social, per a facilitar la segona 
oportunitat efectiva als treballadors autònoms, que inclogui el tractament específic 
dels deutes amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social.

11.2. Impulsar que els treballadors autònoms puguin acollir-se a una negociació 
extrajudicial com a alternativa al concurs de creditors, ja que aquest no és un meca-
nisme real de segona oportunitat, de manera anàloga a com ho fan països de l’entorn 
com Bèlgica, Dinamarca o Suècia.

11.3. Impulsar mesures que tinguin com a objectiu establir una cotització reduïda 
per a treballadors autònoms que tinguin ingressos inferiors al salari mínim inter-
professional, en els termes exposats en l’apartat 4, sobre cotització dels autònoms a 
la Seguretat Social.

12. Programa «Consolida’t»
El programa «Consolida’t» cobreix, des de l’àmbit públic, l’oferta de formació en 

determinats aspectes rellevants per a treballadors autònoms; els ofereix assessora-
ment i acompanyament per a identificar oportunitats de millora; els aporta coneixe-
ments, eines i recursos, i afavoreix espais de col·laboració i intercanvi.

El programa inclou aspectes fiscals, comptables (sobre comptes de resultats) i de 
tresoreria; apunts sobre gestió econòmica, aspectes jurídics, gestió comercial, màr-
queting digital i comunicació, gestió del temps, creixement personal, i sessions de 
treball en xarxa.

No obstant això, es detecten febleses en el programa. La limitació del programa 
a autònoms amb més de sis mesos d’antiguitat i l’absència de formació en gestió fi-
nancera, en gestió de recursos humans, en prevenció de riscos laborals o en l’accés 
a mecanismes de finançament fan pensar que és possible millorar-lo.

Tot i que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies afirma que la do-
tació pressupostària del programa (900.000 euros el 2019) és suficient pel fet que 
hi ha menys peticions que places, es considera oportú revisar-ne els continguts i el 
format per a poder donar resposta a un ventall més ampli de necessitats i a un nom-
bre més alt d’autònoms, i obtenir millors resultats de consolidació de projectes d’au-
toocupació i empresarials. Així, esdevé necessari un replantejament del programa, 
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que el faci més atractiu i complet, que n’incrementi la utilitat i també la demanda. 
En aquest escenari, caldrà incrementar-ne la dotació pressupostària.

Les xifres demostren que l’autònom treballa majoritàriament sol, però, tot i això, 
és una empresa a tots els efectes, i una empresa a la qual són aplicables totes les nor-
mes generals i sectorials, de cotització social, fiscals, ambientals, d’autoritzacions 
administratives, de prevenció de riscos, de protecció de dades i de blanqueig de ca-
pitals; normes pensades, totes, per a empreses amb una estructura mínima i moltes 
pensades per a grans empreses, però que són d’aplicació completa i plena a l’autò-
nom, que no té ni temps ni mitjans per a fer-hi front. Cal saber trobar fórmules que 
conciliïn el compliment de la normativa amb una lògica adaptació a les dimensions 
de cada empresa.

Recomanacions
Per aquests motius, cal: 
12.1. Continuar aplicant el programa «Consolida’t», millorar-lo i promocionar-lo 

perquè arribi al nombre màxim de destinataris.
12.2. Impulsar un programa pilot de cotreball per a treballadors autònoms, en 

què nous treballadors autònoms puguin col·laborar amb autònoms establerts que 
vulguin fer créixer llurs negocis.

12.3. Demanar al Govern de l’Estat el 0,1% del pressupost de la formació pro-
fessional per a reinvertir-lo en formació per a autònoms que necessiten inserir-se 
novament en el mercat de treball, i també l’1%, des del 2013, de la prestació per 
cessament d’activitat.

12.4. Restablir i dotar econòmicament els ajuts als autònoms per a la contracta-
ció de joves dins del programa Garantia Juvenil.

12.5. Evitar que es donin situacions com l’actual, en què un de cada quatre joves 
que han declarat ésser autònoms a Catalunya ho són obligats per les empreses, per 
la qual cosa és necessari que el Govern promogui un model d’emprenedoria, d’auto-
ocupació i de treball autònom de qualitat.

13. Formació i autoocupació
Recomanacions
En aquest sentit, cal: 
13.1. Analitzar amb els agents socials les necessitats formatives dels nous autò-

noms i potenciar la tasca del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a afrontar 
les noves realitats del mercat laboral.

13.2. Tenir en compte els horaris i la disponibilitat dels autònoms a l’hora d’acce-
dir a programes de formació, i atorgar una importància cabdal en aquests processos 
formatius a l’emprenedoria i als joves.

14. Consell Català del Treball Autònom
Recomanacions
En aquest sentit, cal: 
14.1. Treballar perquè el Consell Català del Treball Autònom sigui un espai de 

diàleg i consens.
14.2. Estudiar d’atribuir al Consell Català del Treball Autònom la competència 

de fer el seguiment dels ajuts i programes de suport al treball autònom impulsats 
pels ens locals.

15. Conciliació familiar i continuïtat de l’activitat
Les polítiques de conciliació han d’ésser prioritàries, ja que ajuden a tancar la 

bretxa salarial entre homes i dones i permeten de desenvolupar una carrera profes-
sional òptima.
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En l’actualitat, a més, en el cas d’empreses familiars tradicionals, es constata 
una clara desproporció entre homes i dones. Les dones hi estan clarament infrare-
presentades i, en nombroses ocasions, atès que fan tasques d’assistència i suport a 
marits i familiars, cotitzen menys que la parella, la qual cosa provoca situacions de 
discriminació.

Recomanacions
Per a evitar situacions de discriminació laboral entre homes i dones, cal: 
15.1. Impulsar mesures per a facilitar la contractació de substituts durant el 

temps de baixa o de permís de maternitat i paternitat, que permetin de no inter-
rompre l’activitat del treballador de baixa o de permís. En l’estudi previ d’aquestes 
mesures, cal analitzar la situació dels autònoms que siguin electes, entre altres si-
tuacions, per a facilitar-los la continuïtat de l’activitat professional o empresarial un 
cop s’hi reincorporin.

En aquest sentit, és important la creació d’una borsa d’ocupació, ordenada per 
perfils professionals, que faciliti als autònoms que s’hagin de donar de baixa per ac-
cident o malaltia o per permís de maternitat i paternitat la contractació d’algú que 
els substitueixi i els permeti de no interrompre llur activitat.

15.2. Impulsar mesures per a incrementar les bonificacions que reben les dones 
autònomes durant el permís de maternitat i els dos anys següents.

15.3. Promoure una revisió del marc normatiu dels treballadors autònoms de-
pendents econòmicament amb l’objectiu de millorar-ne la protecció social i fer-los 
possible la conciliació de la vida familiar i professional.

16. Igualtat de gènere
La Comissió d’Estudi constata que les diferencies de gènere existents en la socie-

tat i en el mercat laboral també afecten el món del treball autònom.
La directora general d’Igualtat, Mireia Mata i Solsona, va fer avinent a la Comis-

sió que «les lleis d’igualtat són més que conegudes i més que acceptades pel conjunt 
de la població, però el dia a dia ho desmenteix».

Recomanacions
En aquest sentit: 
16.1. El Parlament i el Govern han de treballar per a fer efectius els principis de 

la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que afecten de 
manera directa i indirecta el treball autònom, principalment en aspectes com l’obli-
gatorietat que les polítiques públiques siguin exercides des de la transversalitat i 
amb perspectiva de gènere (art. 3); l’elaboració d’estudis i informes sobre la situació 
de la dona, d’anàlisi i recerca sobre la situació de desigualtat per raons de sexe i la 
difusió dels resultats (art. 5), i la necessitat d’impulsar i promoure accions d’econo-
mia social, del treball autònom i emprenedoria de dones (art. 45), parant una atenció 
especial en el disseny de l’aplicació i l’avaluació de polítiques que fomentin i promo-
guin el treball autònom de qualitat i just de les treballadores autònomes dependents 
econòmicament, que pugui ésser compatible amb altres tasques, com la de cura, que 
hagin de fer pel fet que encara segueixen centrades en el paper de la dona.

16.2. El Consell del Treball Autònom ha de treballar des d’una perspectiva de gè-
nere per a corregir les problemàtiques particulars que discriminen les treballadores 
autònomes i contribuir a fer propostes que garanteixin la igualtat efectiva de dones 
i homes en el treball autònom.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2020
El secretari, David Pérez Ibáñez; el president del Parlament, Roger Torrent i 

Ramió
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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 mesures extraordinàries en matèria de personal
200-00016/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 75023; 75032).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 09.09.2020 al 
10.09.2020).
Finiment del termini: 14.09.2020; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de 
Catalunya
202-00035/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC; GP JxCat (reg. 74893; 74930; 74981).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.09.2020 al 09.09.2020).
Finiment del termini: 10.09.2020; 10:30 h.

Proposició de llei de moratòria en l’aplicació de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics
202-00072/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC; GP JxCat (reg. 74894; 74931; 74982).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.09.2020 al 09.09.2020).
Finiment del termini: 10.09.2020; 10:30 h.

Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
202-00078/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; SP PPC (reg. 74329; 74704).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 08.09.2020 al 15.09.2020).
Finiment del termini: 16.09.2020; 10:30 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els mecanismes de reforç contra la 
violència infantil
250-01353/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 74654 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 31.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 74654)

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

1. Continuar impulsant la formació dels professionals de tots els àmbits relacio-
nats amb l’atenció a la infància tal com es preveu als protocols d’actuació contra el 
maltractament infantil i adolescent aprovats i actualitzats.

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

2. Continuar amb la difusió i publicitat del telèfon 116 111 per a la detecció i no-
tificació de qualsevol situació de maltractament infantil mitjançant la campanya pu-
blicitària per als mitjans audiovisuals que s’ha iniciat recentment adreçada a cons-
cienciar a tota la població sobre la violència infantil i promoure que la ciutadania 
truqui si ha vist, patit o coneix algun cas de violència, maltractament, abús sexual o 
bullying contra infants i joves.

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

3. Continuar amb el treball de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, 
que coordina les diverses administracions i institucions en la promoció social de la 
infància i l’adolescència davant de possibles situacions de risc o desemparament, 
especialment pel que fa als maltractaments infantils, i amb la implementació del 
Protocol marc d’actuacions contra el maltractament infantil pel que fa a la coordi-
nació entre departaments per a una intervenció eficaç, abordant tant la prevenció 
com la detecció i l’atenció davant de qualsevol forma de violència.

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

4. Revisar i adoptar les propostes normatives i d’altra índole, provinents de qual-
sevol grup polític, per a la prevenció, detecció i tractament de la violència contra 
la infància i l’adolescència que es considerin necessàries i que aportin millores en 
l’abordatge d’aquest assumpte.
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Proposta de resolució sobre la necessitat del reforç en les mesures 
de polítiques de la infància
250-01355/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 74656 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 31.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 74656)

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

2. Planificar polítiques d’infància a mig-llarg termini per revertir la tendència 
observada durant els darrers 5 anys d’increment de la pobresa infantil a Catalunya.

Proposta de resolució sobre l’aplicació d’un programa de reforç 
educatiu per a l’alumnat vulnerable en els casals d’estiu
250-01371/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 74657 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 31.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 74657)

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

2. Implementar un Pla Personalitzat d’Estiu per l’alumnat més vulnerable de su-
port educatiu a les situacions d’allunyament escolar i desigualtat que han sofert els 
alumnes més vulnerables amb la finalitat de no traspassar aquesta desconnexió edu-
cativa a les escoles a l’inici del nou curs escolar 2020-20201.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició

3. Donar suport i fomentar la conciliació de la vida laboral i familiar mitjançant 
entre altres accions l’obertura dels Casals d’Estiu una vegada finalitzat el període 
lectiu.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 75139).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 08.09.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el garantiment de la neutralitat i del 
respecte de l’ordenament jurídic vigent per part del Govern
250-01375/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 75140).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 08.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la promoció de la connexió del Camí de 
Sant Jaume de Catalunya amb la ruta principal
250-01376/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 75141).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 08.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució de condemna de l’agressió a professionals 
de la informació i el subsegüent atac violent a la delegació de TV3 a 
Lleida
250-01377/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 75142).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 08.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els efectes de la Covid-19 i les empreses 
emergents
250-01380/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 75143).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 08.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pla de reforç educatiu per 
a estudiants de totes les etapes educatives
250-01382/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 75144).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 08.09.2020; 10:30 h.

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre l’escolarització de germans bessons
250-01383/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 75145).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 08.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre mesures urgents amb relació a 
l’artrogriposi múltiple congènita
250-01385/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 75146).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 08.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dignificació dels professionals 
sanitaris
250-01386/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 75147).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 08.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’harmonització normativa dels requisits 
d’habitabilitat dels habitatges
250-01392/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 75000).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.09.2020 al 10.09.2020).
Finiment del termini: 14.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 75001).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.09.2020 al 10.09.2020).
Finiment del termini: 14.09.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el llançament d’una campanya de 
conscienciació mediambiental amb relació a la pandèmia de Covid-19
250-01395/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 75002).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.09.2020 al 10.09.2020).
Finiment del termini: 14.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 75003).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.09.2020 al 10.09.2020).
Finiment del termini: 14.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 75004).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.09.2020 al 10.09.2020).
Finiment del termini: 14.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 75005).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.09.2020 al 10.09.2020).
Finiment del termini: 14.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura dels centres d’atenció 
primària tancats per l’estat d’alarma motivat per la Covid-19
250-01399/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 75006).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.09.2020 al 10.09.2020).
Finiment del termini: 14.09.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la reobertura dels centres d’atenció 
especialitzada tancats per l’estat d’alarma motivat per la Covid-19
250-01400/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 75007).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.09.2020 al 10.09.2020).
Finiment del termini: 14.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 75008).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.09.2020 al 10.09.2020).
Finiment del termini: 14.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 75009).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.09.2020 al 10.09.2020).
Finiment del termini: 14.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 74909; 75010).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.09.2020 al 10.09.2020).
Finiment del termini: 14.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 75011).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.09.2020 al 10.09.2020).
Finiment del termini: 14.09.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la instal·lació de pantalles acústiques i 
de seguretat a l’autopista C-32 al pas per Sant Andreu de Llavaneres, 
Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac
250-01405/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 74910; 75012).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.09.2020 al 10.09.2020).
Finiment del termini: 14.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències del CAP del 
Masnou
250-01406/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 74911; 75021).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.09.2020 al 10.09.2020).
Finiment del termini: 14.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 74912; 75022).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.09.2020 al 10.09.2020).
Finiment del termini: 14.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 75020).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.09.2020 al 10.09.2020).
Finiment del termini: 14.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 75013).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.09.2020 al 10.09.2020).
Finiment del termini: 14.09.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el garantiment de la contractació laboral 
necessària de professionals sanitaris
250-01410/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 75014).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.09.2020 al 10.09.2020).
Finiment del termini: 14.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 75015).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.09.2020 al 10.09.2020).
Finiment del termini: 14.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 74913; 75016).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.09.2020 al 10.09.2020).
Finiment del termini: 14.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de xoc laboral per a 
dones i joves menors de trenta-cinc anys
250-01413/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 75017).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.09.2020 al 10.09.2020).
Finiment del termini: 14.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 75018).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.09.2020 al 10.09.2020).
Finiment del termini: 14.09.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la prevenció de rebrots de Covid-19 en 
la indústria agroalimentària
250-01415/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 74914; 75019).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.09.2020 al 10.09.2020).
Finiment del termini: 14.09.2020; 10:30 h.

3.10.30. Debats generals

Debat sobre la situació política creada per la crisi de la monarquia 
espanyola
255-00016/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 75352 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.08.2020

Al Molt Honorable President del Parlament de Catalunya
Quim Torra i Pla, president de la Generalitat, d’acord amb allò que disposen els 

articles 78.2 i 156.1 del Reglament del Parlament de Catalunya

Sol·licito
La celebració d’una sessió extraordinària per tal que el Ple tingui un debat espe-

cífic sobre la situació política creada arran de la crisi oberta per la monarquia espa-
nyola com a conseqüència de la investigació de la Fiscalia suïssa sobre les activitats 
de l’anterior rei d’Espanya i la seva fugida.

D’acord amb el que disposa l’article 156.4 del Reglament del Parlament de Cata-
lunya, el tema que es proposa com a objecte de debat és el del posicionament insti-
tucional de la Generalitat.

Barcelona, 4 d’agost de 2020
Quim Torra i Pla, president de la Generalitat
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3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
dispositius dels Mossos d’Esquadra que es despleguen durant la 
campanya de la collita de l’avellana i l’ametlla
311-01840/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 71729 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, 23.07.2020

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 163 
del Regla-mento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para 
que les sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– Ante la temporada de campaña de recogida de la avellana y almendra, ¿qué 

dispositivos del Cuerpo de Mossos d’Esquadra se despliegan durante cada campaña 
para la prevención de robos de material en los campos?

– Relación de las actuaciones del Programa Operativo Específico del Mundo Ru-
ral (POE) del Cuerpo de Mossos d’Esquadra durante el año 2019 y hasta la fecha.

– Relación anonimizada de todos los expedientes disciplinarios incoados o re-
sueltos con sanción o sin ella tramitados por el Cuerpo de Mossos d’Esquadra, con 
indicación de la provincia donde se ha producido el delito de robo, material sustra-
ído y cantidad sustraída.

– Datos sobre la efectividad de los operativos del Cuerpo de Mossos d’Esquadra 
desplegados ante la temporada de campaña de recogida de la avellana y almendra 
en el campo.

Palacio del Parlamento, 6 de julio de 2020
Francisco Javier Domínguez Serrano, Jean Castel Sucarrat, diputados GP Cs
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 75378; 75379 / Coneixement: Presidència del Parlament, 05.08.2020

Reg. 75378
A la Mesa de la Diputació Permanent
Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 48.4 i 76.4 del Reglament del Parlament, us co-
munica que la diputada Noemí de la Calle Sifré substituirà de forma permanent la 
diputada Marina Bravo en la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 5 d’agost de 2020
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Reg. 75379
A la Mesa de la Diputació Permanent
Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 48.4 i 76.4 del Reglament del Parlament, us co-
munica que el diputat Ignacio Martín Blanco substituirà de forma permanent la 
diputada Lorena Roldán Suárez en la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 5 d’agost de 2020
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

4.52. Compareixences del president de la generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant 
la Diputació Permanent perquè informi sobre la seva absència a la 
conferència de presidents autonòmics del 31 de juliol del 2020
361-00022/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 75347).
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.08.2020.
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació amb la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre la 
prevenció, l’acció i la gestió amb relació a l’emergència 
provocada per l’incendi que ha afectat la Ribera d’Ebre, les 
Garrigues i el Segrià
354-00143/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 16 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, tinguda el 28.07.2020, DSPC-C 544.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació amb la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre la 
situació del món rural i de l’agricultura i la ramaderia en el 
context del risc d’incendis i l’emergència climàtica
354-00145/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 16 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, tinguda el 28.07.2020, DSPC-C 544.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació amb la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre el 
compliment del deure de lleialtat institucional i de neutralitat 
política
354-00171/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació amb la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre la 
dissolució i la cessió global d’actius i passius de la Fundació 
del Món Rural
354-00224/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació, en la sessió 16, tinguda el 28.07.2020, DSPC-C 544.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació amb la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre els ajuts 
demanats al Govern de l’Estat per a restaurar les zones 
afectades per l’incendi de la Ribera d’Ebre i les Garrigues
354-00257/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 16 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, tinguda el 28.07.2020, DSPC-C 544.

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Cultura, en la sessió 19, tinguda el 29.07.2020, 
DSPC-C 547.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 
28, tinguda el 31.07.2020, DSPC-C 551.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya que obliga al tancament de 
l’abocador de Solius (Baix Empordà)
354-00334/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre 
diputat del GP PSC-Units (reg. 72821).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Territori, 29.07.2020.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’endarreriment en la 
implantació de la T-Mobilitat i la seva tarifació
354-00337/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: David Cid Colomer, del GP CatECP (reg. 73474).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Territori, 29.07.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre l’alta 
concentració d’aerogeneradors en determinats territoris
354-00338/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP, Vidal Ara-
gonés Chicharro, del SP CUP-CC (reg. 73475).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Sol·licitud de compareixença del conseller de Treball, Afers Socials i 
Famílies davant la Diputació Permanent sobre les targetes moneder 
per a garantir l’accés a l’alimentació als infants en situació de 
vulnerabilitat
354-00342/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA DIPUTACIÓ PERMANENT

Presentació: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs, Eva Granados Galiano, del GP PSC-
Units, Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP (reg. 75376).
Òrgan competent: Diputació Permanent.
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.08.2020.

Sol·licitud de compareixença del conseller d’Educació davant la 
Diputació Permanent sobre les targetes moneder per a garantir 
l’accés a l’alimentació als infants en situació de vulnerabilitat
354-00343/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA DIPUTACIÓ PERMANENT

Presentació: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs, Eva Granados Galiano, del GP PSC-
Units, Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP (reg. 75377).
Òrgan competent: Diputació Permanent.
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.08.2020.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en ponència de Lourdes Beneria Farré, 
catedràtica emèrita de la Universitat Cornell, a Ithaca, Nova York, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, 
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01570/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 31 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 29.07.2020, 
DSPC-C 546.

Proposta d’audiència en ponència del president o la presidenta de 
la comissió de violència de gènere de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Granollers amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista
352-01580/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 31 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 29.07.2020, 
DSPC-C 546.

Proposta d’audiència en ponència del president o la presidenta de la 
comissió de violència de gènere de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Manresa amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista
352-01582/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 31 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 29.07.2020, 
DSPC-C 546.

Proposta d’audiència en ponència del president o la presidenta de la 
comissió de violència de gènere de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Mataró amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista
352-01583/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 31 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 29.07.2020, 
DSPC-C 546.
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Proposta d’audiència en ponència del president o la presidenta de 
la comissió de violència de gènere de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Sant Feliu de Llobregat amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista
352-01585/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 31 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 29.07.2020, 
DSPC-C 546.

Proposta d’audiència en ponència del president o la presidenta de 
la comissió de violència de gènere de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Vic amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista
352-01589/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 31 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 29.07.2020, 
DSPC-C 546.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Foment 
del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de facilitació de 
l’activitat econòmica
352-01689/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP PPC (reg. 73780).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Pimec amb 
relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01690/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP PPC (reg. 73780).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
facilitació de l’activitat econòmica
352-01691/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP PPC (reg. 73780).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Foment 
del Treball amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat 
econòmica
352-01692/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 73789).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec amb 
relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01693/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 73789).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell de 
l’Advocacia Catalana amb relació al Projecte de llei de facilitació de 
l’activitat econòmica
352-01694/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 73789).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
facilitació de l’activitat econòmica
352-01695/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 73789).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona amb relació al Projecte de 
llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01696/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 73789).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
facilitació de l’activitat econòmica
352-01697/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 73789).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi 
Oficial de Gestors Administratius amb relació al Projecte de llei de 
facilitació de l’activitat econòmica
352-01698/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 73789).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de 
Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de 
l’activitat econòmica
352-01699/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 73789).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01700/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 73789).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Autònoms 
Pimec amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat 
econòmica
352-01701/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 73789).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
de Joves Empresaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
facilitació de l’activitat econòmica
352-01702/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 73789).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec 
Dones amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat 
econòmica
352-01703/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 73789).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01704/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 73789).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions 
Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de 
l’activitat econòmica
352-01705/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 73789).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Fundació 
Internacional de la Dona Emprenedora amb relació al Projecte de llei 
de facilitació de l’activitat econòmica
352-01706/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 73789).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Catalana de Dones Empresàries amb relació al Projecte de llei de 
facilitació de l’activitat econòmica
352-01707/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 73789).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Cecot 
amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01708/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 73789).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en ponència del secretari general de la Cecot 
amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01709/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 73897 i 75062).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Cañete, secretari general 
de Pimec, amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat 
econòmica
352-01710/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 73897 i 75062).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació de Professionals Autònoms i Empreses amb relació al 
Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01711/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 73897 i 75062).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.
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Proposta d’audiència en ponència de Joana Ortega, secretària 
general de l’Associació Catalana de Municipis, amb relació al 
Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01712/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 73897 i 75062).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de facilitació de l’activitat econòmica
352-01713/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 73897 i 75062).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Montse Escudé, en 
representació de l’Oficina d’Activitats i Urbanisme de la Diputació de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat 
econòmica
352-01714/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 73897 i 75062).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’Isabel Alonso, cap de l’Oficina 
d’Activitats de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01715/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 73897 i 75062).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Maria Dolors Roo, tècnica del 
Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, amb 
relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01716/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 73897 i 75062).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Diputació de Girona amb relació al Projecte de llei de facilitació de 
l’activitat econòmica
352-01717/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 73897 i 75062).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Diputació de Lleida amb relació al Projecte de llei de facilitació de 
l’activitat econòmica
352-01718/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 73897 i 75062).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de 
Col·legis de Secretaris i Interventors del Món Local de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01719/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 73897 i 75062).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell 
de Col·legis de Gestors Administratius de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01720/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 73897 i 75062).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de 
Col·legis de Graduats Socials de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01721/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 73897 i 75062).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell 
d’Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
facilitació de l’activitat econòmica
352-01722/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 73897 i 75062).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
facilitació de l’activitat econòmica
352-01723/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 73897 i 75062).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Enginyers Tècnics de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01724/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 73897 i 75062).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
facilitació de l’activitat econòmica
352-01725/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 73897 i 75062).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Carlos del Barrio Quesada, 
secretari de Política Sectorial i Sostenibilitat de Comissions Obreres, 
amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01726/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 73897 i 75062).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.
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Proposta d’audiència en ponència de José Antonio Pasadas Muñoz, 
secretari de Polítiques Sectorials de la Unió General de Treballadors 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de facilitació de 
l’activitat econòmica
352-01727/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 73897 i 75062).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Intersindical - Confederació Sindical Catalana amb relació al Projecte 
de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01728/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 73897 i 75062).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell 
General de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
facilitació de l’activitat econòmica
352-01729/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 73897 i 75062).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Mar Alarcón Batlle, 
vicepresidenta de Foment del Treball i oficial executiva en cap de 
SocialCar, amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat 
econòmica
352-01730/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 73897 i 75062).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Martina Font, membre de la 
Junta Directiva de Pimec, codirectora de Font Packaging Group i 
oficial executiva en cap de Kartox, amb relació al Projecte de llei de 
facilitació de l’activitat econòmica
352-01731/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 73897 i 75062).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.
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Proposta d’audiència en ponència de Marcel Coderch Collell, en 
representació de l’Autoritat Catalana de la Competència, amb relació 
al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01732/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 73897 i 75062).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.

Sol·licitud de compareixença del director general de Pesca i Afers 
Marítims davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació perquè informi sobre el procediment de canvi de 
confraria de les embarcacions de la Confraria de Pescadors de 
Calafell
356-00809/12

SOL·LICITUD

Presentació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-
Units (reg. 72503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 23.07.2020.

Sol·licitud de compareixença de Marcel Coderch, president 
de l’Autoritat Catalana de la Competència, davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre 
les actuacions per a evitar pràctiques deslleials o situacions d’abús 
en la cadena alimentària que provoquin que els productors rebin una 
retribució per sota del preu de cost
356-00810/12

SOL·LICITUD

Presentació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units (reg. 72504).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 23.07.2020.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
d’Afectades per la Concentració d’Aerogeneradors davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’alta 
concentració d’aerogeneradors en determinats territoris
356-00827/12

SOL·LICITUD

Presentació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP, Vidal Aragonés Chicharro, 
del SP CUP-CC (reg. 73476).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 30.07.2020.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de 
Recerca Cultural i Socioeducativa amb relació a la Proposició de 
llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil
353-00553/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 31.07.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació 
Catalònia amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00554/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 31.07.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació 
Privada Autisme Guru amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00555/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 31.07.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de l’associació 
Talma amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00557/12

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00018/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil», 31.07.2020.
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Compareixença en ponència d’una representació de l’associació Punt 
de Referència amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00559/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 31.07.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de l’entitat 
Recursos Educatius per la Infància en Risc (REIR) amb relació a la 
Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
353-00581/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 31.07.2020.

Compareixença de la directora general de Política Lingüística davant 
la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre els criteris 
d’inclusió en el Cens d’entitats de foment de la llengua catalana
357-00598/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 31 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
29.07.2020, DSPC-C 546.

Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió d’Interior 
perquè presenti l’informe «Deficiències en matèria d’emergència 
nuclear»
357-00656/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 28 de la Comissió d’Interior, tinguda el 31.07.2020, 
DSPC-C 551.
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Compareixença d’Alfred Bosch i Pascual, exconseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a informar sobre els presumptes casos 
d’assetjament sexual vinculats al seu ex-cap de gabinet
357-00742/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 31 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
29.07.2020, DSPC-C 546.

Compareixença d’una representació del Sindicat de Músics Activistes 
de Catalunya davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la 
situació dels músics
357-00758/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió de Cultura, tinguda el 29.07.2020, 
DSPC-C 547.

Compareixença d’una representació del sindicat de tècnics Tecnicat 
davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la situació dels 
tècnics del sector cultural
357-00759/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió de Cultura, tinguda el 29.07.2020, 
DSPC-C 547.

Compareixença d’una representació de la Secció de Cultura i 
Espectacles de la Confederació Nacional del Treball davant la 
Comissió de Cultura per a informar sobre la situació dels treballadors 
del sector cultural
357-00760/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió de Cultura, tinguda el 29.07.2020, 
DSPC-C 547.
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Compareixença d’una representació de la Unió General de 
Treballadors davant la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i 
la Reactivació Socials i Econòmiques per a informar sobre les 
polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar mesures 
de reactivació social i econòmica després de la pandèmia de 
Covid-19
357-00787/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la 
Reactivació Socials i Econòmiques, tinguda el 30.07.2020, DSPC-C 550.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la 
Reactivació Socials i Econòmiques, tinguda el 30.07.2020, DSPC-C 550.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió 3 de la Diputació Permanent

CONVOCADA PER AL 7 D’AGOST DE 2020

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 76.1 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent de la 

Diputació Permanent, el 7 d’agost de 2020, a les 9.00 h, a la Sala de grups.

Ordre del dia
1. Elecció del vicepresident segon o vicepresidenta segona.
2. 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 har-
monitzar prestacions socials amb l’ingrés mínim vital. Tram. 203-00053/12. Govern 
de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

3. Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant la Diputa-
ció Permanent perquè informi sobre la seva absència a la conferència de presidents 
autonòmics del 31 de juliol del 2020. Tram. 361-00022/12. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació.

4. Sol·licitud de compareixença del conseller de Treball, Afers Socials i Famí-
lies davant la Diputació Permanent sobre les targetes moneder per a garantir l’accés 
a l’alimentació als infants en situació de vulnerabilitat. Tram. 354-00342/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar i 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació.
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5. Sol·licitud de compareixença del conseller d’Educació davant la Diputació Per-
manent sobre les targetes moneder per a garantir l’accés a l’alimentació als infants 
en situació de vulnerabilitat. Tram. 354-00343/12. Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar i Grup Parlamentari de Catalu-
nya en Comú Podem. Debat i votació.

Palau del Parlament, 5 d’agost de 2020
El president, Roger Torrent i Ramió

Sessió plenària 59

CONVOCADA PER AL 7 D’AGOST DE 2020

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del 

Ple del Parlament, el 7 d’agost de 2020, a les 11.00 h, al Saló de sessions.

Ordre del dia
1. Debat sobre la situació política creada per la crisi de la monarquia espanyola. 

Tram. 255-00016/12. President de la Generalitat. Substanciació.

Palau del Parlament, 5 d’agost de 2020
El president, Roger Torrent i Ramió
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	352-01724/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de Col·legis d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
	352-01725/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Carlos del Barrio Quesada, secretari de Política Sectorial i Sostenibilitat de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
	352-01726/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de José Antonio Pasadas Muñoz, secretari de Polítiques Sectorials de la Unió General de Treballadors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
	352-01727/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Intersindical - Confederació Sindical Catalana amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
	352-01728/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
	352-01729/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Mar Alarcón Batlle, vicepresidenta de Foment del Treball i oficial executiva en cap de SocialCar, amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
	352-01730/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Martina Font, membre de la Junta Directiva de Pimec, codirectora de Font Packaging Group i oficial executiva en cap de Kartox, amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
	352-01731/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Marcel Coderch Collell, en representació de l’Autoritat Catalana de la Competència, amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
	352-01732/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Pesca i Afers Marítims davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre el procediment de canvi de confraria de les embarcacions de la Confraria de Pescadors de Cala
	356-00809/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Marcel Coderch, president de l’Autoritat Catalana de la Competència, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre les actuacions per a evitar pràctiques deslleials o situacions d’abú
	356-00810/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectades per la Concentració d’Aerogeneradors davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’alta concentració d’aerogeneradors en determinats territoris
	356-00827/12
	Sol·licitud


	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de Recerca Cultural i Socioeducativa amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	353-00553/12
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Catalònia amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	353-00554/12
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Privada Autisme Guru amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	353-00555/12
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’una representació de l’associació Talma amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	353-00557/12
	Canvi de tramitació

	Compareixença en ponència d’una representació de l’associació Punt de Referència amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	353-00559/12
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’una representació de l’entitat Recursos Educatius per la Infància en Risc (REIR) amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
	353-00581/12
	Substanciació

	Compareixença de la directora general de Política Lingüística davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre els criteris d’inclusió en el Cens d’entitats de foment de la llengua catalana
	357-00598/12
	Substanciació

	Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió d’Interior perquè presenti l’informe «Deficiències en matèria d’emergència nuclear»
	357-00656/12
	Substanciació

	Compareixença d’Alfred Bosch i Pascual, exconseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre els presumptes casos d’assetjament sexual vinculats al seu ex-cap de gabinet
	357-00742/12
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Sindicat de Músics Activistes de Catalunya davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la situació dels músics
	357-00758/12
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del sindicat de tècnics Tecnicat davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la situació dels tècnics del sector cultural
	357-00759/12
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Secció de Cultura i Espectacles de la Confederació Nacional del Treball davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la situació dels treballadors del sector cultural
	357-00760/12
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques per a informar sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar mesures de r
	357-00787/12
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya davant la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques per a informar sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar mes
	357-00788/12
	Substanciació
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