
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana
200-00017/12
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 11

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic català
202-00079/12
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 11

Proposició de llei d’equitat territorial per al desenvolupament sostenible de les àrees 
rurals
202-00081/12
Presentació: GP CatECP 11

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 26/2020, del 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària 
i administrativa
203-00051/12
Rectificació del text presentat 21

Decret llei 29/2020, del 28 de juliol, pel qual s’adopten mesures pressupostàries en 
relació amb el desplegament de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç 
de determinats serveis socials de caràcter residencial i d’atenció diürna que pre-
veu el Pla de contingència per a residències, per fer front als brots de la pandèmia 
generada per la COVID-19, pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria 
d’infància i adolescència del Decret llei 11/2020, del 7 d’abril, pel qual s’adopten 
mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandè-
mia generada per la COVID-19 i altres de complementàries, i pel qual es modifica el 
Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural 
i social, sota el títol de mesures de caràcter social
203-00054/12
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 23

Decret llei 30/2020, del 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic 
per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front 
a la crisi sanitària provocada per la COVID-19
203-00055/12
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 31

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reconeixement i la gratificació als treballadors de les 
residències i els serveis complementaris de cura de la gent gran
250-01416/12
Tramesa a la Comissió 41
Termini de presentació d’esmenes 41
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Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a la reinserció laboral 
dels treballadors del sector automobilístic
250-01417/12
Tramesa a la Comissió 41
Termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució de reprovació del president del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya
250-01418/12
Tramesa al Ple 42
Termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre la salut mental dels infants i adolescents
250-01419/12
Tramesa a la Comissió 42
Termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre el reconeixement dels drets de les persones LGTBI
250-01420/12
Tramesa a la Comissió 42
Termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’igualtat per a la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals
250-01421/12
Tramesa a la Comissió 42
Termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre l’impuls del comerç emblemàtic
250-01422/12
Tramesa a la Comissió 43
Termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre la reobertura de centres d’atenció primària
250-01423/12
Tramesa a la Comissió 43
Termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre la mineria del Bages
250-01424/12
Tramesa a la Comissió 43
Termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre l’abordatge de nous brots de Covid-19
250-01425/12
Tramesa a la Comissió 44
Termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre l’adaptació de la formació digital a les noves necessi-
tats laborals de les empreses després de la Covid-19
250-01426/12
Tramesa a la Comissió 44
Termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre l’ús de les denominacions oficials de lloc per part de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-01427/12
Tramesa a la Comissió 44
Termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre el cooperativisme agrari
250-01429/12
Tramesa a la Comissió 44
Termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre el reconeixement i el suport a la cultura flamenca
250-01431/12
Tramesa a la Comissió 45
Termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre la declaració del flamenc com a Bé d’Interès Cultural
250-01432/12
Tramesa a la Comissió 45
Termini de presentació d’esmenes 45
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Proposta de resolució sobre el suport al flamenc i als tablaos
250-01433/12
Tramesa a la Comissió 45
Termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre l’impacte del confinament en l’educació dels joves
250-01434/12
Tramesa a la Comissió 46
Termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre la prevenció de l’addicció dels joves a les apostes i 
els jocs en línia
250-01435/12
Tramesa a la Comissió 46
Termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre les solucions a l’habitatge per a joves
250-01436/12
Tramesa a la Comissió 46
Termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre el lleure educatiu
250-01437/12
Tramesa a la Comissió 46
Termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre el CAP Bufalà, de Badalona
250-01438/12
Tramesa a la Comissió 47
Termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre la creació urgent d’ajuts compensatoris per als afectats 
per les restriccions de les activitats econòmiques i culturals a causa de les mesures 
sanitàries especials adoptades a l’àrea metropolitana de Barcelona
250-01439/12
Tramesa a la Comissió 47
Termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre la creació urgent d’ajuts compensatoris per als afectats 
per les restriccions de les activitats econòmiques i culturals a causa de les mesures 
sanitàries especials adoptades a Figueres i Vilafant
250-01440/12
Tramesa a la Comissió 47
Termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre el projecte d’urbanització del sector Montcal, a Begur
250-01441/12
Tramesa a la Comissió 48
Termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre les concessions de les autopistes AP-7 i AP-2
250-01442/12
Tramesa a la Comissió 48
Termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre l’afectació del míldiu en el sector de la vinya
250-01443/12
Tramesa a la Comissió 48
Termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre el desplegament dels serveis territorials a la vegueria 
del Penedès
250-01444/12
Tramesa al Ple 49
Termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució de rebuig de l’acord per a l’enviament d’aigua de l’Ebre al 
nord de la Conca de Barberà i sobre la recerca d’una solució basada en els princi-
pis de la nova cultura de l’aigua
250-01445/12
Tramesa a la Comissió 49
Termini de presentació d’esmenes 49
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Proposta de resolució sobre el reconeixement dels escriptors catalans Carlos Ruiz 
Zafón i Juan Marsé Carbó
250-01446/12
Tramesa a la Comissió 49
Termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre el foment, el prestigi i la difusió de l’espanyol i el reco-
neixement dels autors catalans en espanyol en el Pla nacional del llibre i la lectura 
de Catalunya
250-01447/12
Tramesa a la Comissió 50
Termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre l’aturada d’un projecte de construcció a la zona de 
Bellafosca, a Palamós
250-01448/12
Tramesa a la Comissió 50
Termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre la reactivació del món rural
250-01449/12
Tramesa a la Comissió 50
Termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre la dona al món rural
250-01450/12
Presentació: GP Cs 51

Proposta de resolució sobre el pla de rescat de les llars d’infants
250-01451/12
Presentació: GP Cs 52

Proposta de resolució sobre l’aplicació de mesures que no permetin falsejar la història
250-01452/12
Presentació: GP Cs 53

Proposta de resolució sobre una campanya de prevenció de la Covid-19 en els in-
fants davant la possible segona onada de la malaltia
250-01453/12
Presentació: GP Cs 54

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a donar visibilitat a les dones 
sordes i a llur problemàtica davant la violència de gènere
250-01454/12
Presentació: GP Cs 55

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents davant l’increment de les 
addiccions dels menors a les noves tecnologies i a les apostes en línia a causa del 
confinament provocat per la Covid-19
250-01455/12
Presentació: GP Cs 57

Proposta de resolució sobre el pla d’autoprotecció del Complex Educatiu Tarragona 
- Antiga Universitat Laboral
250-01456/12
Presentació: GP Cs 59

Proposta de resolució sobre l’estabilització de la figura dels tècnics especialistes 
en educació infantil
250-01457/12
Presentació: GP PSC-Units 61

Proposta de resolució sobre el traspàs complet de les polítiques d’ocupació
250-01458/12
Presentació: GP ERC 62

Proposta de resolució sobre una automoció sostenible
250-01459/12
Presentació: GP CatECP 64

Proposta de resolució sobre l’escletxa digital a la universitat
250-01460/12
Presentació: GP CatECP 66
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Proposta de resolució sobre el reconeixement dels professionals de la narració oral 
com a col·lectiu dins les arts escèniques
250-01461/12
Presentació: GP CatECP 67

Proposta de resolució contra les pràctiques d’espionatge polític
250-01462/12
Presentació: GP ERC, SP CUP-CC, GP JxCat 69
Tramitació pel procediment d’urgència extraordinària i acord de reducció dels terminis 70

Proposta de resolució sobre l’exclusió del castellà com a llengua habitual a Televi-
sió de Catalunya
250-01463/12
Presentació: GP Cs 70

Proposta de resolució sobre la defensa dels llocs de treball de l’empresa Comdata
250-01464/12
Presentació: GP PSC-Units 71

Proposta de resolució sobre la implantació d’un pla de xoc per a atendre les addic-
cions amb substàncies o comportamentals en els joves
250-01465/12
Presentació: GP Cs 73

Proposta de resolució sobre el desenvolupament del projecte de l’entitat La Casa 
de Sofia
250-01466/12
Presentació: GP Cs, GP JxCat, GP PSC-Units, GP CatECP, SP PPC 74

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures destinades a les dones autònomes 
en l’etapa posterior a la pandèmia
250-01467/12
Presentació: GP Cs 75

Proposta de resolució sobre el Pla nacional del llibre i la lectura
250-01468/12
Presentació: GP PSC-Units 76

Proposta de resolució sobre la situació dels pacients amb malaltia pulmonar obs-
tructiva crònica durant la pandèmia de la Covid-19
250-01469/12
Presentació: GP PSC-Units 77

Proposta de resolució sobre el garantiment de la independència política de TV3 da-
vant de les ingerències del Govern
250-01470/12
Presentació: GP Cs 78

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures relatives al sector de l’esport en 
temps de pandèmia
250-01471/12
Presentació: GP Cs 79

Proposta de resolució sobre les visites de menors a llurs mares als centres peni-
tenciaris
250-01472/12
Presentació: GP Cs 80

Proposta de resolució sobre la tasca de fiscalització de la Sindicatura de Comptes
250-01473/12
Presentació: GP PSC-Units 82

Proposta de resolució sobre la seguretat als autocars escolars
250-01474/12
Presentació: GP CatECP 83

Proposta de resolució sobre la seguretat dels infants als autocars escolars
250-01475/12
Presentació: GP CatECP 84

Proposta de resolució sobre l’activació d’un pla específic d’inspeccions del sector 
agroalimentari
250-01476/12
Presentació: GP CatECP 86
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Proposta de resolució sobre la sisena hora als centres educatius públics d’alta 
complexitat
250-01477/12
Presentació: GP CatECP 87

Proposta de resolució sobre la manca de consens en el tancament d’un tram del 
raval de Santa Anna de Reus
250-01478/12
Presentació: GP Cs 89

Proposta de resolució sobre la protecció del professorat davant possibles contagis 
de Covid-19 als centres escolars
250-01479/12
Presentació: GP Cs 90

Proposta de resolució sobre les ingerències inadmissibles del poder executiu en les 
decisions del poder legislatiu
250-01480/12
Tramesa al Ple 90
Termini de presentació d’esmenes 90

Proposta de resolució sobre la incorporació de professionals d’infermeria als cen-
tres escolars
250-01482/12
Presentació: GP Cs 91

Proposta de resolució sobre la necessitat d’aturar el projecte d’aeròdrom de l’Escala 
(Alt Empordà), dins el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
250-01485/12
Presentació: GP CatECP 92

Proposta de resolució sobre la necessitat d’aturar el projecte d’una nova pedrera 
al municipi de Llers (Alt Empordà), dins l’espai natural protegit Garriga d’Empordà
250-01486/12
Presentació: GP CatECP 93

Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans materials i personals de l’Admi-
nistració de justícia de Catalunya a favor dels jutjats catalans afectats per la sus-
pensió dels terminis processals durant la declaració de l’estat d’alarma arran de la 
pandèmia de la Covid-19
250-01487/12
Presentació: GP Cs 94

Proposta de resolució sobre la commemoració del Dia Europeu en Memòria de les 
Víctimes de l’Estalinisme i del Nazisme
250-01488/12
Presentació: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 97

Proposta de resolució sobre el projecte de reforma del camí de ronda de Palamós 
(Baix Empordà)
250-01489/12
Presentació: GP CatECP 98

Proposta de resolució de defensa del sector del turisme
250-01490/12
Presentació: GP CatECP 99

Proposta de resolució sobre l’activació d’un pla específic de la Inspecció de Treball 
per als centres agroalimentaris industrials
250-01491/12
Presentació: GP CatECP 101

Proposta de resolució sobre l’afectació en les comarques pirinenques dels projectes 
d’interconnexió elèctrica amb França
250-01492/12
Presentació: GP CatECP 102

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2020 sobre l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017
256-00045/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 103
Termini per a proposar compareixences 103
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2020 sobre l’Hospital Clínic de Bar-
celona, d’acord amb la Resolució 747/XI del Parlament de Catalunya
256-00046/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 104
Termini per a proposar compareixences 104

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2020 sobre la Fundació Institut Ca-
talà de Paleontologia Miquel Crusafont, corresponent a l’exercici 2017
256-00047/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 104
Termini per a proposar compareixences 104

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2020 sobre la Fundació Institut 
Català de Nanociència i Nanotecnologia, corresponent a l’exercici 2017
256-00048/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 105
Termini per a proposar compareixences 105

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «Estimació del cost de la plaça escolar a Ca-
talunya»
360-00031/12
Tramitació en Comissió 105

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 11/2020, sobre el Compte general de 
les corporacions locals corresponent a l’exercici del 2018
258-00026/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 105

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de sessions plenàries per al sisè període de sessions
244-00012/12
Acord 106

Pròrroga del règim excepcional per a la presentació telemàtica de documents al 
Registre General del Parlament
395-00236/12
Acord 106

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/12
Substitució de diputats 107

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 491/XII, sobre la immatriculació dels béns 
immobles de l’Església catòlica
290-00454/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  109

Control del compliment de la Resolució 537/XII, sobre les subvencions a entitats que 
estan en contra del dret a l’avortament
290-00493/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  109

Control del compliment de la Resolució 574/XII, sobre el barri de la Mina de Sant 
Adrià de Besòs
290-00529/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  110
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Control del compliment de la Resolució 606/XII, sobre el maltractament de les per-
sones grans
290-00558/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  114

Control del compliment de la Resolució 610/XII, sobre la prevenció dels abusos se-
xuals en la infància
290-00562/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  117

Control del compliment de la Resolució 611/XII, sobre les places residencials
290-00563/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  131

Control del compliment de la Resolució 613/XII, sobre les condicions laborals dels 
treballadors del Mobile World Congress de Barcelona amb relació a la Llei 17/2015, 
d’igualtat efectiva de dones i homes
290-00565/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  132

Control del compliment de la Resolució 614/XII, sobre l’atenció de les necessitats 
de les persones amb trastorn de l’espectre autista
290-00566/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  133

Control del compliment de la Resolució 615/XII, sobre la construcció d’una residèn-
cia pública per a la gent gran a Pineda de Mar
290-00567/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  136

Control del compliment de la Resolució 616/XII, sobre les millores en la gestió de les 
subvencions de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
290-00568/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  137

Control del compliment de la Resolució 642/XII, sobre l’atenció adequada als infants 
amb trastorn de l’espectre autista i llurs familiars
290-00595/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  138

Control del compliment de la Resolució 643/XII, sobre el millorament dels serveis 
socials per a les persones amb trastorn de l’espectre autista
290-00596/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  139

Control del compliment de la Resolució 682/XII, sobre les oportunitats dels joves 
amb algun trastorn de l’espectre autista
290-00633/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  141

Control del compliment de la Resolució 698/XII, sobre la inversió d’impacte social 
i l’emprenedoria social
290-00643/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  143

Control del compliment de la Resolució 700/XII, sobre l’intercanvi de dades socials 
i sanitàries per a millorar l’atenció a les persones
290-00645/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  145

Control del compliment de la Resolució 703/XII, sobre el nombre de places dels 
centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual
290-00648/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  146

Control del compliment de la Resolució 704/XII, sobre el sistema d’assignació de les 
places de llar residència en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual
290-00649/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  147

Control del compliment de la Resolució 705/XII, sobre el sistema d’assignació de 
places de residència en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual
290-00650/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  147
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Control del compliment de la Resolució 728/XII, sobre l’atenció a la dependència 
a Manresa
290-00673/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  148

Control del compliment de la Resolució 738/XII, sobre les cases d’infants
290-00676/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  149

Control del compliment de la Resolució 745/XII, sobre la creació de places resi-
dencials per a persones amb discapacitat física i el desplegament de la figura de 
l’assistent personal
290-00683/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  152

Control del compliment de la Resolució 748/XII, sobre l’accés dels mitjans de co-
municació privats als ajuts públics
290-00686/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  153

Control del compliment de la Resolució 749/XII, sobre les quotes de producció deri-
vades del contracte programa subscrit amb el Govern per la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
290-00687/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  155

Control del compliment de la Resolució 691/XII, per la qual s’aprova el Dictamen de 
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
290-00718/12
Designació de la Comissió competent 158

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 111/XII, sobre les operacions de rescat a la Me-
diterrània i les polítiques d’acollida de migrants
390-00111/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 159

Control del compliment de la Moció 125/XII, sobre els efectes econòmics de la si-
tuació política a Catalunya
390-00125/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 169

Control del compliment de la Moció 135/XII, sobre l’educació a temps complet
390-00135/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 170

Control del compliment de la Moció 146/XII, sobre la política industrial
390-00146/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 173

Control del compliment de la Moció 148/XII, sobre la formació professional
390-00148/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 174

Control del compliment de la Moció 157/XII, sobre la cultura a Catalunya
390-00157/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 176

Control del compliment de la Moció 159/XII, sobre els nous projectes d’incineració 
de residus
390-00159/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 181

Control del compliment de la Moció 170/XII, sobre les mesures en l’àmbit econòmic 
i social en la situació derivada de la pandèmia de Covid-19
390-00170/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 184

Control del compliment de la Moció 179/XII, sobre les polítiques de seguretat
390-00179/12
Designació de la Comissió competent 185
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Control del compliment de la Moció 180/XII, sobre l’estratègia per a garantir el dret 
a l’habitatge
390-00180/12
Designació de la Comissió competent 185

Control del compliment de la Moció 181/XII, sobre els efectes, els reptes i les opor-
tunitats digitals arran de la pandèmia de Covid-19
390-00181/12
Designació de la Comissió competent 185

Control del compliment de la Moció 182/XII, sobre la transparència, les eines de 
control democràtic i el compromís contra la corrupció
390-00182/12
Designació de la Comissió competent 185

Control del compliment de la Moció 183/XII, sobre la política general i les prioritats 
de país
390-00183/12
Designació de la Comissió competent 185

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe sobre l’audiovisual a Catalunya corresponent al 2019
334-00102/12
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 186

Memòria del Centre d’Estudis d’Opinió corresponent al 2019
334-00104/12
Presentació: Centre d’Estudis d’Opinió 186

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya titulat «Anàlisi de la presència de 
les dones en la informació sobre la pandèmia de la Covid-19»
337-00037/12
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 187

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 2577/2020, interposat per més de cinquanta diputats del 
Grup Parlamentari Popular al Congrés dels Diputats contra els decrets llei 17/2019, 
del 23 de desembre, de mesures urgents per a millorar l’accés a l’habitatge, i 1/2020, 
del 21 de gener, pel qual es modifica el Decret llei 17/2019, i contra l’acord del Par-
lament del 4 de març de 2020 de convalidació del Decret llei 1/2020
381-00005/12
Coneixement i acord de compareixença del Parlament 187

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 6205/2019, interposat pel Grup Parlamentari de Ciutadans, contra 
l’acord de la Mesa del Parlament del 25 de setembre de 2019 d’admissió de pro-
postes de resolució sobre l’autodeterminació
383-00017/12
Coneixement i acord de compareixença del Parlament 188Aquesta publicació és impresa en 
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana
200-00017/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 dies hàbils (del 07.09.2020 al 
14.09.2020).
Finiment del termini: 15.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic català
202-00079/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 07.09.2020 al 21.09.2020).
Finiment del termini: 22.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.

Proposició de llei d’equitat territorial per al desenvolupament 
sostenible de les àrees rurals
202-00081/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 75200 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei d’equitat territorial per al desenvolupament sostenible 
de les àrees rurals

Exposició de motius
Una de les principals conseqüències de la crisi econòmico-financera de 2008 va 

ser l’augment de les desigualtats. Quan fa ja més d’una dècada de l’inici d’aquella de-
vastadora crisi, les desigualtats a Catalunya continuen a uns nivells extremadament 
elevats i estan essent agreujades pels efectes de la crisi sanitària de la COVID-19. Si 
observem la distribució territorial d’aquestes desigualtats, ràpidament ens n’adona-
rem que les conseqüències de les crisis de 2008 i 2020 no han afectat per igual a tots 
els territoris, sinó que els efectes s’han concentrat en determinats indrets.

La desigualtat té una dimensió geogràfica i s’expressa sobre el territori. En aquest 
sentit, l’exclusió social i la vulnerabilitat no només es manifesten a determinats bar-
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ris metropolitans, que ho fan, sinó que també afecten de forma especialment signi-
ficativa a les àrees rurals on, d’altra banda, l’estructura d’oportunitats per al desen-
volupament local acostuma a ser més limitada.

En les àrees rurals aquest fenomen acostuma a traduir-se en una problemàtica 
molt concreta de conseqüències molt complexes: el despoblament rural. Ja fa temps 
que moltes de les àrees rurals de Catalunya han de fer front al despoblament, una 
problemàtica que preocupa al Parlament de Catalunya i per la qual es va crear re-
centment la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural. En la present 
legislatura, a més, el Parlament ha aprovat diverses mocions sobre aquesta proble-
màtica, com son la Moció 46/XII sobre el foment del món rural i de l’alta muntanya, 
la Moció 108/XII sobre les accions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca i Alimentació amb relació a la gestió del territori, la Moció 109/XII sobre la Ca-
talunya rural, la Moció 121/XII sobre la cobertura del servei públic de salut mental 
en l’àmbit rural, la Moció 149/XII sobre el despoblament rural o la Moció 154/XII  
sobre la cohesió territorial.

És ben conegut que el despoblament rural està directament vinculat als dèficits 
en l’estructura d’oportunitats de molts d’aquests territoris: menor productivitat, un 
mercat laboral més limitat, menys oportunitats formatives, dificultats en la mobili-
tat, dèficits en infraestructures i serveis, etc. No podem obviar, d’altra banda, que el 
despoblament té unes enormes conseqüències per a la gestió del territori, doncs és 
determinant per a grans objectius com poden ser la sobirania alimentària, la preven-
ció d’incendis, la preservació del patrimoni, la gestió del paisatge o la lluita contra 
l’emergència climàtica, entre d’altres. Cap d’aquests grans reptes podrà afrontar-se 
si no tenim un món rural poblat, viu i actiu.

En els darrers 10 anys la població de Catalunya ha augmentat en 250.000 habi-
tants. Però hi ha 18 comarques i l’Aran, per tant gairebé la meitat del territori, on 
la població ha disminuït: l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, el Bages, el Baix Ebre, el 
Berguedà, la Cerdanya, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, la Noguera, 
el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Ripollès, el Solso-
nès, la Terra Alta i l’Urgell. Aquesta Catalunya buidada és també la Catalunya em-
pobrida, tant pel que fa al nivell de productivitat com pel que fa a la renda familiar 
disponible.

Aquesta llei vol afrontar la problemàtica de la desigualtat territorial a les àrees 
rurals mitjançant una aproximació novedosa i progressista com és la de l’equitat 
territorial, entesa com l’accés igualitari, per a tots els territoris, als mateixos nivells 
de renda i de serveis públics. O, en altres paraules, garantint que visquis on visquis 
de Catalunya tinguis accés als mateixos nivells de renda i de serveis. En aquest 
sentit, el concepte d’equitat territorial supera, i en certa mesura es contraposa, al 
tradicional concepte d’equilibri territorial. L’objectiu últim de l’equitat territorial és 
generar igualtat a través del desenvolupament territorial, entès com un desenvolu-
pament humà i no com un desenvolupament únicament econòmic. Per tant, no es 
tracta d’equilibrar el territori a través d’una distribució més o menys homogènia o 
uniforme de la població, l’activitat econòmica o determinats usos del sòl; sinó que 
es tracta de garantir arreu l’accés a unes mateixes condicions de renda i de serveis, 
i fer-ho a través del desenvolupament local de cada territori, des de les seves es-
pecificitats i, per tant, entenent i posant en valor l’enorme diversitat geogràfica del 
nostre país.

Per assolir aquest objectiu la present llei desplega el concepte d’equitat territo-
rial com un dret a ser garantit, fixa uns objectius d’equitat territorial per a les àrees 
rurals i estableix dos instruments per al desenvolupament de les àrees rurals: el Pla 
d’Equitat Territorial per al Desenvolupament de les Àrees Rurals i el Fons de Fo-
ment del Programa d’Intervenció Integral per als territoris més vulnerables.

Certament, en moltes àrees rurals de Catalunya ja s’estan duent a terme nom-
broses iniciatives de desenvolupament rural, la majoria de les quals amb el finan-
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çament de fons europeus en el marc del Programa LEADER. A la vista dels resul-
tats, però, sembla evident que no n’hi ha prou amb aquestes iniciatives. Per poder 
abordar aquesta problemàtica de forma efectiva cal una aposta més decidida, amb 
un enfoc transversal que impliqui als diferents departaments del Govern i amb un 
major esforç d’inversió pública des dels Pressupostos de la Generalitat. Aquest és el 
plantejament de la present llei.

En el capítol I s’estableixen els objectius de la llei, es defineixen les àrees rurals 
com aquelles que tenen una densitat poblacional inferior a 300 habitants/Km2, es 
defineix el concepte d’Equitat Territorial com un dret i s’introdueix el concepte de 
Desenvolupament Territorial Sostenible des de la perspectiva del desenvolupament 
humà.

En el capítol II es fixen els objectius d’equitat territorial per a les àrees rurals, 
entesos com aquells indicadors que s’haurien de complir en totes les àrees rurals per 
garantir l’equitat territorial, tals com l’accés als serveis sanitaris, l’accés als serveis 
educatius, la connectivitat, el transport públic, el transport rodat, etc.

En el capítol III s’estableix el Pla d’Equitat Territorial per al Desenvolupament 
de les Àrees Rurals com un Pla Territorial Sectorial, coordinat pel Departament de 
la Generalitat competent en matèria de desenvolupament rural, amb l’objectiu d’era-
dicar les enormes desigualtats territorials que afecten les àrees rurals i despoblades 
de Catalunya, tot diversificant i dinamitzant l’economia rural d’acord amb les carac-
terístiques específiques de cada zona i amb la participació dels Grups d’Acció Local 
(GAL) del programa LEADER, de manera que sigui el propi territori qui impulsi les 
seves pròpies iniciatives de desenvolupament.

Finalment, en el capítol IV es crea el Fons de Foment del Programa d’Interven-
ció Integral per als territoris més vulnerables com un instrument financer de la Ge-
neralitat destinat al desenvolupament de les àrees rurals que, per llurs característi-
ques, requereixen una atenció especial.

Proposició de llei d’equitat territorial per al desenvolupament sostenible 
de les àrees rurals

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objectiu de la Llei
L’objectiu d’aquesta llei és avançar cap a l’equitat territorial al conjunt de les 

Àrees Rurals de Catalunya, impulsant polítiques de Desenvolupament Territorial 
Sostenible i amb especial atenció a les àrees rurals més vulnerables.

Article 2. Les Àrees Rurals
Aquesta llei és d’aplicació a les Àrees Rurals de Catalunya, enteses com aquelles 

vegueries, comarques o àrees geogràficament diferenciables que tenen una densitat 
poblacional inferior a 300 habitants/Km2.

Article 3. El concepte d’Equitat Territorial
S’entén per Equitat Territorial, en el marc d’aquesta llei, un accés igualitari, per 

a tots els territoris, als mateixos nivells de renda i de serveis públics.

Article 4. L’Equitat Territorial com a dret
Totes les persones residents a Catalunya tenen dret a un accés equitatiu als matei-

xos nivells de renda i de serveis públics, amb independència del territori on resideixin.

Article 5. El concepte de Desenvolupament Territorial Sostenible
S’entén per Desenvolupament Territorial Sostenible el conjunt de mesures d’ini-

ciativa pública, privada o comunitària orientades a la millora de les condicions de 
vida del conjunt de persones que habiten en un determinat territori sense compro-
metre les necessitats de les generacions futures.
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Capítol II. Els objectius d’Equitat Territorial a les Àrees Rurals

Article 6. Catàleg d’Àrees Rurals
1. En base a la definició de l’article 2, el Departament competent en matèria de 

desenvolupament rural elaborarà un Catàleg de les Àrees Rurals de Catalunya, tot 
delimitant-les cartogràficament.

2. Totes les Àrees Rurals de Catalunya hauran de tendir a complir amb els ob-
jectius fixats en els articles d’aquest capítol. El Govern de la Generalitat haurà de 
vetllar perquè així sigui.

Article 7. Accés a l’habitatge
1. Per tal de garantir l’accés a l’habitatge a les Àrees Rurals de Catalunya, els 

instruments de planificació de la política d’habitatge –com ara el Pla Territorial Sec-
torial d’Habitatge– han de preveure el calendari i els recursos necessaris per arribar 
al 15% d’habitatge protegit a les zones rurals en un termini no superior a 10 anys.

2. El Departament competent en matèria d’habitatge de la Generalitat de Cata-
lunya elaborarà un Pla per a rehabilitació d’habitatges i l’habitabilitat d’habitatges 
buits a les zones rurals amb l’objectiu de revertir les dinàmiques de despoblament.

Article 8. Accés als serveis sanitaris
1. L’accés als serveis sanitaris bàsics ha d’estar garantit en totes les Àrees Rurals 

de Catalunya i els desplaçaments per accedir-hi han de ser viables i raonables. Per 
garantir-ho el Departament competent en matèria de salut de la Generalitat de Ca-
talunya potenciarà el model d’hospitals de muntanya, intensificarà la col·laboració 
entre els centres hospitalaris de referència i els centres assistencials i hospitalaris de 
l’àmbit rural i elaborarà un Pla per a la Millora de l’Accessibilitat dels Serveis Sa-
nitaris Rurals.

2. El temps d’espera per al servei d’atenció primària i per a les proves diagnòs-
tiques a les Àrees Rurals ha de tendir a ser igual al de la mitjana de Catalunya. No 
podrà ser, en cap cas, superior al 5% d’aquesta mitjana.

Article 9. Accés als serveis educatius
1. L’accés als serveis educatius d’infantil, primària i secundària ha d’estar garan-

tit en totes les Àrees Rurals de Catalunya en condicions d’igualtat i inclusivitat. El 
Departament competent en matèria d’educació de la Generalitat de Catalunya rea-
litzarà, conjuntament amb els municipis de les diferents Àrees Rurals de Catalunya 
i la comunitat educativa, una planificació territorialitzada del mapa escolar que eviti 
la segregació i garanteixi en aquests territoris una previsió suficient i real de places 
a l’escola pública per a les diferents etapes educatives.

2. Tots els nuclis de població de les Àrees Rurals que no disposin d’un centre pú-
blic d’educació infantil, primària o secundària obligatòria han de tenir garantit l’ac-
cés amb transport públic i gratuït als respectius centres públics més propers.

3. La Generalitat de Catalunya bonificarà íntegrament el servei de menjador a 
totes les famílies d’Àrees Rurals que, per no disposar d’un centre educatiu públic 
corresponent a les etapes d’educació infantil, educació primària o educació secun-
dària obligatòria al seu nucli de població, escolaritzin els seus fills o filles en escoles 
públiques d’un nucli de població proper.

4. El Departament competent en matèria d’educació de la Generalitat de Catalu-
nya garantirà l’accés a l’escolarització i atenció especialitzada a tot l’alumnat amb 
necessitats educatives específiques resident a les Àrees Rurals de Catalunya, sense 
que això suposi cap tipus de sobrecost per a les seves famílies.

5. Les diferents Àrees Rurals de Catalunya tendiran a estructurar els seus serveis 
educatius mitjançant Zones Escolars Rurals.

6. El Departament competent en matèria d’educació de la Generalitat de Cata-
lunya impulsarà Plans Educatius Territorialitzats a totes les Zones Escolars Rurals 
de Catalunya.
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7. La Generalitat de Catalunya crearà un sistema d’ajuts públics, universal i pro-
gressiu segons el nivell de renda, amb l’objectiu de cobrir les despeses de transport 
i allotjament dels i les estudiants d’estudis superiors que hagin de residir fora de llur 
domicili a causa dels estudis que cursen.

Article 10. Accés als serveis culturals
1. Totes les Àrees Rurals de Catalunya han de disposar dels següents serveis 

culturals bàsics dins la pròpia àrea: biblioteques, arxius, museus, sales de teatre i 
cinemes.

2. El Departament competent en matèria de cultura de la Generalitat de Catalu-
nya elaborarà un Pla d’Accés a la Cultura en zones rurals per tal de garantir i dina-
mitzar els serveis culturals a les diferents Àrees Rurals de Catalunya.

Article 11. Accés als serveis tecnològics
1. Totes les Àrees Rurals de Catalunya han de tenir garantida la cobertura de 

xarxes mòbils de banda ampla amb la millor tecnologia disponible.
2. L’accés a la fibra òptica ha d’estar garantit a tots els nuclis de població de totes 

les Àrees Rurals de Catalunya.
3. La Generalitat de Catalunya ha de desplegar la fibra òptica, incloent el darrer 

km, a tots els nuclis de població de més de 100 habitants abans del 31 de desembre 
de 2021 i a la resta de nuclis de població abans del 31 de desembre de 2023.

Article 12. Accés al transport
1. Tots els nuclis de població de més de 100 habitants han de tenir garantit un 

servei de transport públic amb una freqüència diària raonable.
2. Tots els nuclis de població de més de 25 habitants han de tenir garantit l’accés 

rodat per mitja de vies segures i amb un manteniment adequat.
3. El Departament competent en matèria de transport de la Generalitat de Ca-

talunya elaborarà un Pla de Mobilitat per a cadascuna de les Àrees Rurals de Ca-
talunya amb l’objectiu de garantir una mobilitat accessible, sostenible i segura, tot 
millorant la connectivitat dels diferents nuclis de població.

Article 13. Accés als serveis energètics
1. El Departament competent en matèria d’energia de la Generalitat de Catalunya 

elaborarà un Pla d’Acció Energètica Sostenible per a cadascuna de les Àrees Rurals 
de Catalunya amb l’objectiu de garantir l’accés als serveis energètics bàsics i avançar 
cap a l’autosuficiència energètica.

2. La planificació per part de la Generalitat de Catalunya d’infraestructures i 
instal·lacions energètiques a les Àrees Rurals de Catalunya haurà de comptar amb 
l’aprovació dels municipis afectats.

Article 14. Dinamització econòmica i accés a l’ocupació
1. El Govern de la Generalitat, amb la participació dels Departaments compe-

tents en matèria de promoció econòmica, treball, agricultura, ramaderia, pesca i 
alimentació i indústria, comerç i turisme, elaborarà un Pla de Dinamització Eco-
nòmica de les zones rurals amb l’objectiu de revitalitzar econòmicament i generar 
ocupació a les Àrees Rurals de Catalunya.

2. El model de desenvolupament econòmic de cadascuna de les Àrees Rurals de 
Catalunya haurà de respondre a les especificitats de cada territori i s’haurà de plani-
ficar des d’una perspectiva multisectorial, evitant l’abandonament del sector primari 
i promovent tant els sectors secundari i terciari com el teletreball.

3. Des del Departament competent en matèria de turisme de la Generalitat de 
Catalunya es fomentaran a les Àrees Rurals les activitats turístiques desestaciona-
litzades, sostenibles i vinculades als valors locals.
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Article 15. Serveis ecosistèmics, ambientals i paisatgístics
1. Les Àrees Rurals de Catalunya desenvolupen un conjunt de serveis ecosistè-

mics, ambientals i paisatgístics que son essencials per al progrés i la sostenibilitat 
del conjunt del país.

2. Les Àrees Rurals de Catalunya tenen dret a rebre finançament pel manteni-
ment d’aquests serveis essencials. Una normativa específica concretarà els meca-
nismes de recaptació i distribució d’aquest finançament que, en tot cas, es destinarà 
al Pla d’Equitat Territorial per al Desenvolupament de les Àrees Rurals previst en 
aquesta llei, inclòs el Fons de Foment del Programa d’Intervenció Integral per als 
territoris més vulnerables.

3. El Govern de la Generalitat vetllarà per a la preservació de la biodiversitat i de 
la riquesa natural, monumental i paisatgística de les zones rurals, doncs és un ele-
ment primordial per garantir el desenvolupament territorial sostenible de les Àrees 
Rurals de Catalunya.

4. El Departament competent en matèria de medi ambient de la Generalitat de 
Catalunya elaborarà un Pla d’Ordenació Paisatgística de les zones rurals, tot combi-
nant els usos agrícoles, ramaders i forestals amb l’objectiu de preservar la biodiver-
sitat i avançar cap a un model territorial sostenible i energèticament eficient.

Article 16. Ajudes i bonificacions als territoris amb despoblament
1. Aquelles Àrees Rurals o nuclis de població de menys de 500 habitants que 

perdin població de forma continuada durant 5 anys consecutius podran rebre ajudes 
directes i bonificacions en matèria fiscal.

2. Aquestes ajudes i bonificacions es concretaran en una normativa específica i 
podran dirigir-se tant als ajuntaments d’aquestes àrees com a les persones físiques 
que hi resideixin i a les persones jurídiques que hi tinguin el seu domicili social i la 
seu de l’adreça efectiva.

3. Quan les mesures s’adrecin a les persones físiques residents en aquestes àrees, 
s’entendran limitades sempre a aquelles persones físiques que compleixin el requisit 
de residència efectiva, que implicarà romandre en els municipis en qüestió durant 
almenys 183 dies a l’any.

4. Quan les mesures s’adrecin a les persones jurídiques caldrà que constituei-
xi el seu objecte social la realització d’activitats econòmiques en l’àmbit geogràfic 
d’aquestes àrees i que almenys un administrador, o en el cas de les sucursals un re-
presentant legal, resideixi a aquestes àrees.

Capítol III. Pla d’Equitat Territorial per al Desenvolupament de les Àrees 
Rurals

Article 17. Objecte i característiques del Pla
1. El Govern de la Generalitat de Catalunya elaborarà un Pla d’Equitat Territorial 

per al Desenvolupament de les Àrees Rurals que tindrà caràcter de Pla Territorial 
Sectorial.

2. L’objectiu del Pla d’Equitat Territorial per al Desenvolupament de les Àrees 
Rurals és eradicar les enormes desigualtats territorials que afecten les àrees rurals 
i despoblades de Catalunya, tot diversificant i dinamitzant l’economia rural amb 
criteris de sostenibilitat, d’acord amb les característiques específiques de cada zona 
i amb la participació dels Grups d’Acció Local (GAL) del programa LEADER, de 
manera que sigui el propi territori qui impulsi les seves pròpies iniciatives de desen-
volupament territorial sostenible.

3. L’àmbit d’aplicació del Pla d’Equitat Territorial per al Desenvolupament de les 
Àrees Rurals és tot el territori de Catalunya.

4. El Pla d’Equitat Territorial per al Desenvolupament de les Àrees Rurals té una 
vigència màxima de 5 anys i pot ésser revisat o modificat pel Govern de la Gene-
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ralitat a proposta del Conseller/a competent en matèria de desenvolupament rural 
d’acord amb els procediments establerts en aquesta mateixa llei.

Article 18. Diagnosi sobre l’Equitat Territorial a Catalunya
El Pla d’Equitat Territorial per al Desenvolupament de les Àrees Rurals partirà 

de l’elaboració d’una diagnosi sobre l’Equitat Territorial a Catalunya que, de forma 
territorialitzada a nivell comarcal, de vegueria i d’Àrees Rurals, contemplarà, com 
a mínim, els següents elements: 

a) Indicadors demogràfics, entre els quals: 
i. Taxa de despoblament
ii. Índex d’envelliment
iii. Índex de sobre-envelliment
b) Indicadors econòmics, entre els quals: 
i. Renda Familiar Bruta Disponible
ii. Taxa d’atur (total, juvenil i femení)
iii. Productivitat per sectors
c) Indicadors socials, entre els quals: 
i. Temps mitjà d’espera a l’Atenció Primària
ii. Fracàs escolar
iii. Accessibilitat dels habitatges de propietat i de lloguer
iv. Pobresa energètica
d) Indicadors de connectivitat, entre els quals: 
i. Percentatge de territori sense cobertura mòbil de banda ampla.
ii. Percentatge de territori sense accés a fibra òptica.
e) Indicadors ambientals, entre els quals: 
i. Indicadors ecològics del paisatge.
ii. Indicadors de contaminació ambiental.
iii. Indicadors d’eficiència energètica.
f) Anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) per al desen-

volupament territorial tant a nivell comarcal com a nivell de vegueria.

Article 19. Documentació del Pla
El Pla d’Equitat Territorial per al Desenvolupament de les Àrees Rurals es for-

malitza, com a mínim, mitjançant els documents següents: 
a) La diagnosi sobre l’Equitat Territorial a Catalunya, d’acord amb l’establert en 

l’article anterior.
b) Els objectius a assolir pel Pla en els diferents indicadors d’Equitat Territorial.
c) La memòria descriptiva i justificativa del Pla.
d) La coordinació amb els instruments de planificació previstos en el capítol 

II d’aquesta Llei i amb altres instruments de planificació territorial.
e) Les inversions a realitzar pels diferents Departaments de la Generalitat.
f) El Programa d’Intervenció Integral per als territoris més vulnerables.
g) L’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar.
h) L’Informe de Sostenibilitat Ambiental.

Article 20. Elaboració i tramitació del Pla
1. Correspon al Departament competent en matèria de desenvolupament rural 

elaborar el Pla d’Equitat Territorial per al Desenvolupament de les Àrees Rurals.
2. El Departament competent en matèria de desenvolupament rural consultarà 

la idoneïtat del Pla als diferents organismes sectorials i territorials afectats pel ma-
teix, especialment aquells que formen part de la Comissió Interdepartamental sobre 
Despoblament Rural.

3. La tramitació del Pla d’Equitat Territorial per al Desenvolupament de les Àre-
es Rurals es realitzarà seguint el procediment establert per a la tramitació dels Plans 
Territorials Sectorials.
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4. L’aprovació del Pla d’Equitat Territorial per al Desenvolupament de les Àrees 
Rurals correspon al Govern de la Generalitat.

Capítol IV. Fons de Foment del Programa d’Intervenció Integral per als 
territoris més vulnerables

Article 21. Creació del Fons de Foment del Programa d’Intervenció 
Integral per als territoris més vulnerables
Es crea el Fons de Foment del Programa d’Intervenció Integral per als territoris 

més vulnerables com un instrument financer de la Generalitat destinat al desenvo-
lupament integral i sostenible de les àrees rurals que, per llurs característiques, re-
quereixen una atenció especial de l’Administració, d’acord amb els criteris fixats per 
aquesta Llei i el reglament que la desenvolupa.

Article 22. Dotació del Fons
1. La dotació econòmica del Fons s’estableix anualment en el Pressupost de la Ge-

neralitat i s’adscriu al Departament competent en matèria de desenvolupament rural.
2. El Fons podrà comptar amb cofinançament de recursos europeus destinats al 

desenvolupament rural.

Article 23. Administracions que poden rebre finançament del Fons
1. Poden rebre finançament del Fons els municipis, mancomunitats de munici-

pis i Consells Comarcals en l’àmbit d’actuació dels quals s’emplacen les àrees que 
compleixen la condició d’Àrea Rural d’Atenció Especial, d’acord amb els criteris 
establerts per l’article 20.

2. La participació en el Fons ha d’ésser sol·licitada pels municipis, mancomuni-
tats de municipis o Consells Comarcals d’acord amb el que estableix aquesta Llei i 
el reglament que la desenvolupa.

3. Les sol·licituds per rebre finançament del Fons poden ser presentades de forma 
individual per una única administració o de forma conjunta entre diferents adminis-
tracions de l’Àrea Rural d’Atenció Especial sol·licitant.

4. En el cas de sol·licituds conjuntes caldrà crear un Òrgan Gestor amb participa-
ció de totes les administracions sol·licitants.

Article 24. Definició d’Àrees Rurals d’Atenció Especial
1. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per Àrea Rural d’Atenció Especial, la co-

marca, vegueria o àrea rural geogràficament diferenciable que, tenint una densitat 
poblacional inferior a 300 habitants/Km2, es troba, o es pot trobar si no s’hi actua, 
en alguna de les situacions següents: 

a. Una problemàtica demogràfica causada per la pèrdua de població i/o pel seu 
envelliment.

b. Un empobriment de la seva població, essent la renda bruta familiar disponible 
inferior a la mitjana de Catalunya.

c. Una problemàtica de desenvolupament econòmic, amb uns nivells de produc-
tivitat bruta per habitant inferiors als de la mitjana de Catalunya.

d. Una problemàtica de vulnerabilitat ambiental o paisatgística com a conse-
qüència dels canvis experimentats en el conjunt de les dinàmiques socials, econò-
miques i demogràfiques del territori en qüestió.

2. Les Àrees Rurals d’Atenció Especial poden o no coincidir amb la delimitació car-
togràfica del catàleg d’Àrees Rurals de la Generalitat de Catalunya previst en l’article 6.

3. Els criteris d’avaluació objectiva de les situacions que especifica l’apartat 1 
s’han d’establir per reglament.

Article 25. Prioritat en el finançament
Entre les àrees rurals que compleixen les condicions per a ésser considerats Àre-

es Rurals d’Atenció Especial als efectes d’aquesta Llei, es dóna prioritat per a rebre 
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finançament del Fons a les actuacions que s’apliquin en algun dels àmbits territo-
rials següents: 

a. Les àrees amb una densitat demogràfica inferior als 100 habitants per Km2.
b. Les àrees de muntanya.
c. Les Reserves de la Biosfera.

Article 26. Projectes d’Intervenció Integral
1. Les administracions que, de forma individual o conjunta, sol·licitin el finança-

ment del Fons hauran de presentar un Projecte d’Intervenció Integral elaborat a través 
d’un procés de participació ciutadana i amb un calendari d’execució d’entre 3 i 5 anys.

2. Els Projectes d’Intervenció Integral han de contenir, com a mínim: 
a. Memòria metodològica i participativa de com s’ha elaborat el projecte.
b. Delimitació de l’àrea en què es vol intervenir.
c. Descripció de la situació social, econòmica i ambiental que té la zona.
d. Proposta d’actuació, detallant cadascuna de les intervencions previstes.
e. Valoració de la necessitat de l’actuació i els requeriments de manteniment.
f. Calendari de desplegament.
g. Recursos previstos, amb l’aportació que es proposa de cada Administració.
h. Marc institucional i de participació ciutadana per al desplegament del projecte.
3. Els Projectes d’Intervenció Integral han d’indicar si hi ha altres intervencions 

públiques en curs o projectades en el mateix àmbit.
4. Els Projectes d’Intervenció Integral han de tenir per objectiu el desenvolupa-

ment territorial sostenible de l’Àrea Rural sobre la que s’intervé i han de preveure 
intervencions en almenys quatre dels següents camps, sens perjudici que puguin in-
corporar actuacions en d’altres àmbits: 

a. Demografia i cicles de vida.
b. Habitatge.
c. Promoció econòmica i ocupació.
d. Educació i formació.
e. Indústria.
f. Sector primari.
g. Noves tecnologies.
h. Emancipació de la dona al món rural.
i. Transició ecològica.
j. Gestió paisatgística, gestió forestal i gestió marítima.

Article 27. Procediment
1. El procediment i els requisits per a participar en el Fons i fer-ne efectives les 

aportacions als projectes seleccionats s’han d’establir per reglament.
2. El reglament ha d’establir, com a mínim, que el Departament competent en 

matèria de desenvolupament rural publiqui anualment l’inici del procediment, la 
documentació que els municipis han de presentar juntament amb la sol·licitud de 
participació en el Fons i els criteris motivats per a l’avaluació objectiva de les sol·li-
cituds que es presentin.

3. Les administracions que poden rebre finançament del fons poden sol·licitar 
l’assistència tècnica de l’Administració de la Generalitat per a elaborar els projectes 
que han de presentar, i també per a executar-los en el cas que obtinguin finançament 
del Fons.

4. La percepció de finançament del Fons és compatible amb la percepció de sub-
vencions procedents d’altres fonts públiques o privades per a l’execució dels matei-
xos projectes, sempre que el finançament percebut no en superi el cost total.

Article 28. Determinació dels projectes a finançar
1. Les sol·licituds de participació en el Fons seran examinades per una comis-

sió integrada per persones en representació de l’Administració de la Generalitat, de 
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l’Administració local i dels sectors afectats. Després de l’anàlisi de les sol·licituds 
presentades, la comissió farà una proposta d’adjudicació del Fons.

2. La composició i el règim de funcionament d’aquesta comissió es determina 
per reglament, amb criteris de paritat de gènere i prèvia consulta a les entitats repre-
sentatives dels ens locals. La majoria dels membres de la comissió han de corres-
pondre a la Generalitat de Catalunya i la representació dels ens locals no pot ésser 
inferior a les dues cinquenes parts del total.

3. Durant el procés d’adjudicació, si la comissió ho creu necessari pot demanar 
informació complementària als sol·licitants i, si escau, proposar ajustaments o addi-
cions als projectes presentats, que els sol·licitants han d’acceptar.

4. La comissió eleva la proposta de resolució definitiva al Conseller o la Conselle-
ra amb competències en matèria de desenvolupament rural, que resol quins projectes 
poden ésser finançats pel Fons i per quina quantia. Si aquesta resolució introdueix 
cap variació respecte a la proposta de la comissió, ho ha de fer d’una manera raonada.

Article 29. Finançament
1. La contribució del Fons al finançament de les actuacions resoltes s’estableix en 

cada cas i ha de representar com a mínim el 25% i com a màxim el 90% del pres-
supost global del projecte, d’acord amb els criteris que es determinin en la convo-
catòria corresponent.

2. La contribució a què es refereix l’apartat 1 pot consistir en aportacions de caràc-
ter econòmic o bé en la pràctica per l’Administració de la Generalitat o pels seus ens 
vinculats d’actuacions materials o de prestació de serveis compresos en el projecte.

Article 30. Execució dels projectes
1. Correspon a les administracions sol·licitants l’execució de les actuacions per 

les quals han rebut una aportació econòmica del Fons, directament o indirectament, 
mitjançant qualsevol de les fórmules establertes per la normativa vigent.

2. Cadascuna de les actuacions finançades s’ha d’executar en un termini màxim 
de quatre anys.

Article 31. Avaluació i seguiment dels projectes
1. Per a cada un dels projectes que tenen finançament del Fons s’ha de crear un 

Comitè d’Avaluació i Seguiment, integrat per representants de l’Administració de la 
Generalitat i de les Administracions sol·licitants, i per representants del teixit asso-
ciatiu i dels agents econòmics i socials del territori en qüestió.

2. La composició i les funcions dels comitès d’avaluació i seguiment, i la periodi-
citat amb què s’han de reunir, s’han d’establir per reglament, amb criteris de paritat de 
gènere, i tenint en compte que durant l’execució del projecte els comitès d’avaluació i 
seguiment han de fer, com a mínim, tres reunions l’any, i que les Administracions sol-
licitants han de presentar un informe de desenvolupament del projecte cada semestre.

3. S’establirà per reglament els supòsits en què es poden acordar pròrrogues per 
a l’execució del projecte i les causes que, d’acord amb la legislació vigent en matèria 
de finances públiques, poden donar lloc al cessament del finançament o a l’obligació 
de retornar els fons percebuts.

4. Un cop finalitzada l’actuació, el comitè d’avaluació i seguiment ha d’elaborar 
un informe d’avaluació final per incorporar-ne l’experiència al conjunt dels progra-
mes en curs.

Disposicions finals 

Primera. Afectacions pressupostàries 
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 

càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produirien efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponents a l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.
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Segona. Desplegament Pressupostari 
Aquesta Llei té un desplegament pressupostari pluriennal. Les previsions de les 

convocatòries d’ajuts tenen una vigència inicial de cinc anys. Al final d’aquest perío-
de s’ha de fer una avaluació dels objectius assolits i de les necessitats de continuïtat, 
sens perjudici de les actuacions en curs.

Tercera. Desplegament i aplicació 
1. S’autoritza el Govern de la Generalitat per a dictar les normes necessàries per 

al desplegament d’aquesta Llei. Així mateix, s’autoritza el Conseller o la Consellera 
competent en matèria de desenvolupament rural per a fer les convocatòries i dictar 
altres mesures d’aplicació d’aquesta Llei.

2. El Govern de la Generalitat i el Conseller o la Consellera competent en matè-
ria de desenvolupament rural han d’adoptar les disposicions necessàries per a des-
plegar i aplicar aquesta Llei en el termini màxim de sis mesos des que entri en vigor.

Quarta. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat,  GP CatECP

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 26/2020, del 23 de juny, de mesures extraordinàries en 
matèria sanitària i administrativa
203-00051/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 74795 / Coneixement: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Em plau de trametre-us la documentació relativa a la correcció d’errades al De-

cret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i 
administrativa, publicada en el DOGC 8185, de 24 de juliol de 2020.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
El secretari del Govern

Per delegació (Resolució PRE/402/2020, de 14 de febrer, DOGC 8065, de 
17.2.2020)

La directora de l’Oficina del Govern

Correcció d’errades al Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures 
extraordinàries en matèria sanitària i administrativa (DOGC 8161, de 
24.06.2020)
Havent observat unes errades al text del Decret llei esmentat, tramès al DOGC i 

publicat al 8161, de 24.06.2020, se’n detalla la correcció oportuna: 

Al paràgraf vint-i-setè de l’exposició de motius
On hi diu: 
«En segon lloc, es manté la vigència dels articles 5, 6 i disposició addicional 

tercera del Decret llei 8/2020, 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 
7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de 
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salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria 
tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures. Respecte de l’article 5, malgrat 
la bona evolució de la pandèmia en el nostre territori, la situació d’emergència sani-
tària encara perdura i es preveu que en qualsevol moment puguin ser necessàries ac-
tuacions sanitàries urgents i immediates davant l’aparició de rebrots de la Covid-19. 
Aquesta circumstància aconsella que tant el Departament de Salut, com les entitats 
que d’ell en depenen, disposin d’una cobertura legal que estableixi clarament i sen-
se interpretacions la possibilitat de celebrar contractes per fer front a la Covid-19 a 
l’empara del que preveu l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de con-
tractes de sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014. D’altra banda, respecte de l’article 6 és el resultat de la constata-
ció del fet que la utilització de mitjans electrònics en sessions d’òrgans de govern 
resulta necessària, ja que l’evidència clínica en el context de la pandèmia aconsella 
l’adopció de mesures de distanciament físic com a acció preventiva en tots els àm-
bits on sigui possible. ...»

Hi ha de dir: 
«En segon lloc, es manté la vigència de l’article 6 i disposició addicional tercera 

del Decret llei 8/2020, 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 
17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió 
de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i 
econòmica, i d’adopció d’altres mesures. L’article 6 és el resultat de la constatació 
del fet que la utilització de mitjans electrònics en sessions d’òrgans de govern resulta 
necessària, ja que l’evidència clínica en el context de la pandèmia aconsella l’adop-
ció de mesures de distanciament físic com a acció preventiva en tots els àmbits on 
sigui possible. ...»

Al paràgraf vint-i-vuitè de l’exposició de motius
On hi diu: 
«En tercer lloc, es manté vigent la disposició transitòria setena del Decret llei 

10/2020, de 7 d’abril ...»,

Hi ha de dir: 
«En tercer lloc, es manté vigent la disposició addicional setena del Decret llei 

11/2020, de 7 d’abril ...»

Al paràgraf trentè de l’exposició de motius
On hi diu: 
«..., d’acord amb l’establert a la disposició transitòria setena del Decret llei 

10/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i adminis-
tratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres de 
complementàries. Amb aquesta previsió y la del apartat anterior d’aquesta mateixa 
disposició s’assegura la continuïtat de la prestació de determinats serveis que de for-
ma gradual es tornin a restar en forma presencial.»

Hi ha de dir: 
«..., d’acord amb l’establert a la disposició addicional setena del Decret llei 

11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i adminis-
tratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres de 
complementàries. Amb aquesta previsió i la de l’apartat anterior d’aquesta mateixa 
disposició s’assegura la continuïtat de la prestació de determinats serveis que de for-
ma gradual es tornin a restar en forma presencial.»
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Al punt 1 de la disposició addicional primera
El paràgraf que diu: 
«– La disposició transitòria setena del Decret llei 10/2020, de 7 d’abril, pel qual 

s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de 
la pandèmia generada per la Covid-19 i altres de complementàries.»

S’ha de suprimir.

Al punt 1 de la disposició addicional primera
On hi diu: 
«– Els articles 5, 6 i la disposició addicional tercera del Decret llei 8/2020, 24 

de març, ...»

Hi ha de dir: 
«– Els articles 6 i la disposició addicional tercera del Decret llei 8/2020, 24 de 

març, ...»

Al punt 2 de la disposició addicional primera
On hi diu: 
«2. ... disposició transitòria setena del Decret llei 10/2020, de 7 d’abril, ...»

Hi ha de dir: 
«2. ... disposició addicional setena del Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, ...»

Barcelona, 23 de juliol de 2020
Albert Castellanos Maduell, secretari general

Antecedents
– Informe jurídic.
– Correcció d'errades publicada al DOGC.

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

Decret llei 29/2020, del 28 de juliol, pel qual s’adopten mesures 
pressupostàries en relació amb el desplegament de les actuacions 
d’atenció social, ordenació i reforç de determinats serveis socials 
de caràcter residencial i d’atenció diürna que preveu el Pla de 
contingència per a residències, per fer front als brots de la pandèmia 
generada per la COVID-19, pel qual es manté la vigència de 
preceptes en matèria d’infància i adolescència del Decret llei 11/2020, 
del 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i 
administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per 
la COVID-19 i altres de complementàries, i pel qual es modifica el 
Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter 
econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de caràcter social
203-00054/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 75357 / Coneixement: Mesa del Parlament, 01.09.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 1 de setembre de 2020, 
ha pres coneixement del Decret llei 29/2020, del 28 de juliol, pel qual s'adopten 
mesures pressupostàries en relació amb el desplegament de les actuacions d'aten-
ció social, ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter residencial i 
d'atenció diürna que preveu el Pla de contingència per a residències, per fer front als 
brots de la pandèmia generada per la COVID-19, pel qual es manté la vigència de 
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preceptes en matèria d'infància i adolescència del Decret llei 11/2020, del 7 d'abril, 
pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els 
efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries, i pel 
qual es modifica el Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràc-
ter econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de caràcter social, publicat al 
DOGC 8189, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el con-
troli pel procediment que estableix l'article 158 del Reglament del Parlament s'inicia 
el dia 31 de juliol de 2020..

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

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 28 de juliol de 2020, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, s’aprova la inicia-

tiva SIG20TSF1222 - Projecte de decret llei pel qual s’adopten mesures pressupos-
tàries en relació amb el desplegament de les actuacions d’atenció social, ordenació 
i reforç de determinats serveis socials de caràcter residencial i d’atenció diürna que 
preveu el Pla de contingència per a residències, per fer front als brots de la pandèmia 
generada per la COVID-19, pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria 
d’infància i adolescència del Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten me-
sures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia 
generada per la COVID-19 i altres de complementàries, i pel qual es modifica el 
Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural 
i social, sota el títol de mesures de caràcter social.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 28 de juliol de 2020.

Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, pel qual s’adopten mesures 
pressupostàries en relació amb el desplegament de les actuacions 
d’atenció social, ordenació i reforç de determinats serveis socials de 
caràcter residencial i d’atenció diürna que preveu el Pla de contingència 
per a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per 
la COVID-19, pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria 
d’infància i adolescència del Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual 
s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar 
els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de 
complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 2 de 
juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota el 
títol de mesures de caràcter social

El president de la Generalitat de Catalunya
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del 

rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
En aquests moments, en un context d’excepcionalitat en què la crisi sanitària 

encara no s’ha superat, atesa la repercussió generada durant la primera onada de la 
pandèmia pel coronavirus SARS-CoV-2 als centres residencials, i amb l’objectiu de 
prevenir brots futurs i minimitzar el risc d’infecció en els grups de població més 
vulnerables, es requereix el desplegament d’un conjunt d’actuacions que impactin 
directament sobre les organitzacions i els professionals dels centres residencials i els 
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centres de dia de gent gran de titularitat pública, així com sobre els centres subjectes 
a concerts o col·laboració amb el Departament de Treball, Afer Socials i Famílies.

La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d’excepcionalitat en els 
centres residencials. Davant d’aquesta situació els departaments de Salut i de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies han concretat en el pla de contingència específic un 
conjunt de mesures que s’han mostrat eficaces per fer front la COVID-19 i interve-
nir anticipadament en previsió de brots als centres residencials. Aquest conjunt de 
mesures s’articula al voltant de la prevenció de l’aparició de la infecció i la protecció 
dels professionals; la detecció precoç de la infecció, la intervenció de salut pública, 
l’atenció sanitària d’àmbit territorial, l’atenció social, i l’ordenació i reforç de l’àmbit 
residencial i els sistemes d’informació.

La necessitat d’implementar el conjunt d’actuacions d’atenció social, d’ordenació 
i de reforç de les residències planificades i adaptades territorialment ha de permetre 
que les residències donin una resposta ràpida, efectiva i modulable davant de possi-
bles brots en l’evolució dels indicadors epidemiològics. En aquest context, les resi-
dències s’han de centrar de manera prioritària en la intensificació de les mesures de 
seguretat i la minimització de riscos. Alhora, han de garantir una bona atenció a les 
persones residents, fet que justifica aplicar, en termes temporals, un programa de re-
forç a les residències de titularitat pública i a les subjectes a concerts o col·laboració 
amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

L’impacte social viscut amb la pandèmia de la COVID-19 també ha modificat de 
forma important les condicions en què es presten determinats serveis socials d’aten-
ció diürna. Les limitacions, les mesures i les recomanacions d’obligat compliment 
han comportat suspendre la prestació de serveis per raó de prevenció i protecció, en 
benefici de la salut i la integritat de les persones grans ateses en determinats serveis 
socials.

És per això que els serveis d’acolliment diürn dels centres de dia per a gent gran, 
en la fase actual de represa de l’activitat i d’increment de la transmissió comunitària, 
encara han d’estar sotmesos a limitacions d’aforament a causa del compliment de les 
mesures de distanciament, de manera que moltes persones usuàries no poden rebre 
la totalitat del servei que tenen assignat, sinó que han d’adequar-se a unes franges 
horàries o dies concrets de servei. Igualment, molts centres de dia que estan inte-
grats en residències no poden prestar el servei per raons de salut pública i vigilància 
epidemiològica, tal com estableixen les indicacions del PROCICAT. Per aquest mo-
tiu, es vol autoritzar, de manera extraordinària i transitòria, que determinades activi-
tats pròpies dels serveis d’acolliment diürn, com són el servei d’estada bàsic al cen-
tre, les activitats de lleure o de dinamització sociocultural, així com la manutenció, 
puguin ser prestades en espais alternatius o espais comunitaris adequats, que actuïn 
com a extensions dels centres de dia autoritzats, sota la responsabilitat de l’ens titu-
lar del servei del centre de dia vers les persones usuàries.

Així mateix, la fase de represa genera una situació en què molt sovint la per-
sona cuidadora no pot fer-se càrrec de la persona que hauria d’atendre al domicili. 
Per aquest motiu, es considera necessari que els centres de dia puguin desenvolupar 
serveis opcionals d’atenció, promoció de l’autonomia personal i prevenció de la de-
pendència al domicili de les persones, tant per a les persones ateses i inscrites als 
centres com per a altres persones grans que, per raons d’urgència social, raons sani-
tàries o per causa derivada de la COVID-19, no disposen ni dels serveis assignats ni 
del suport familiar necessari i suficient per ser ateses.

D’altra banda, el capítol II del Decret llei 11/2020 de 7 d’abril, pel qual s’adop-
ten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pan-
dèmia generada per la COVID-19 i altres mesures complementàries, estableix un 
seguit d’actuacions en matèria d’infància i adolescència per fer front a la crisi sani-
tària ocasionada per la pandèmia de la COVID-19, la qual ha provocat, entre altres 
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efectes, i en alguns casos, la separació involuntària dels progenitors o tutors –sota 
tractament i amb mesures d’aïllament– dels seus fills i filles menors d’edat.

L’article 7 del Decret llei esmentat crea una prestació econòmica d’emergència 
per a l’acolliment familiar d’infants separats involuntàriament del seu nucli familiar 
per efecte de l’epidèmia de la COVID-19, prestació que continua vigent en virtut 
del punt 2 de la disposició transitòria de la mateixa norma, que disposa que aquesta 
prestació s’ha d’atorgar en els supòsits derivats de la crisi sanitària derivada de la 
COVID-19, independentment de la data d’aixecament de l’estat d’alarma decretat pel 
Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Tanmateix, les mesures que preveuen en les disposicions addicionals, haurien 
quedat sense efectes d’acord amb la disposició transitòria primera d’aquella norma, 
atès l’aixecament de l’estat d’alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de 
març.

Atès que aquestes mesures es van concebre, directament o indirectament, per 
agilitzar la selecció de les famílies acollidores que, precisament, havien de fer pos-
sible l’acolliment d’aquests infants i rebre la corresponent prestació, resulta neces-
sari mantenir-ne la vigència, com a mínim mentre perdurin els efectes de la crisi 
sanitària.

Així mateix, el capítol II regula la modificació del Decret llei 21/2020, de 2 de 
juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota el títol de me-
sures de caràcter social. El contingut del Decret llei esmentat preveia que no podien 
accedir a l’ajut les persones que haguessin meritat unes quantitats en un període de-
terminat. Aquesta previsió ha comportat un nombre de sol·licituds molt baix, així 
com que s’hagin hagut de denegar moltes sol·licituds en relació amb persones del 
sector de les arts escèniques que necessiten aquestes ajudes, ja que no han pogut ac-
cedir a la prestació d’atur que va regular l’Estat.

Davant d’aquest fet, cal modificar el Decret llei en el sentit de vetllar per les per-
sones que no han percebut ingressos durant la pandèmia i que, a causa dels brots 
nous que han sorgit, els continuen veient minvar, i, per tant, necessiten accedir a 
l’ajut.

També es necessari modificar la data límit de presentació de sol·licituds, que 
serà, excepte que l’exhauriment de la dotació designada a l’efecte es produeixi 
abans, el 31 d’agost del 2020.

Tot el que s’ha exposat determina que sigui imprescindible aquesta intervenció 
normativa immediata per part del Govern, atès que la consecució d’aquest objectiu 
necessari per satisfer una necessitat social de primer ordre amb la celeritat requerida 
no pot assolir-se recorrent al procediment legislatiu ordinari.

Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de no-
vembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern; 

A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i d’acord amb el 
Govern, 

Decreto: 

Capítol I. Mesures pressupostàries en relació amb el desplegament 
de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç de determinats 
serveis socials de caràcter residencial i d’atenció diürna

Article 1. Sistema de pagament dels centres residencials
El sistema de pagament dels centres residencials, de llar residències per a perso-

nes amb discapacitats, de llar amb suport per a persones amb problemàtica social 
derivada de malaltia mental, de centres de dia de gent gran, centres de dia de terà-
pia ocupacional i centres d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitats, 
i dels centres de dia ocupacionals d’inserció (SOI) per a persones amb discapacitats 
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que configuren el Sistema Català de Serveis Socials, regulat pel Decret 284/1996, 
de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials, i la normativa 
que el desenvolupa, elaborats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
deixen d’aplicar-se temporalment a l’activitat que es presti des de l’1 de setembre del 
2020 i mentre duri la situació d’emergència derivada de la COVID-19, en allò que 
contravinguin el que disposa aquest Decret llei.

Article 2. Priorització de la prevenció i protecció de la població 
vulnerable enfront de la COVID-19
Mentre duri la situació d’emergència, els centres residencials del Sistema Català 

de Serveis Socials han de prioritzar i centrar els esforços en la prevenció, la lluita 
contra la COVID-19 i el maneig dels casos amb COVID-19, asimptomàtics o amb 
curs lleu de la malaltia.

La necessitat de donar resposta a nous protocols i requeriments marcats per l’au-
toritat sanitària, requereix, entre d’altres, aplicar noves mesures de seguretat i pro-
tecció de les persones residents, mesures addicionals higièniques i de desinfecció, 
compra específica de material de protecció, canvis organitzatius, adaptació a la nova 
dinàmica de visites i sortides, increment de ràtio de recursos humans d’atenció di-
recta, modificació i intensificació de torns horaris.

Article 3. Increment mensual per fer front als costos addicionals 
generats als serveis socials de caràcter residencial de la xarxa 
d’atenció pública
Per fer front als costos addicionals, els serveis socials de caràcter residencial de 

la xarxa d’atenció pública de gent gran i per a persones amb discapacitat física o 
intel·lectual amb concert social de la modalitat de gestió delegada, concertats, col-
laboradors, i subvencionats del Departament de Treball Afers Socials i Famílies, 
des de l’1 de juliol del 2020 i mentre duri la situació d’emergència derivada de la 
COVID-19, cobraran 196,30 euros addicionals mensuals per plaça, que es destinen 
al reforç del personal d’atenció directa –principalment gerocultor i personal auxi-
liar–, a la compra d’EPI i a la intensificació de les mesures addicionals d’higiene 
relacionades amb la COVID-19. Aquest import s’abona mensualment durant el pe-
ríode establert, d’acord amb les instruccions que dicti l’òrgan competent del Depar-
tament.

Article 4. Increment mensual per fer front als costos addicionals 
generats als serveis socials de llar residències per a persones amb 
discapacitats i llar amb suport per a persones amb problemàtica social 
derivada de malaltia mental de la xarxa d’atenció pública
Per fer front als costos addicionals generats als serveis socials de llar residències 

per a persones amb discapacitats i llar amb suport per a persones amb problemàti-
ca social derivada de malaltia mental de la xarxa pública; amb concert social de la 
modalitat de gestió delegada, concertats, col·laboradors i subvencionats del Depar-
tament de Treball Afers Socials i Famílies −des de l’1 de setembre del 2020 i men-
tre duri la situació d’emergència derivada de la COVID-19− cobraran 62,80 euros 
addicionals mensuals per plaça, que es destinaran al reforç del personal d’atenció 
directa −principalment personal auxiliar−, a la compra d’EPI i a la intensificació de 
les mesures addicionals d’higiene relacionades amb la COVID-19. Aquest import 
s’ha d’abonar mensualment durant el període establert, d’acord amb les instruccions 
que dicti l’òrgan competent del Departament.

Article 5. Reserva de places lliures d’ocupació
Per millorar la capacitat als serveis socials de caràcter residencial acreditats de 

gent gran en la implementació amb èxit de les mesures de sectorització i la capacitat 
d’aïllar casos probables o confirmats de COVID-19 −des de l’1 de juliol del 2020 i 
mentre duri la situació d’emergència derivada de la COVID-19−, les residències han 
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de disposar d’una reserva de places lliures d’ocupació que s’han d’acordar amb els 
referents del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i del Departament 
de Salut, per cada àmbit territorial d’acord amb la situació i característiques de les 
residències. Aquests centres, mentre aquestes places romanguin buides, percebran 
el 85% del preu mitjà ponderat de la Cartera de serveis socials de caràcter residen-
cial de gent gran a partir de l’1 de setembre i mentre duri la situació d’emergència 
derivada de la COVID-19. Aquest import s’abonarà d’acord amb les instruccions que 
dicti l’òrgan competent del Departament.

En cas de necessitat, es podrà fer reserves de places lliures a centres privats no 
acreditats, que es concretaran mitjançant una resolució de l’òrgan competent del 
Departament.

Article 6. Dispositius de suport pel trasllat de residents
Les despeses vinculades a dispositius de suport que s’hagin de posar en marxa 

per traslladar-hi persones residents urgentment per l’aplicació de mesures extraor-
dinàries per raó de la crisi sanitària, com congestió de residències, dificultats es-
tructurals per fer aïllaments, o d’altres, es faran efectives mitjançant contractació 
d’emergència i sempre que sigui necessari per a garantir la protecció i l’assistència 
immediata de les persones.

Article 7. Increment mensual per fer front als costos addicionals 
generats als serveis socials de centres de dia de gent gran de la xarxa 
d’atenció pública
Per fer front als costos addicionals generats els centres de dia de gent gran 

amb concert social de la modalitat de gestió delegada, concertats i col·laboradors 
–des de l’1 de juliol del 2020 i mentre duri la situació d’emergència derivada de la 
COVID-19− percebran 60,00 euros addicionals per usuari i mes corresponent al re-
forç del personal auxiliar d’atenció directa i a la compra d’EPI i mesures addicionals 
d’higiene relacionades amb la COVID-19. Aquest import s’abonarà mensualment 
durant el període establert, d’acord amb les instruccions que dictin els òrgans com-
petents del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Article 8. Increment mensual per fer front als costos addicionals 
generats als serveis socials de centre de dia de teràpia ocupacional i 
centre d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitats de la 
xarxa d’atenció pública
Per fer front als costos addicionals generats als serveis de centre de dia de terà-

pia ocupacional i centres d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitats 
amb concert social de la modalitat de gestió delegada, concertats, col·laboradors i 
subvencionats –des de l’1 de setembre del 2020 i mentre duri la situació d’emergèn-
cia derivada de la COVID-19− percebran 62,80 euros addicionals per usuari i mes 
corresponent al reforç del personal auxiliar d’atenció directa i a la compra d’EPI i 
mesures addicionals d’higiene relacionades amb la COVID-19. Aquest import s’ha 
d’abonar mensualment durant el període establert, d’acord amb les instruccions que 
dictin els òrgans competents del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Article 9. Increment mensual per fer front als costos addicionals 
generats als serveis socials de centre de dia ocupacional d’inserció 
(SOI) per a persones amb discapacitats de la xarxa d’atenció pública
Per fer front als costos addicionals generats als serveis socials de centre de dia 

ocupacional d’inserció (SOI) per a persones amb discapacitats amb concert social 
de la modalitat de gestió delegada, concertats, col·laboradors i subvencionats −des 
de l’1 de setembre del 2020 i mentre duri la situació d’emergència derivada de la 
COVID-19− cobraran 31,40 euros per usuari i mes corresponent al reforç del per-
sonal auxiliar d’atenció directa i a la compra d’EPI i mesures addicionals d’higiene 
relacionades amb la COVID-19. Aquest import s’ha d’abonar mensualment durant 
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el període establert, d’acord amb les instruccions que dictin els òrgans competents 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Article 10. Adequació d’espais per a activitats d’atenció diürna
De forma extraordinària i transitòria, mentre duri la situació de crisi sanitària 

provocada per la COVID-19, el servei d’estada, les activitats de dinamització so-
ciocultural, les activitats de lleure i la manutenció pròpies dels serveis d’acolliment 
diürn, poden prestar-se en espais alternatius o equipaments comunitaris adequats 
que compleixin els requisits de seguretat, higiene, aforament, ventilació i accessibi-
litat, sota la responsabilitat del titular del servei d’acolliment diürn autoritzat, i sense 
que siguin aplicables els espais descrits en l’annex 1 del Decret 182/2003, de 22 de 
juliol, de regulació dels serveis d’acolliment diürn de centres de dia de gent gran.

Capítol II. Modificació del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures 
urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures 
de caràcter social

Article 11
Es modifica l’article 3 del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, que queda redactat 

de la manera següent: 
«Article 3. Quantia de la prestació.
La quantia de la prestació, que s’abona en un pagament únic, equival a l’import 

diari de l’indicador de renda de suficiència mensual de Catalunya (IRSC) vigent, 
pels dies transcorreguts entre el 14 de març i el 6 de maig del 2020, ambdós inclo-
sos. D’aquesta quantia es dedueixen els ingressos percebuts durant el mateix període 
per prestacions de serveis portades a terme durant el període referit.»

Article 12
Es modifica l’article 6 del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, que queda redactat 

de la manera següent: 
«Article 6
Les persones beneficiàries de la prestació per subministraments bàsics a perso-

nes professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres 
activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, són les perso-
nes que acreditin el compliment dels requisits següents: 

a) Tenir més de divuit anys.
b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
c) Haver exercit alguna activitat professional, pel seu compte o per compte d’al-

tri, en situació d’alta en el Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social per ac-
tivitats de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats 
culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, en el Sistema Especial 
d’Artistes del Règim General de la Seguretat Social, o bé, per al cas dels tècnics, 
que hagin cotitzat al Règim General de la Seguretat Social per les mateixes activi-
tats, com a mínim 15 dies l’any 2019.

d) No haver percebut, per prestacions de serveis desenvolupades entre els dies 14 
de març i 6 de maig, cap tipus d’ingressos o bé que aquests no hagin superat conjun-
tament, en còmput mensual, l’import del salari mínim interprofessional.»

Article 13
Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, que 

queda redactat de la manera següent: 
«8.2 Les persones susceptibles de ser beneficiàries de la prestació regulada en 

aquest Decret llei han d’emplenar i presentar el formulari de sol·licitud normalitzat. 
El termini per presentar les sol·licituds resta obert fins a l’exhauriment de la dotació 
designada a l’efecte i, en tot cas, si la dotació designada no s’ha exhaurit abans, fins 
al 31 d’agost del 2020.»
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Disposició addicional primera
A partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, deixa de ser aplicable als ser-

veis socials del Capítol I d’aquest Decret Llei allò previst en l’article 1 del Decret llei 
19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària 
per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19, llevat dels casos 
en què es preguin mesures excepcionals de salut pública de restricció de l’activitat 
diferents de les previstes en el capítol I d’aquest Decret llei.

Disposició addicional segona
Es declaren vigents els articles 8 i 9, i la disposició addicional primera del Decret 

llei 11/2020 de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i admi-
nistratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres 
mesures complementàries.

Els preceptes expressats a l’apartat anterior mantindran la seva vigència mentre 
es mantingui activat el pla d’actuació PROCICAT per a emergències associades a 
malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

Disposició transitòria
Allò previst al Capítol II referit a la modificació del Decret llei 21/2020, de 2 de 

juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota el títol de me-
sures de caràcter social, és d’aplicació a les sol·licituds presentades i no resoltes en 
el moment d’entrada en vigor del present Decret llei, i sense necessitat de que s’hagi 
de presentar nova sol·licitud per aquelles que ja hagin estat presentades.

Disposició final primera
S’habilita el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies i a la consellera de 

Cultura a modificar la Resolució TSF/1341/2020, d’11 de juny, per la qual s’aprova 
la convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics a pro-
fessionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activi-
tats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya que preveu el capítol 
II del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, 
cultural i social, per tal de poder adaptar-la a les modificacions establertes en aquest 
Decret llei.

Disposició final segona
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei 

cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui 
el facin complir.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Chakir El Hom-

rani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Antecedents del Decret llei
1. Text del Projecte de decret llei pel qual s’adopten mesures pressupostàries en 

relació amb el desplegament de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç de 
determinats serveis socials de caràcter residencial i d’atenció diürna que preveu el 
Pla de contingència per a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada 
per la COVID-19, pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria d’infància 
i adolescència del Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures eco-
nòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada 
per la COVID-19 i altres de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 
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21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, 
sota el títol de mesures de caràcter social, aprovat pel Govern a la sessió de data 28 
de juliol de 2020.

2. Memòria econòmica de 25 de juliol de 2020.
3. Informe justificatiu de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Dis-

capacitat, de 25 de juliol de 2020.
4. Informe jurídic, de 27 de juliol de 2020.
5. Comunicació d’inici de la tramitació, del secretari general al secretari del Go-

vern, de 24 de juliol de 2020.
6. Memòria justificativa de la Direcció General de Prestacions Socials, de 24 de 

juliol de 2020.
7. Informe econòmic, de la Direcció de Serveis de 26 de juliol de 2020.
8. Informe justificatiu de la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut de 24 

de juliol de 2020.
9. Informe Direcció General de Pressupostos de 27 de juliol de 2020.
10. Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, pel qual s’adopten mesures pressupostà-

ries en relació amb el desplegament de les actuacions d’atenció social, ordenació i 
reforç de determinats serveis socials de caràcter residencial i d’atenció diürna que 
preveu el pla de contingència per a residències, per fer front als brots de la pandè-
mia generada per la covid-19, pel qual es manté la vigència de preceptes en matè-
ria d’infància i adolescència del decret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten 
mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandè-
mia generada per la covid-19 i altres de complementàries, i pel qual es modifica el 
decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural 
i social, sota el títol de mesures de caràcter social, publicat al DOGC núm. 8189 - 
30.07.2020.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.

Decret llei 30/2020, del 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim 
sancionador específic per l’incompliment de les mesures de 
prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària 
provocada per la COVID-19
203-00055/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 75401 / Coneixement: Mesa del Parlament, 01.09.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 1 de setembre de 2020, ha 
pres coneixement del Decret llei 30/2020, del 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim 
sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció 
sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, publicat al 
DOGC 8195, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el con-
troli pel procediment que estableix l'article 158 del Reglament del Parlament s'inicia 
el dia 7 d’agost de 2020..

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

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 4 d’agost de 2020, s’ha pres, 

entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
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«A proposta de la consellera de Salut, s’aprova la iniciativa SIG20SLT1310 - Pro-
jecte de decret llei pel qual s’estableix el règim sancionador específic per l’incom-
pliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisis 
sanitària provocada per la COVID-19.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 4 d’agost de 2020.

Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim 
sancionador específic per l’incompliment de les mesures de prevenció 
i contenció sanitàries per fer front a la crisis sanitària provocada per la 
COVID-19

El president de la Generalitat de Catalunya,
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del 

rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
La situació actual de risc sanitari a conseqüència de la COVID-19, com acredi-

ten l’evidència científica i les dades epidemiològiques actuals, determina que s’hagin 
d’emprar, en la lluita contra la pandèmia, tots els instruments legals necessaris que 
l’ordenament jurídic preveu.

El Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, con-
tenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, va 
establir un seguit de mesures i pautes generals de prevenció, contenció i coordinació 
per fer front a la crisi sanitària.

D’altra banda, la Llei orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en 
matèria de salut pública, estableix a l’article primer que «amb l’objecte de protegir 
la salut pública i prevenir la seva pèrdua o deteriorament, les autoritats sanitàries de 
les diferents administracions públiques podran, dins l’àmbit de les seves competèn-
cies, adoptar les mesures previstes en la present Llei, quan això ho exigeixin raons 
sanitàries d’urgència o necessitat».

També la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat determina a l’article 26.1 
que en el cas que existeixi o es sospiti raonablement de l’existència d’un risc im-
minent i extraordinari per a la salut, les autoritats sanitàries adoptaran les mesures 
preventives que estimin pertinents.

A Catalunya, la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, defineix aquesta 
com el conjunt organitzat d’actuacions dels poders públics i de la societat mitjançant 
la mobilització de recursos humans i materials per protegir i promoure la salut de 
les persones, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut pública, i a 
l’article 55 estableix que l’autoritat sanitària, per mitjà dels òrgans competents, pot 
intervenir en les activitats públiques i privades per protegir la salut de la població i 
prevenir la malaltia.

També la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya permet 
sancionar els incompliments de les instruccions i de les mesures de prevenció i de 
seguretat establertes per les autoritats competents en el marc del Pla d’actuació del 
PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb 
potencial alt risc, mentre aquest romangui activat.

L’article 5 del Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emer-
gència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de la represa al ter-
ritori de Catalunya faculta la consellera de Salut i el conseller d’Interior, en la seva 
condició d’autoritats integrants del Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PRO-
CICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb po-
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tencial alt risc, per tal que adoptin les resolucions necessàries per fer efectives les 
mesures que han de regir la nova etapa que s’inicia.

En virtut d’aquesta habilitació, i en el marc de la legislació sanitària i de protec-
ció civil esmentada, s’han adoptat resolucions que contenen mesures generals pre-
ventives de caràcter personal i social i mesures amb determinades restriccions apli-
cables a la mobilitat de les persones i a l’exercici d’activitats.

Amb aquest conjunt de mesures, disposicions, resolucions i actes administratius 
s’imposen obligacions per als ciutadans i ciutadanes en benefici del conjunt de la 
societat i, conseqüentment, el seu incompliment ha de ser objecte de sanció.

El règim sancionador existent fins ara es troba dispers en diferents textos legals, 
atenent al bé jurídic a protegir i la conducta concretament exigible i, malgrat estar 
regulat de forma completa en cadascuna de les normes, disposa d’un caràcter ge-
neral que, si no impedeix, dificulta el coneixement ciutadà d’aquelles conductes o 
omissions reprovables justificadament des d’un punt de vista jurídic. Aquesta disper-
sió normativa també dificulta l’activitat de l’Administració que es presenta complexa 
en el moment d’enquibir la conducta concreta en el tipus infractor punible, i que ha 
d’assegurar que la seva actuació no pugui incórrer en non bis in idem.

Així, trobem conductes tipificades com a infraccions en la Llei 14/1986, de 25 de 
abril, general de sanitat; en la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública; 
en la Llei 18/2009, de salut pública; en el Decret llei 21/2020, de 9 de juny, de me-
sures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària; 
en la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàn-
cies que poden generar dependència; en la legislació laboral a l’empara del Decret 
legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’infraccions 
i sancions en l’ordre social, i en determinades ordenances municipals dictades en 
exercici de les potestats reglamentàries dels ens locals de Catalunya.

En conseqüència, aquests distints règims sancionadors particularitzen determi-
nats comportaments que poden ser sancionables, fins i tot simultàniament, davant 
d’incompliments d’obligacions imposades per diferents normes dictades per preve-
nir la pandèmia de la COVID-19.

Per aquesta raó, a l’efecte de millorar la seguretat jurídica, amb aquest Decret 
llei es clarifica i es detalla el règim d’infraccions i sancions en matèria relativa a 
l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la 
crisi sanitària provocada per la COVID-19, alhora que s’estableixen els òrgans san-
cionadors amb aquesta finalitat. Aquest règim sancionador, per raó del principi d’es-
pecialitat, hauria de prevaler sobre altres règims establerts, sens perjudici que pugui 
resultar d’aplicació el règim general d’infraccions i sancions en matèria sanitària 
o d’altre tipus previstes en l’ordenament vigent, en la mesura en què les conductes 
concretes encaixin més acuradament en un tipus més específic del que s’introdueix 
amb aquesta regulació.

La tipologia d’infraccions i sancions introduïdes, tal com indica la disposició 
transitòria única, no s’aplicarà als fets produïts amb anterioritat a la seva entrada 
en vigor, excepció feta que el règim sancionador establert en aquest Decret llei hagi 
d’operar retroactivament pel fet de constituir norma més favorable.

Tal com s’ha exposat, l’establiment i concreció d’un règim sancionador ordenat i 
agrupat en una norma és el que constitueix l’objecte del present Decret llei.

D’altra banda, és del tot necessari i urgent, per poder afrontar l’evolució de la 
pandèmia i els brots que estan sorgint al llarg del territori, dur a terme la modificació 
normativa que ha de permetre que les funcions del Servei d’Urgències de Vigilància 
Epidemiològica de Catalunya (SUVEC) puguin ser desenvolupades per personal sa-
nitari multidisciplinari i no exclusivament per metges i professionals d’infermeria. 
La disposició final primera del Decret llei modifica el Decret 203/2015, de 15 de 
setembre, pel qual es crea la Xarxa de Vigilància Epidemiològica i es regulen els 
sistemes de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics, amb 
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aquesta finalitat, duent a terme una revisió del model de vigilància epidemiològica 
en línia amb altres models estatals i europeus.

En relació amb la concurrència del pressupòsit de necessitat extraordinària i ur-
gent, el Tribunal Constitucional ha assenyalat que s’exigeix no només la presentació 
explícita i raonada dels motius que han servit de base per a la seva aprovació, el que 
s’ha denominat situació d’urgència, sinó també l’existència d’una necessària conne-
xió entre la situació d’urgència definida i la mesura concreta adoptada.

D’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern, davant la necessitat extraordinària i urgent que pot 
suscitar la situació sanitària actual, el Govern pot dictar disposicions legislatives 
provisionals sota la forma de decret llei.

En ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya, a proposta de la consellera de Salut i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto: 

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
1. És objecte d’aquest Decret llei l’establiment del règim sancionador aplicable 

a les infraccions comeses per l’incompliment de les mesures ja establertes i les que 
adoptin les administracions competents per fer front a la situació de crisi sanitària 
provocada per la COVID-19.

2. L’àmbit d’aplicació d’aquest Decret llei és el territori de Catalunya.

Article 2. Activitat d’inspecció i control
Correspon als ajuntaments de Catalunya i a l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya, en l’àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspec-
ció i control del que preveu aquest Decret llei.

Article 3. Infraccions
Són infraccions tipificades en aquest Decret llei les accions o les omissions que 

vulnerin el que estableixen les disposicions, les resolucions i els actes adoptats per 
les autoritats competents per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 
objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al butlle-
tí oficial corresponent. Les infraccions són objecte de les sancions administratives 
corresponents, sens perjudici de la responsabilitat civil, penal o d’un altre ordre que 
hi concorri.

Article 4. Classificació de les infraccions
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 5
1. Constitueixen infraccions lleus les actuacions següents: 
a) L’incompliment de l’obligació de l’ús de la mascareta o l’ús inadequat d’aques-

ta, en els termes establerts per les autoritats competents.
b) L’incompliment de l’horari d’obertura i tancament d’establiments i activitats 

establert per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per 
a la salut de la població.

c) L’incompliment dels plans sectorials específics i protocols organitzatius apro-
vats per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a 
la salut de la població.

d) L’incompliment de l’elaboració dels protocols o plans de contingència en re-
lació amb aquells establiments o activitats en què s’hagi establert aquesta exigència 
per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la sa-
lut de la població.

e) L’incompliment de les mesures d’higiene i prevenció establertes per les auto-
ritats competents, per a qualsevol mena d’establiment o activitat, en espai obert o 
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tancat, públic o privat, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la 
població.

f) L’incompliment de les limitacions de concentració de persones en reunions i o 
trobades tant en l’àmbit privat com el públic, en els termes acordats per les autoritats 
competents, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la població.

g) L’incompliment de la distància física interpersonal de seguretat, en llocs pú-
blics o privats, oberts o tancats, en els termes acordats per les autoritats competents, 
quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la població.

h) L’incompliment per part dels establiments oberts al públic o d’activitats pú-
bliques de les mesures de limitació en l’organització i l’exercici de l’activitat, quan 
aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la població.

i) L’incompliment per part de les persones titulars de les diferents activitats d’es-
tabliment de mesures organitzatives que garanteixin una atenció preferent de les 
persones vulnerables, o que per les seves característiques personals no puguin usar 
la mascareta, d’acord amb els criteris establerts per les autoritats competents, quan 
aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la població.

j) L’incompliment de les mesures de dur a terme registres de dades i sistemes de 
control de nombre de persones, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la 
salut de la població.

k) L’incompliment del deure d’informació als treballadors i treballadores i a les 
persones clientes i usuàries de l’activitat dels protocols establerts per a la prevenció 
de la COVID-19, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la po-
blació.

l) L’incompliment del deure d’aïllament domiciliari acordat per les autoritats 
competents per part de persones que, no havent donat positiu de COVID-19, siguin 
contactes estrets d’una persona que constitueixi un cas confirmat.

m) L’incompliment d’una ordre general de confinament decretat.
n) El consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d’es-

pais oberts al públic que no disposin de la corresponent llicència d’activitat.
o) Qualsevol altre incompliment de les mesures, ordres, resolucions i actes adop-

tats per les autoritats competents per fer front a la crisi sanitària provocada per la 
COVID-19, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la població.

2. Als efectes d’aquest article es considera que es produeix un risc o dany lleu 
per a la salut de la població quan l’incompliment suposi un risc de contagi per a un 
màxim de 15 persones.

Article 6
1. Constitueixen infraccions greus les actuacions següents: 
a) L’incompliment dels límits d’aforament establerts específicament com a me-

sures de contenció de la COVID-19, en espais tancats o a l’aire lliure, i per a les di-
ferents tipologies d’establiments i activitats.

b) L’incompliment de l’horari d’obertura i tancament d’establiments i activitats 
establert per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany greu 
per a la salut de la població.

c) La celebració i comercialització de reunions, festes o qualsevol altre tipus 
d’activitat o acte permanent o esporàdic, sigui de caràcter privat o obert al públic, 
en espais públics o privats, en el que es produeixin aglomeracions que impedeixin 
o dificultin l’adopció de mesures sanitàries de prevenció i produeixin un risc o dany 
greu per a la salut de la població.

d) L’incompliment dels plans sectorials específics i protocols organitzatius apro-
vats per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany greu per a 
la salut de la població.

e) L’incompliment de l’elaboració dels protocols o plans de contingència en re-
lació amb aquells establiments o activitats en què s’hagi establert aquesta exigència 
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per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany greu per a la sa-
lut de la població.

f) L’incompliment de les mesures d’higiene i prevenció adoptades per les auto-
ritats competents, per a qualsevol mena d’establiment o activitat, en espai obert o 
tancat, públic o privat, quan aquest produeixi un risc o dany greu per a la salut de 
la població.

g) L’incompliment de les limitacions de concentració de persones en reunions i o 
trobades tant en l’àmbit privat com el públic, en els termes acordats per les autoritats 
competents, quan aquest produeixi un risc o dany greu per a la salut de la població.

h) L’incompliment per part de les persones titulars de les diferents activitats 
d’establiment de mesures organitzatives que garanteixin una atenció preferent de les 
persones vulnerables, o que per les seves característiques personals no puguin usar 
la mascareta, d’acord amb els criteris establerts per les autoritats competents, quan 
aquest produeixi un risc o dany greu per a la salut de la població.

i) L’obertura de locals, celebració d’actes o realització d’activitats que hagin es-
tat expressament prohibides o suspeses per les mesures acordades per les autoritats 
competents, o que no hagin estat expressament autoritzades per aquestes en els su-
pòsits en què així sigui exigible.

j) L’incompliment de les mesures de dur a terme registres de dades i sistemes de 
control de nombre de persones, quan aquest produeixi un risc o dany greu per a la 
salut de la població.

k) L’incompliment del deure d’informació als treballadors i treballadores i a les 
persones clientes i usuàries de l’activitat dels protocols establerts per a la prevenció 
de la COVID-19, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la po-
blació.

l) L’incompliment del deure d’aïllament domiciliari acordat per les autoritats 
competents per part de persones que hagin donat positiu de COVID-19.

m) L’incompliment reiterat del deure d’aïllament domiciliari acordat per les au-
toritats competents per part de persones que, no havent donat positiu de COVID-19, 
siguin contactes estrets d’una persona que constitueixi un cas confirmat.

n) L’incompliment reiterat d’una ordre general de confinament decretat.
o) No comunicar a l’autoritat competent els casos de sospita o diagnòstic de la 

malaltia o d’un fet rellevant la declaració del qual resulti obligatòria.
p) Incomplir les mesures cautelars o definitives establertes d’acord amb aquest 

Decret llei i les disposicions, ordres i resolucions que hi concorden.
q) Dificultar o impedir la tasca d’inspecció per acció o omissió.
r) Negar-se o resistir-se a proporcionar la informació requerida per les autoritats 

competents o llurs agents, o a col·laborar-hi, o proporcionar-los informació inexacta 
o documentació falsa.

s) Reincidir en la comissió d’infraccions lleus, si un any abans de la seva comis-
sió la persona responsable d’aquesta ha estat sancionada en aquesta matèria mitjan-
çant una resolució ferma per una infracció tipificada com a lleu.

t) Qualsevol altre incompliment de les mesures, ordres, resolucions i actes adop-
tats per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, quan aquest produ-
eixi un risc o dany greu per a la salut de la població.

2. Als efectes d’aquest article es considera que es produeix un risc o dany greu 
per a la salut de la població quan l’incompliment suposi un risc de contagi per a un 
nombre superior a 15 persones i fins a 150 persones.

Article 7
1. Constitueixen infraccions molt greus les actuacions següents: 
a) L’incompliment dels límits d’aforament, en espais tancats o a l’aire lliure, es-

tablerts per les autoritats competents per als diferents establiments o activitats, com 
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a mesures de contenció de la COVID-19, quan aquest produeixi un risc o dany molt 
greu per a la salut de la població.

b) La celebració i comercialització de reunions, festes o qualsevol altre tipus 
d’activitats o actes permanents o esporàdics, siguin de caràcter privat o obert al pú-
blic, en espais públics o privats, en què es produeixin aglomeracions que impedeixin 
o dificultin l’adopció de mesures sanitàries de prevenció i produeixin un risc o dany 
molt greu per a la salut de la població.

c) L’obertura de locals, celebració d’actes o realització d’activitats que hagin es-
tat expressament prohibides o suspeses per les mesures acordades per les autoritats 
competents, o que no hagin estat expressament autoritzades per aquestes en els ca-
sos en què sigui exigible, quan es produeixi un risc o dany molt greu per a la salut 
de la població.

d) Reincidir en la comissió d’infraccions greus, si un any abans de la seva comis-
sió la persona responsable d’aquesta ha estat sancionada en aquesta matèria mitjan-
çant una resolució ferma per una infracció tipificada com a greu.

e) L’incompliment de les mesures d’higiene i prevenció adoptades per les autori-
tats competents, per qualsevol mena d’establiment o activitat, en espai obert o tan-
cat, públic o privat, quan aquest produeixi un risc o dany molt greu per a la salut de 
la població.

f) L’incompliment de les mesures de dur a terme registres de dades i sistemes de 
control de nombre de persones, quan aquest produeixi un risc o dany molt greu per 
a la salut de la població.

g) L’incompliment del deure d’informació als treballadors i treballadores i a les 
persones clientes i usuàries de l’activitat dels protocols establerts per a la prevenció 
de la COVID-19, quan aquest produeixi un risc o dany molt greu per a la salut de 
la població.

h) L’incompliment reiterat del deure d’aïllament domiciliari acordat per les auto-
ritats competents per part de persones que hagin donat positiu de COVID-19.

i) L’incompliment reiterat dels protocols, plans o instruccions rebudes per les au-
toritats competents.

j) L’incompliment de les mesures, ordres, resolucions i actes adoptats per fer 
front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, quan aquest produeixi un risc 
o dany molt greu per a la salut de la població.

2. Als efectes d’aquest article es considera que es produeix un risc o dany molt 
greu per a la salut de la població quan l’incompliment suposi un risc de contagi per 
a un nombre superior a 150 persones.

Article 8. Sancions
1. Les infraccions lleus poden ser sancionades amb multa de fins a 3.000 euros. 

La infracció lleu prevista a l’article 5 a) ha de ser sancionada amb multa de 100 eu-
ros i la infracció lleu prevista a l’article 5 n) ha de ser sancionada amb multa de 500 
euros a 3.000 euros.

2. Les infraccions greus poden ser sancionades amb multa de 3.001 a 60.000 eu-
ros i es poden acordar també com a sancions accessòries les següents: la suspensió 
o prohibició de l’activitat per un període màxim de sis mesos; la clausura del local 
o establiment per un període màxim de sis mesos, o la inhabilitació per a l’organit-
zació o promoció d’espectacles públics i activitats recreatives per un període màxim 
de sis mesos.

3. Les infraccions molt greus poden ser sancionades amb multa de 60.001 a 
600.000 euros i es poden acordar també com a sancions accessòries les següents: la 
clausura del local o establiment per un període màxim de cinc anys; la suspensió o 
prohibició de l’activitat fins a cinc anys, o la inhabilitació per a l’organització o pro-
moció d’espectacles públics i activitats recreatives fins a cinc anys.
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Article 9. Gradació de les sancions
Una vegada qualificades les infraccions segons la tipificació que en fa aquest De-

cret llei, s’ha d’imposar la sanció en grau mínim, mitjà o màxim, d’acord amb els 
criteris següents: 

a) La negligència i la intencionalitat del subjecte infractor.
b) La quantia de l’eventual benefici obtingut.
c) La gravetat de l’alteració sanitària i social produïda.
d) L’incompliment dels requeriments o les advertències previs per qualsevol mitjà.
f) El nombre d’afectats.
g) La durada dels riscos.
h) L’existència de reiteració o reincidència.

Article 10. Concurrència de sancions
El previst en aquest Decret llei no exclou la possibilitat de l’aplicació, quan re-

sulti necessària segons el cas concret, del règim sancionador previst en altres nor-
mes, sense que en cap cas es puguin sancionar els fets que hagin estat sancionats 
penalment o administrativament en els casos en què s’apreciï identitat de subjecte, 
fet i fonament.

Article 11. Responsabilitat 
1. Són subjectes responsables les persones físiques i jurídiques que incorrin en 

les accions o omissions tipificades per aquest títol com a infraccions en aquest De-
cret llei.

2. Quan la persona infractora sigui menor d’edat, en són responsables subsidiaris 
els pares, tutors o guardadors legals.

Article 12. Prescripció de les infraccions i les sancions
Les infraccions i les sancions establertes en aquest Decret llei prescriuen en els 

terminis i en els termes fixats a l’article 75 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de 
salut pública.

Article 13. Procediment sancionador
1. El procediment sancionador relatiu a les infraccions comeses per vulneració 

de l’establert en aquest Decret llei s’ha d’ajustar a les disposicions legals i reglamen-
tàries en matèria de règim jurídic i procediment administratiu per a l’exercici de la 
potestat sancionadora administrativa.

2. El termini per dictar i notificar la resolució d’un expedient sancionador és de 
nou mesos.

Article 14. Competència per sancionar
1. L’exercici de la potestat sancionadora correspon als òrgans competents de 

l’Administració de la Generalitat d’acord amb la distribució següent: 
a) El Govern, per imposar les sancions corresponents a les infraccions molt greus 

amb una multa superior a 450.000 euros.
b) El conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, per 

imposar les sancions corresponents a les infraccions molt greus fins a una multa de 
450.000 euros.

c) El secretari o secretària de Salut Pública, per imposar les sancions correspo-
nents a infraccions greus amb una multa superior a 10.000 euros.

d) Les persones titulars de les sub-direccions regionals de la Secretaria de Salut 
Pública, en l’àmbit territorial respectiu, per imposar les sancions corresponents a les 
infraccions lleus i les sancions corresponents a infraccions greus amb una multa de 
fins a 10.000 euros.

2. Els òrgans competents per sancionar les infraccions greus i molt greus seran 
competents per imposar sancions accessòries.
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3. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1 d’aquest article, es pot delegar la 
competència sancionadora per la comissió d’infraccions lleus en els ajuntaments de 
Catalunya que ho sol·licitin, d’acord amb la normativa de règim local vigent, mitjan-
çant resolució del conseller o consellera del departament competent en matèria de 
salut, que ha de ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

4. Correspon a qualsevol dels òrgans competents per sancionar la facultat d’in-
coar el procediment sancionador.

Article 15. Competències sancionadores de l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona
1. En exercici de les competències que li atribueix la Llei 22/1998, de 30 de de-

sembre, de la Carta municipal de Barcelona, la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de 
salut pública i la Llei 5/2019, de 31 de juliol, de l’Agència de Salut Pública de Cata-
lunya i de modificació de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, corres-
pon a l’Agència de Salut Pública de Barcelona: 

a) La incoació, la tramitació i la resolució dels expedients sancionadors per la 
comissió de les infraccions lleus i greus.

b) La incoació i la tramitació dels expedients sancionadors per la comissió de les 
infraccions molt greus, els quals seran traslladats per a la seva resolució a l’òrgan de 
l’Administració de la Generalitat competent per raó de la quantia.

2. La capacitat per sancionar infraccions greus comporta la d’imposar sancions 
accessòries i la de proposar sancions per la comissió d’infraccions molt greus, la de 
proposar sancions accessòries.

Article 16. Competències sancionadores del Consell General d’Aran
1. En exercici de les competències que li atribueix la Llei 1/2015, del 5 de febrer, 

del règim especial d’Aran, la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública i la Llei 
5/2019, de 31 de juliol, de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i de modificació 
de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, correspon al Consell General 
d’Aran: 

a) La incoació, la tramitació i la resolució dels expedients sancionadors per la 
comissió de les infraccions lleus i greus.

b) La incoació i la tramitació dels expedients sancionadors per la comissió de les 
infraccions molt greus, els quals seran traslladats per a la seva resolució a l’òrgan de 
l’Administració de la Generalitat competent per raó de la quantia.

2. La capacitat per a sancionar infraccions greus comporta la d’imposar sancions 
accessòries i la de proposar sancions per la comissió d’infraccions molt greus, la de 
proposar sancions accessòries.

Article 17. Mesures cautelars
Si, com a conseqüència de les activitats de vigilància i control, es comprova que 

hi ha risc per a la salut individual o col·lectiva o s’observa l’incompliment greu o 
molt greu de les mesures adoptades per fer front a la situació de crisi sanitària pro-
vocada per la COVID-19, les persones titulars dels òrgans amb la condició d’au-
toritat sanitària del Departament de Salut, de l’Agència de Salut Pública de Bar-
celona i del Consell General d’Aran, els alcaldes i les alcaldesses o, si escau, llurs 
agents, han d’adoptar les mesures cautelars a què fa referència l’article 63 de la Llei 
18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, d’acord amb el procediment establert en 
la mateixa Llei.

L’incompliment de les mesures cautelars podrà donar lloc a la imposició de mul-
tes coercitives, d’acord amb el que estableix l’article 65 de la Llei 18/2009, del 22 
d’octubre, de salut pública.
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Disposició addicional primera. Òrgans sancionadors de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya
Una vegada entri en vigor el decret d’aprovació dels estatuts de l’Agència de Sa-

lut Pública de Catalunya, les referències que aquest Decret llei fa al secretari o se-
cretària de Salut Pública i a les persones titulars de les sub-direccions regionals de 
la Secretaria de Salut Pública s’han d’entendre que es fan al director o directora de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya i a les persones titulars de les direccions 
dels serveis regionals.

Disposició transitòria
1. Els procediments sancionadors incoats amb anterioritat a l’entrada en vigor 

d’aquest Decret llei s’han de continuar tramitant i resoldre d’acord amb la normativa 
vigent en el moment de la comissió dels fets o actuacions, llevat que el règim esta-
blert en el Decret llei constitueixi norma més favorable, tant pel que fa a la tipifica-
ció de la infracció com a les possibles sancions a imposar i als terminis respectius 
de prescripció.

2. Els procediments sancionadors pendents d’incoació per fets o actuacions an-
teriors a l’entrada en vigor d’aquest Decret llei s’han de tramitar i resoldre d’acord 
amb la normativa vigent en el moment de la comissió dels fets o actuacions, amb 
excepció de les previsions sobre la competència per sancionar, essent d’aplicació als 
procediments esmentats les determinacions dels articles 14 a 16 d’aquest Decret llei. 
Així mateix, també els és d’aplicació el règim establert en el Decret llei, si consti-
tueix norma més favorable, tant pel que fa a la tipificació de la infracció com a les 
possibles sancions a imposar i als terminis respectius de prescripció.

Disposició final primera. Modificació del Decret 203/2015, de 15 de 
setembre, pel qual es crea la Xarxa de Vigilància Epidemiològica 
i es regulen els sistemes de notificació de malalties de declaració 
obligatòria i brots epidèmics
1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 18 del Decret 203/2015, de 15 de setembre, 

pel qual es crea la Xarxa de Vigilància Epidemiològica i es regulen els sistemes de 
notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics, que resta redac-
tat de la manera següent: 

«18.1 El Servei d’Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya funcio-
na mitjançant un servei de guàrdies que s’assignen, segons un sistema de rotació, 
al personal sanitari adscrit als diferents serveis de vigilància epidemiològica inter-
vinents.» 

2. L’article 18.1 de Decret 203/2015, de 15 de setembre, pel qual es crea la Xarxa 
de Vigilància Epidemiològica i es regulen els sistemes de notificació de malalties de 
declaració obligatòria i brots epidèmics en la redacció continguda a l’apartat ante-
rior manté el seu rang normatiu reglamentari.

Disposició final segona. Entrada en vigor i efectes
Aquest Decret llei entra en vigor el dia següent a la seva publicació en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret 

llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui 
el facin complir.

Barcelona, 4 d’agost de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Alba Vergés i 

Bosch, consellera de Salut
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Antecedents del Decret llei
Document núm. 1. Comunicat al secretari del Govern de la tramitació del Pro-

jecte de decret llei.
Document núm. 2. Informe jurídic.
Document núm. 3. Informe justificatiu (Informe article 38.3 de la llei 13/2008, 

del 5 de novembre).
Document núm. 4. Informe Direcció General de Pressupostos.
Document núm. 5. Certificat del secretari del Govern de l’aprovació a la sessió del  

Govern del dia 4 d’agost.
Document núm. 6. Text aprovat a la sessió del Govern del 4 d’agost de 2020.
Document núm. 7. Diligència de la secretària general autoritzant la tramesa de 

l’expedient al Parlament.
Document núm. 8. Certificat, de l’advocada en cap del Departament de Salut, 

d’autentificació de la documentació tramesa.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reconeixement i la gratificació als 
treballadors de les residències i els serveis complementaris de cura 
de la gent gran
250-01416/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.09.2020 al 16.09.2020).
Finiment del termini: 17.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a la 
reinserció laboral dels treballadors del sector automobilístic
250-01417/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.09.2020 al 16.09.2020).
Finiment del termini: 17.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.
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Proposta de resolució de reprovació del president del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya
250-01418/12

TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
07.09.2020 al 08.09.2020).
Finiment del termini: 09.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.

Proposta de resolució sobre la salut mental dels infants i adolescents
250-01419/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.09.2020 al 16.09.2020).
Finiment del termini: 17.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.

Proposta de resolució sobre el reconeixement dels drets de les 
persones LGTBI
250-01420/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.09.2020 al 16.09.2020).
Finiment del termini: 17.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’igualtat per a la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-01421/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.09.2020 al 16.09.2020).
Finiment del termini: 17.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.

Proposta de resolució sobre l’impuls del comerç emblemàtic
250-01422/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.09.2020 al 16.09.2020).
Finiment del termini: 17.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.

Proposta de resolució sobre la reobertura de centres d’atenció 
primària
250-01423/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.09.2020 al 16.09.2020).
Finiment del termini: 17.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.

Proposta de resolució sobre la mineria del Bages
250-01424/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.09.2020 al 16.09.2020).
Finiment del termini: 17.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.
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Proposta de resolució sobre l’abordatge de nous brots de Covid-19
250-01425/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.09.2020 al 16.09.2020).
Finiment del termini: 17.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.

Proposta de resolució sobre l’adaptació de la formació digital a les 
noves necessitats laborals de les empreses després de la Covid-19
250-01426/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.09.2020 al 16.09.2020).
Finiment del termini: 17.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.

Proposta de resolució sobre l’ús de les denominacions oficials de 
lloc per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-01427/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.09.2020 al 16.09.2020).
Finiment del termini: 17.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.

Proposta de resolució sobre el cooperativisme agrari
250-01429/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.09.2020 al 16.09.2020).
Finiment del termini: 17.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.

Proposta de resolució sobre el reconeixement i el suport a la cultura 
flamenca
250-01431/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.09.2020 al 16.09.2020).
Finiment del termini: 17.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.

Proposta de resolució sobre la declaració del flamenc com a Bé 
d’Interès Cultural
250-01432/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.09.2020 al 16.09.2020).
Finiment del termini: 17.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.

Proposta de resolució sobre el suport al flamenc i als tablaos
250-01433/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.09.2020 al 16.09.2020).
Finiment del termini: 17.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.
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Proposta de resolució sobre l’impacte del confinament en l’educació 
dels joves
250-01434/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.09.2020 al 16.09.2020).
Finiment del termini: 17.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.

Proposta de resolució sobre la prevenció de l’addicció dels joves a 
les apostes i els jocs en línia
250-01435/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.09.2020 al 16.09.2020).
Finiment del termini: 17.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.

Proposta de resolució sobre les solucions a l’habitatge per a joves
250-01436/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.09.2020 al 16.09.2020).
Finiment del termini: 17.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.

Proposta de resolució sobre el lleure educatiu
250-01437/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.09.2020 al 16.09.2020).
Finiment del termini: 17.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.

Proposta de resolució sobre el CAP Bufalà, de Badalona
250-01438/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.09.2020 al 16.09.2020).
Finiment del termini: 17.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.

Proposta de resolució sobre la creació urgent d’ajuts compensatoris 
per als afectats per les restriccions de les activitats econòmiques i 
culturals a causa de les mesures sanitàries especials adoptades a 
l’àrea metropolitana de Barcelona
250-01439/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.09.2020 al 16.09.2020).
Finiment del termini: 17.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.

Proposta de resolució sobre la creació urgent d’ajuts compensatoris 
per als afectats per les restriccions de les activitats econòmiques i 
culturals a causa de les mesures sanitàries especials adoptades a 
Figueres i Vilafant
250-01440/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.09.2020 al 16.09.2020).
Finiment del termini: 17.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.
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Proposta de resolució sobre el projecte d’urbanització del sector 
Montcal, a Begur
250-01441/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.09.2020 al 16.09.2020).
Finiment del termini: 17.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.

Proposta de resolució sobre les concessions de les autopistes AP-7 i 
AP-2
250-01442/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.09.2020 al 16.09.2020).
Finiment del termini: 17.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.

Proposta de resolució sobre l’afectació del míldiu en el sector de la 
vinya
250-01443/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.09.2020 al 16.09.2020).
Finiment del termini: 17.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.
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Proposta de resolució sobre el desplegament dels serveis territorials 
a la vegueria del Penedès
250-01444/12

TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.09.2020 al 16.09.2020).
Finiment del termini: 17.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.

Proposta de resolució de rebuig de l’acord per a l’enviament d’aigua 
de l’Ebre al nord de la Conca de Barberà i sobre la recerca d’una 
solució basada en els principis de la nova cultura de l’aigua
250-01445/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.09.2020 al 16.09.2020).
Finiment del termini: 17.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.

Proposta de resolució sobre el reconeixement dels escriptors 
catalans Carlos Ruiz Zafón i Juan Marsé Carbó
250-01446/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.09.2020 al 16.09.2020).
Finiment del termini: 17.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre el foment, el prestigi i la difusió de 
l’espanyol i el reconeixement dels autors catalans en espanyol en el 
Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya
250-01447/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.09.2020 al 16.09.2020).
Finiment del termini: 17.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.

Proposta de resolució sobre l’aturada d’un projecte de construcció a 
la zona de Bellafosca, a Palamós
250-01448/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.09.2020 al 16.09.2020).
Finiment del termini: 17.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.

Proposta de resolució sobre la reactivació del món rural
250-01449/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies §&hàbils (del 07.09.2020 al 16.09.2020).
Finiment del termini: 17.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.
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Proposta de resolució sobre la dona al món rural
250-01450/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 74616 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Francisco 

Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, Mercè Es-
cofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre la dona al món rural, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’agricultura, la ramaderia i els treballs forestals són sectors que han estat tradi-

cionalment masculinitzats i ho continuen estant. Només un 28% de les explotacions 
agrícoles i ramaderes estan encapçalades per dones i la presència de dones als òr-
gans de direcció de les entitats i organitzacions agràries és clarament inferior o in-
existent. Les emprenedores, les que volen posar en marxa els seus propis projectes, 
ho tenen difícil: els falten referents, no gaudeixen de la confiança de l’entorn com els 
seus col·legues homes i en les xarxes de suport social o econòmic existeixen biaixos 
que les discriminen.

Entre tots hem de lluitar per trencar la bretxa de gènere en el sector primari i la 
indústria agroalimentària. El desfasament entre homes i dones emprenedors és am-
pli en general, però major encara en el món rural, on es necessita més ajuda.

Per tant, es tracta de reforçar el lideratge femení en qualsevol activitat econòmica 
del món rural, de fer costat a dones amb idees, amb startups en les seves primeres fa-
ses. Es tracta també d’arribar a les zones rurals que tenen un accés més difícil a pro-
grames de formació o d’incubació d’empreses. Programes com aquest són més neces-
saris, ara més que mai, ja que les dones han estat un dels col·lectius més colpejats per 
la pandèmia de la COVID-19. El tancament dels col·legis i dels centres per a la gent 
gran augmenta les exigències de cures sobre les famílies i aquestes cures solen recaure 
sobre les dones. Moltes poden veure en risc la seva activitat professional o empresarial 
i els seus projectes per aquesta exigència assistencial de les seves famílies.

La manca de lideratge i de referents femenins en càrrecs de direcció i presa de 
decisions dificulta encara més la incorporació i la integració de la dona a les tasques 
del sector primari en condicions de paritat.

Un dels grans reptes que hem de revertir, com a societat, és el despoblament ru-
ral, i aquí la dona juga un paper primordial. El despoblament rural s’ha de tractar 
des d’una perspectiva multifactorial, des de l’activitat econòmica primària, fins a 
l’accés a una cartera de serveis públics equitatius, assistència sanitària, oferta edu-
cativa, llar d’infants, assistència a la gent gran, transport públic, etc. I de la mateixa 
manera la paritat de gènere cal tractar-la de manera multisectorial, des de l’empre-
nedoria fins a l’accés als càrrecs de direcció d’empreses i a l’àmbit cooperatiu.

Tot i l’existència d’un Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 
2016-2020 i de diversos grups de treball en relació a les dones i la transversalitat de 
gènere, es desconeix l’abast i els resultats d’aquests i si la metodologia emprada fins 
a data d’avui és la més adient o cal redirigir els esforços.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Coordinar-se amb l’Institut Català de les Dones per reconèixer l’aportació de 

les dones com a creadores de riquesa, d’empresa i de cohesió social al món rural, 
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especialment al sector primari i agroalimentari amb l’ampliació de més ajudes, re-
cursos, programes i línies de finançament específiques.

2) Promoure, en el marc del Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marí-
tim, actuacions que afavoreixin el desenvolupament de la dona al medi rural i ma-
rítim com, entre d’altres, la formació específica dirigida a l’economia del coneixe-
ment, l’emprenedoria femenina i la integració de les dones al món rural.

3) Coordinar el Departament d’Empresa i Coneixement amb el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per donar suport i fomentar les ini-
ciatives d’emprendoria femenina i les vinculades a l’accés i l’aprofitament d’espais 
agraris abandonats.

4) Fomentar l’accés de les joves emprenedores a les ajudes, recursos, subven-
cions, programes i altres recursos, ja que és un dels col·lectius que presenta més di-
ficultats a l’hora d’obtenir finançament per al desenvolupament de la seva activitat 
empresarial a l’àmbit de l’agricultura.

5) Vetllar pel compliment de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes 
en els òrgans de direcció de les diferents organitzacions sindicals i empresarials 
agràries. Així mateix, tenir cura d’aquestes i altres polítiques d’equitat de gènere 
com a part d’un Pla Integral sobre el Despoblament Rural.

6) Fomentar el compliment de la Llei 35/2011 sobre titularitat compartida de les 
explotacions agràries, per al seu coneixement, potenciant i singularitzant aquesta fi-
gura dins de les polítiques agràries i de desenvolupament rural fomentant la igualtat 
real i efectiva de les dones en el medi rural.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, Mercè 

Escofet Sala, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre el pla de rescat de les llars d’infants
250-01451/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 74663 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada, Noemí de la 

Calle Sifré, diputada, Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución de para hacer efectivo 
el Plan de Rescate de las Llars d’Infants, para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Educació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Las Llars d’Infants son un servicio educativo esencial y necesario, tanto para el 

posterior desarrollo educativo del niño/a, como para facilitar la conciliación laboral 
y familiar de los progenitores.

Debido a la actual crisis sanitaria del COVID-19 y la penuria económica que ha 
provocado, muchas familias se han visto en la necesidad de dejar de utilizar el ser-
vicio de guardería lo que, añadido al incremento de gastos de personal por la reduc-
ción de ratios y la implementación de medidas sanitarias adicionales, ha obligado 
a que muchas Llars d’Infants privadas se hayan visto obligadas a cerrar y otras se 
encuentren en una situación económica seriamente comprometida.
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En la comparecencia de fecha 2 de julio en la Comisión de Educación, el Con-
seller Bargalló anunció un Plan de Rescate de Llars d’Infants privadas dotado con 
nueve millones de euros, justificado porque «hacen un servicio que si desapareciera 
colapsaría el servicio público en septiembre». En la misma comparecencia el Con-
seller informó que ya disponía de «autorización para comenzar a hacer los acuerdos 
para invertir», utilizando las partidas económicas anunciadas.

Las Llars d’Infants privadas que todavía no han cerrado, necesitan con urgencia 
la puesta en marcha del plan anunciado o su supervivencia se verá comprometida y, 
como bien dijo el Conseller Bargalló, eso provocaría el colapso del sistema público 
de las Llars d’Infants.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Hacer efectivo con carácter de máxima urgencia el Plan de Rescate de Llars 

d’Infants privadas anunciado en la Comissió d’Educació del pasado 2 de julio de 
2020.

2. Establecer los mecanismos necesarios de coordinación con las administraci-
ones locales y con las entidades representativas del sector, para la rápida identifica-
ción de las Llars d’Infants susceptibles de recibir las ayudas anunciadas y el cálculo 
de la partida correspondiente a cada una, que permita garantizar su pago inmediato.

Palacio del Parlamento, 27 de julio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, Noemí de la Calle Sifré, 

Martín Eusebio Barra López, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’aplicació de mesures que no permetin 
falsejar la història
250-01452/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 74703 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para implementar 
medidas que no permitan falsear la historia, para que sea sustanciada ante la Comis-
sió de Cultura, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Los amantes de la cultura, la libertad y la razón nos las hemos tenido que ver 

con unos movimientos reaccionarios pseudocientíficos que pretenden poner en tela 
de juicio toda la producción artística realizada durante siglos, juzgando diferentes 
obras o monumentos históricos con los ojos del presente o reescribiendo la historia 
y tergiversando los hechos para encajarlos a la medida de su particular ideología.

Esta pulsión, pretende no solo juzgar la historia y el arte a partir de los valores 
actuales, cosa que es legítima, aunque profundamente equivocada, sino que intenta 
imponer una censura de facto, o aboga directamente por la destrucción, de determi-
nadas películas o monumentos que narran historias o enlazan la figura de personas 
cuyos principios no encajan con los actuales. En otros casos, a través de movimien-
tos nacionalistas se busca alterar la historia para adecuarla a los fines estratégicos de 
gobiernos o ideologías en un intento de reescribir la historia, avalada por los hechos, 
para falsificarla.
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Si estas corrientes consiguen imponer sus postulados, estaremos abriendo la 
puerta a una deriva autoritaria, que en estos momentos se presenta bajo el paraguas 
de la defensa de lo correcto, la igualdad y los principios del siglo xxi. Estas ucronías 
de eslóganes simplificadores anulan la complejidad histórica con visiones sesgadas, 
carentes de honestidad y de veracidad histórica para imponer una historiografía per-
versa que como demócratas debemos rechazar.

Los representantes públicos en democracia debemos defender la libertad de la 
ciudadanía para acceder a la cultura en condiciones de igualdad, propiciando que 
los ciudadanos puedan conocer la historia, el arte y el patrimonio cultural sin la pre-
sencia o presión de una suerte de «totalitarismo civil» al que hay que hacer frente 
desde los poderes públicos.

Esta situación tiene especial repercusión en España, donde disponemos de una 
extensa y variada producción artística en todas sus formas. Ser responsables de la 
gestión del patrimonio cultural que existe, nos obliga a defender la cultura de los 
nuevos puritanos, quienes se encuentran cosiendo en masa letras escarlatas en la 
solapa de quien no piensa igual que estos movimientos, que representa una nueva 
pulsión liberticida fruto del desconocimiento y la fobia como principales motores 
de su acción política.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Defender el acceso a la Cultura en Libertad dando cumplimiento efectivo al 

artículo 20.1 de la Constitución, que reconoce y protege el derecho a la producción 
y creación literaria, artística, científica y técnica y el artículo 44, que proclama la 
obligación de los poderes públicos de tutelar el acceso a la cultura, a la que todos 
tienen derecho.

2. Adoptar cuantas medidas se consideren necesarias para evitar cualquier tipo 
de censura, de destrucción de la producción artística o falsificación histórica en cu-
alquiera de sus formas.

3. Condenar los ataques y actos incívicos sobre monumentos, obras de arte y pa-
trimonio artístico realizados por movimientos reaccionarios y totalitarios que im-
pulsan visiones distorsionadas y falaces de la historia.

4. Crear un fondo destinado a un Programa para el derecho de los catalanes a 
una historia rigurosa, académica y libre.

5. Adquirir el compromiso de no financiar, ni directa ni indirectamente, ni con-
tribuir en la difusión de falses y rídiculas teorías carentes de toda fundamentación 
histórica como, por ejemplo, las del Institut Nova Història.

Palacio del Parlamento, 27 de julio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Héctor Amelló Montiu, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre una campanya de prevenció de la 
Covid-19 en els infants davant la possible segona onada de la 
malaltia
250-01453/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 74705 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, María del Camino Fernández Riol, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
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167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para 
realizar una campaña de prevención ante la posible segunda oleada de COVID-19 
en población infantil, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Infància, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
La pandemia por SARS-COVID-2 no ha tenido una incidencia importante en 

los niños, pero la Asociación Española de Pediatría advierte del peligro que supone 
la segunda oleada del COVID-19 en otoño, ya que coincidiría con el virus respira-
torio sincitial (VRS) y el virus de la gripe, dos de las enfermedades infantiles más 
frecuentes en esta época, formando lo que ya denominan «la tormenta perfecta» en 
la edad pediátrica.

La superposición y la similitud de los síntomas entre los tres procesos víricos 
hace imprescindible un diagnóstico virológico rápido, ya que la presencia de uno de 
los tres virus no excluye a los otros.

La presión asistencial que puede provocar la coexistencia de los tres virus, obli-
ga a los centros de hospitalización pediátrica a reforzar la seguridad y los recursos 
tanto humanos como materiales disponibles.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Realizar una campaña de vacunación para la gripe en mujeres embarazadas, en 

ninos de entre 6 meses y 5 años, en niños enfermos que tienen alguna patología de 
base o crónica y en los profesionales sanitarios que trabajan con dichos colectivos.

2. Conformar equipos multidisciplinares coordinados por pediatras internistas e 
infectólogos responsables de estas patologías hospitalizadas.

3. Realizar cribado universal PCR rápido a todos los ingresados por COVID-19 
y Virus Respiratorio Sincitial para evitar las posibles complicaciones derivadas de 
los mismos, que puedan sufrir las enfermedades crónicas o de base existentes en el 
paciente.

4. Cubrir las necesidades de rehabilitación y atención temprana que quedaron en 
suspenso durante la primera oleada de COVID-19.

5. Reconocer la labor de todos los profesionales pediátricos dentro la salud pú-
blica.

Palacio del Parlamento, 27 de julio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; María del Camino Fernández Riol, diputada, 

GP Cs

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a donar 
visibilitat a les dones sordes i a llur problemàtica davant la violència 
de gènere
250-01454/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 74709 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la mesa del parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, María del Camino Fernández Riol, diputada, 

Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la Propuesta de resolución medidas para dar visibilidad a las mujeres sordas 
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y su problemática ante la violencia de género, para que sea sustanciada ante la Co-
missió d’Igualtat de les Persones, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Dis-

capacidad incorpora la perspectiva de género y la consideración de discriminación 
múltiple de mujeres y niñas.

Así en los artículos 6 y 16 del texto se establece la protección contra la explota-
ción, la violencia y el abuso sobre las mujeres y niñas con discapacidad.

Las mujeres sordas forman parte de los colectivos más vulnerables ante la vio-
lencia de género. La gran mayoría de las situaciones de violencia de género hacia las 
mujeres sordas no son denunciadas y no se visualizan en las estadísticas. También 
desconocen sus derechos y en la gran mayoría de los casos, tienen una percepción 
distorsionada, debido a la dificultad de acceso a la información.

Estas mujeres presentan más dificultades para expresar los malos tratos debido 
a los problemas de comunicación y a la falta de intérpretes de lengua de signos es-
pecializados en este tema. También tienen mayores dificultades de acceso a la in-
formación y a los recursos disponibles, debido a las barreras de comunicación a las 
que se enfrentan.

Por lo general, dependen de la asistencia de otras personas, sobre todo cuando es 
imprescindible la comunicación con personas oyentes. Teniendo en cuenta que esta 
asistencia suele venir de su propio entorno, dificulta el que denuncien las situacio-
nes de maltrato.

Estas mujeres se enfrentan con más frecuencia a que se ponga en duda la credi-
bilidad de su testimonio, viviendo situaciones de mayor vulnerabilidad debido a su 
condición física.

Además nos encontramos con que a la mayor parte de los recursos de atención 
psicosocial a las víctimas de violencia de género (asistenciales, residenciales y tera-
péuticos) resultan inaccesibles a las mujeres sordas al no incorporar en sus plantillas 
intérpretes de lengua de signos, mismo problema que se encuentran en los juzgados, 
dependencias policiales, centros de salud... el no contar con recursos adaptados que 
garanticen su seguridad y ofrezcan alternativas, favorece que no denuncien y sigan 
sufriendo el maltrato durante más tiempo que el resto de las mujeres.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Realizar una campaña de informativa adaptada para mujeres sordas para dar 

publicidad y visibilidad a la comunidad sorda y su problemática ante la violencia 
de género.

2. Desarrollar información accesible a personas sordas desde los organismos pú-
blicos, crear canales de información adaptados a las circunstancias de la población 
sorda y garantizar la accesibilidad con la plataforma de videointerpretación en len-
gua de signos Svisual, que también incluye chats de textos escritos.

3. Adaptar a lectura fácil la guía de recursos para la atención a mujeres víctimas 
de violencia de género.

4. Prevención de la violencia de género a través de la coeducación, formación a 
profesionales y mujeres sordas y el establecimiento de medidas de apoyo para el de-
sarrollo de su autonomía personal.

5. Invertir en medidas que aseguren el asesoramiento y orientación a estas muje-
res, y proporcionarles asistencia jurídica y atención psicosocial especializada.

6. Dotar de intérpretes en lengua de signos a todos los recursos de atención psi-
cosocial a las mujeres víctimas de violencia de género.
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7. Dotar de recursos a las unidades de vivienda destinadas a las mujeres víctimas 
de violencia de género, tanto de emergencia como tutelados, para el pleno acceso de 
cualquier mujer independientemente de sus características personales.

Palacio del Parlamento, 27 de julio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; María del Camino Fernández Riol, Noemí de 

la Calle Sifré, diputadas, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents davant 
l’increment de les addiccions dels menors a les noves tecnologies i a 
les apostes en línia a causa del confinament provocat per la Covid-19
250-01455/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 74710 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per prendre mesures 
urgents sobre l’augment a les addiccions dels menors d’edat a noves tecnologies i 
apostes online a causa del confinament generat per la COVID-19, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius 
Des d’edats primerenques, els nens i adolescents tenen total disposició a la tecno-

logia: adquireixen aviat el seu primer telèfon intel·ligent, tableta o ordinador, tant per 
a fins educatius com d’entreteniment. Malgrat que existeixen opcions com el control 
parental per a restringir el seu accés a determinades webs o el temps que naveguen, 
és impossible rastrejar o conèixer al 100% quins són els seus usos i hàbits reals.

Un dels grans problemes que comporten aquesta relació amb la tecnologia són 
les addiccions. Segons dades ofertes per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 
«un 20% dels menors d’edat juga en línia i una part important ho fa gairebé cada 
vegada que es connecta». D’altra banda, afirmen que «els adolescents que usen In-
ternet per a jugar tenen fins a quatre vegades més probabilitats de desenvolupar pro-
blemes amb el joc».

Encara que a Espanya les apostes online de menors estan prohibides, l’estudi 
«Perfil dels adolescents jugadors d’atzar a través d’internet», realitzat pels profes-
sors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Irene Montiel i José Ramón Ubi-
eto, reflecteix que gairebé un 20% dels adolescents han apostat en línia abans de la 
majoria d’edat i una part important ho fa habitualment amb el risc d’adquirir una 
addicció.

Als nens i nenes no els resulta excessivament complicat apostar-se la paga setma-
nal en la xarxa. Malgrat ser menors de divuit anys, qualsevol dispositiu electrònic 
els serveix per a accedir a un món atractiu d’apostes online. Hem de ser conscients 
que és una realitat la facilitat amb la qual un menor pot obrir-se pas en la xarxa per 
a apostar. Existeixen diverses vies per a burlar els febles controls i poder accedir en 
internet a jocs, com el pòquer, casino, escurabutxaques...

Com més aviat comença l’adolescent a jugar, major és el risc que desenvolupi un 
trastorn. En l’àmbit estatal, les xifres de menors amb algun problema de joc o altres 
addiccions (com a internet o als videojocs) és d’entre el 5% i el 10%.

El perfil més habitual del menor ludòpata és el d’un adolescent que passa de 
mitjana en Internet entre 2,2 i 3,5 hores al dia, molt impulsiu, entre els 15 i els 17 
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anys, amb una necessitat de cerca de sensacions, i amb dificultats per a gestionar 
emocions.

A Espanya, en cinc anys ha augmentat un 369% el nombre de jugadors actius que 
aposten a jocs d’atzar en línia. En 2013 hi havia 239.465 persones i en 2018, 883.174. 
Les xifres indiquen que entre els jocs d’atzar en línia més populars, ocupen els pri-
mers llocs les apostes (52,40%), el casino (33,80%) i el pòquer (11,63%).

La mitjana espanyola és de 21 anys, tal com apunta l’Estudi i anàlisi dels factors 
de risc del trastorn de joc en població clínica espanyola, elaborat en 2017. No obstant 
això, Irene Montiel, professora dels Estudis de Criminologia de la UOC i experta 
en ciberpsicologia i cibervictimizació, assegura que una prematura edat d’inici és 
un important factor de risc per a desenvolupar una addicció al joc: «Avui hi ha més 
menors enganxats al joc d’atzar en línia que mai i si no fem res per a evitar-ho, anirà 
a més», sentència Montiel. A més, assenyala que els nens i nenes utilitzen internet 
per a apostar tenen fins a quatre vegades més probabilitats de desenvolupar un pro-
blema amb el joc.

La Fundació d’Ajuda contra la Drogaddicció (FAD) el gener de 2020 va presen-
tar un estudi qualitatiu sobre la percepció que tenen noies i nois d’entre 18 i 24 anys 
sobre el joc i les apostes, sobre quins són els seus hàbits, com comencen a jugar o 
si perceben i com quins són els riscos als quals s’exposen. Segons les seves conclu-
sions, els joves, a banda de començar aquesta activitat quan encara són menors, la 
perceben com una part més del seu oci, comencen realitzant-la en grup, de manera 
que socialitzen pèrdues i guanys, i s’hi dediquen per diversió.

Pels joves i infants existeixen, d’una banda, els jocs de pur atzar i, per l’altra, 
aquells en els quals cal saber per poder guanyar, com les apostes esportives o jocs 
de cartes com el pòquer. El problema d’aquesta segona percepció és la generació de 
l’expectativa d’una possible «professionalització» de qui juga o, si més no, «fantasies 
intermèdies» que poden alimentar el joc, segons recull l’informe de FAD.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Promoure campanyes de conscienciació específiques sobre el joc online, apos-

tes online i joc d’atzar dirigides als pares i mares, professors, alumnes, personal de 
centres escolars i personal de centres sanitaris amb la finalitat de detectar i poder 
actuar en el cas d’un trastorn de joc patològic online en menors d’edat i obrir els ulls 
als nois i noies sobre la possibilitat de caure en la ludopatia

2. Fomentar i realitzar campanyes informatives especifiques sobre el joc online, 
apostes online i jocs d’atzar dirigides als pares i mares, professors, alumnes, perso-
nal de centres escolars i personal de centres sanitaris amb la finalitat d’educar sobre 
els riscos de les apostes online i transmetre que estem davant un problema de salut 
pública i social, perquè hi ha moltes conseqüències per a la salut física dels addictes 
als jocs d’atzar.

3. Coordinar el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb el Depar-
tament de Polítiques Digitals i Administració Pública, per tal de vetllar i protegir els 
infants dels riscos de les apostes online i la possible ludopatia. Tenir cura de què no 
es normalitzi una activitat de risc com és el joc online, cada cop més additiva entre 
els menors d’edat.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Mercè Escofet Sala, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre el pla d’autoprotecció del Complex 
Educatiu Tarragona - Antiga Universitat Laboral
250-01456/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 74835 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada, Francisco Ja-

vier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 
el que s’estableix pels articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució per a elaborar un Pla d’Autoprotecció del Complex Educatiu 
Tarragona, Antiga Universitat Laboral, perquè sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Educació, amb el següent text: 

Exposició de motius
El Complex Educatiu de Tarragona, conegut localment com l’Antiga Universitat 

Laboral, està ubicat a 4 km del centre de la ciutat a l’autovia Salou-Tarragona, en 
un espai de més de 6 ha de superfície amb un seguit de serveis que cal afegir a una 
amplia oferta formativa.

Consta de dos centres públics de formació professional específica, l’Institut Cal-
lípolis i l’Institut Pere Martell que, entre tots dos, ofereixen més de 40 titulacions 
de cicles formatius amb un àrea d’influència que abasta el Camp de Tarragona, al-
tres territoris de Catalunya i, fins i tot, de comunitats autònomes veïnes. Són dos 
instituts que participen en projectes i programes del Departament d’Educació com 
Assessorament/Reconeixement, Acredita’t, Erasmus, InnovaFP, FP semipresencial, 
de mobilitat i d’FP dual. Tots dos centres es gestionen per processos i amb paràme-
tres de qualitat i millora contínua i estan certificats en la norma ISO 9001: 2015 i 
estan reconeguts, per part del Departament d’Educació com a centres d’excel·lència 
educativa.

L’Institut Cal·lípolis té una àmplia oferta de cicles formatius de les famílies pro-
fessionals de Sanitat, Activitats físiques i esportives, Imatge personal i Ensenya-
ments esportius, un Programa de Formació i Inserció PFI i el Curs de preparació 
per a la incorporació a CFGS. En total 19 títols diferents d’FP. Realitza formació 
contínua i ocupacional principalment del sector del transport sanitari. Com a centre 
específic de formació professional, la vinculació i la relació amb les empreses i amb 
l’entorn socioeconòmic esdevé un pilar fonamental en el desenvolupament del seu 
projecte educatiu. Ofereix 4 cicles formatius en modalitat dual i ha estat reconegut 
amb la Q de plata de l’excel·lència educativa l’any 2016.

La oferta formativa de l’Institut Pere Martell correspon a 9 famílies professio-
nals de caire industrial, en concret 21 títols de cicles formatius, 8 dels quals en for-
mació en alternança modalitat FP Dual i 4 Programes de Formació i Inserció (PFI), 
adreçats a l’alumnat que no es gradua a l’ESO. Fruit de les estretes aliances amb 
l’entorn es duen a terme activitats de formació contínua i ocupacional, adreçades a 
persones treballadores o en situació de desocupació. La seva visió és ser un centre 
referent en l’oferta de formació professional, per la qualificació i requalificació de 
les persones al llarg de la vida, mitjançant una oferta de formació professional de 
qualitat, adaptada a les expectatives de les persones i a les necessitats del sistema 
productiu del territori.

Les Residències d’estudiants del Complex Educatiu són un servei públic que 
s’ofereix als estudiants de secundària post-obligatòria que necessiten d’aquest servei 
en el període lectiu. El Complex Educatiu de Tarragona ofereix servei de menjador, 
biblioteca, sala d’actes, sala de conferències, instal·lacions esportives, cafeteria i ser-
vei d’infermeria les 24 h. També compta amb servei d’autobús urbà i amb àmplies 
zones d’aparcament gratuït.
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Són prop de 2.500 els estudiants que passen pel Complex anualment que, sumats 
a la comunitat educativa, professors, administració, personal de restauració o de 
manteniment, fan us d’un recinte privilegiat a les comarques tarragonines.

Però és important tenir present que les instal·lacions del Complex provenen de 
l’Antiga Universitat Laboral inaugurada el 1956, és a dir, més de 60 anys d’antigui-
tat. La manca d’unes polítiques clares en relació al futur del Complex Educatiu ha 
comportat una deixadesa d’inversions i modernitzacions del conjunt que ha patit un 
manteniment de mínims. Aquesta situació fa que tant la urbanització de l’espai, pa-
viments, mobiliari, zones d’aparcament, enllumenat o inclús les zones enjardinades 
siguin molt millorables. Però encara més greu és la situació dels edificis i de les ins-
tal·lacions bàsiques d’ambdós centres educatius, com les de calefacció, tancaments 
o presència d’amiant.

Existeix un Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona, però no una 
dotació pressupostària per a la correcta gestió, conservació i millora de les instal·la-
cions comunes de tot el recinte, llevat de la part que en disposen cadascun dels dos 
centres formatius. Suposadament aquestes previsions estan concebudes per a la ti-
pologia de centre més habitual, es a dir, un centre educatiu integrat a una trama ur-
bana contínua, situació que s’allunya molt de la realitat dels centres de què parlem, 
amb uns requeriments de conservació més enllà que els d’un simple edifici ubicat 
al centre de la població.

Als darrers anys, des d’aquest Òrgan de Gestió, es va proposar un pla d’actuació, 
de mínims, a quatre anys per tal de donar resposta a les necessitats i priorització de 
les propostes de millora. Les línies establertes com a prioritàries i urgents van ser 
la millora de les condicions ambientals (calefacció i tancaments) i la millora de les 
instal·lacions en aspectes de seguretat com l’eliminació d’amiant.

Cal afegir que aquest Complex educatiu es situa fora de la trama urbana de la 
ciutat i molt proper als polígons químics, per la qual cosa i seguit la normativa vi-
gent necessita d’un Pla d’Autoprotecció que ara per ara no existeix.

La inexistència d’una dotació pressupostària específica per a la gestió comuna 
d’aquest recinte posa de manifest les dificultats per a l’execució de treballs de millo-
ra i de la instal·lació d’elements obligatoris com els requerits per un Pla d’Autopro-
tecció davant risc d’accident químic.

Tant la comunitat educativa com la resta de població de Tarragona veu amb pre-
ocupació com un complex amb tan gran potencial formatiu i de serveis, es manté 
amb mancances greus de modernització i manteniment adient, i no rep l’atenció ins-
titucional que es mereix.

Per tot això, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir els elements necessaris, megafonia, alarmes, etc... per tal de donar 

compliment al Pla d’Autoprotecció del recinte del Complex Educatiu de Tarragona.
2. Garantir la continuació dels treballs de millora per aquest any 2020 que, se-

gons el Pla d’actuació proposat, es consideren urgents per comfort ambiental dels 
espais educatius i per seguretat dels mateixos.

3. Dotar l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona dels recursos 
econòmics i de gestió necessaris per tal de garantir l’execució, i si s’escau l’amplia-
ció, d’aquest pla d’actuació a quatre anys.

4. Establir un projecte de futur del Complex Educatiu de Tarragona que inclo-
gui el màxim aprofitament de les instal·lacions i recursos formatius i la promoció 
del Complex com a un espai d’oportunitats per a la qualificació i requalificació de 
les persones, on es puguin desenvolupar totes les actuacions ja contemplades a la 
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Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, i que al mateix 
temps sigui un lloc de referència de la Formació Professional de Catalunya

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Sonia Sierra Infante, Francisco Javier Domín-

guez Serrano, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’estabilització de la figura dels tècnics 
especialistes en educació infantil
250-01457/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 74847 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre l’estabilització de les Tècniques Especialistes en Educació Infantil (TEEIS), 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les Tècniques Especialistes en Educació Infantil (TEEI) són un col·lectiu que 

treballa al Departament d’Educació des del curs 2004-5, quan es va crear aquesta 
figura professional com a Personal d’Atenció Educativa, donant suport a les aules 
de P3. Treballen colze a colze amb les mestres tutores, participant en l’elaboració 
de material didàctic i en l’observació del procés d’aprenentatge de l’alumnat per a la 
posterior avaluació, a més d’atendre’l en les seves necessitats i acompanyar-lo en el 
desenvolupament de l’autonomia personal.

Aquest col·lectiu ha patit des de la seva creació una situació de precarietat: des 
de no tenir ben definides les seves funcions en un començament, a tenir veu però no 
tenir vot als claustres, a no ser substituïdes, en un gran nombre d’ocasions, ni en cas 
de malaltia ni de reducció de jornada per cura d’un fill menor, fet que ha pressionat 
a les treballadores a l’hora d’exercir aquests drets. Fins i tot han estat utilitzades com 
a servei de monitoratge i menjador, enlloc d’assistir a les reunions de coordinació de 
cicle, nivell i entrevistes amb els pares. Les TEEI han esdevingut un suport essen-
cial a les aules de P3 i al Cicle Infantil en general, donada la circumstància que la 
majoria porta a la mateixa escola des de fa més de 10 anys, i no han tingut cap opor-
tunitat de canvi ja que tampoc s’han efectuat concursos de trasllats.

Les TEEI també han exercit funcions de vetlladores per vocació i responsa-
bilitat. El desplegament del Decret d’inclusió sense l’acompanyament dels recur-
sos necessaris ha provocat que moltes direccions destinessin les vetlladores i les 
EEE (Educadores d’Educació Especial) a alumnat d’altres cursos. Les TEEI han 
desenvolupat aquestes tasques amb força, positivisme i ganes d’atendre de la millor 
manera als infants, per suplir la manca de recursos humans.

La figura de les TEEI és cada cop més necessària per a una bona atenció als 
infants, així com de les famílies i el claustre, i és per això que és imprescindible 
treballar per estabilitzar aquestes professionals i consolidar les treballadores que 
actualment, de forma temporal, ocupen vacants. De fet, es troben en una situació 
d’excepcionalitat i d’abús de temporalitat, on el 100% de les TEEI presten servei al 
Departament d’Educació des de fa 15 anys (moltes entre 10 i 15).

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Ampliar la convocatòria de places de Tècniques Especialistes d’Educació In-

fantil (TEEI) fins a 1.500, d’acord amb les necessitats estructurals del sistema edu-
catiu, per tal de garantir un model d’escola plenament inclusiva.

2. Transformar la vinculació laboral temporal de les TEEI que es troben en frau 
de llei en una relació interina de naturalesa indefinida en plaça vacant a reserva de 
la seva vàlida cobertura per un procediment excepcional d’estabilització, plaça que 
no podrà ser amortitzada ni ocupada a través d’un altre procés de provisió o de se-
lecció que no sigui el d’estabilització, i preveure les indemnitzacions reparadores i 
correctores corresponents de les TEEI en abús de temporalitat, tal i com indica la 
Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 19 de març.

3. Suspendre l’execució del procés selectiu aprovat per la Resolució 
EDU/1562/2020, d’1 de juliol, de convocatòria del procés selectiu de nou accés, 
mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de perso-
nal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Edu-
cació, durant el temps que sigui necessari per complir amb allò establert al punt 1 
i 2 anteriors.

4. Cobrir les baixes, reduccions de jornada, permisos o llicències de les TEEI des 
del primer dia, per tal de no perjudicar la qualitat de l’atenció educativa de l’alumnat.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre el traspàs complet de les polítiques 
d’ocupació
250-01458/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 74852 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Jordi Albert i 

Caballero, diputat del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre el traspàs complert de les polítiques d’ocupació, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les imprescindibles mesures sanitàries han tingut un impacte considerable so-

bre l’activitat econòmica i la ocupació, amb les últimes dades a la ma la taxa d’atur 
a Catalunya ha augmentat fins a el 14,8% el passat mes de juny.

La principal eina per a combatre l’impacte econòmic de la COVID-19 per part 
del Govern de l’Estat han estat els Expedients de Regulació Temporal per força 
major, que s’han estès més fins a el Setembre, independentment de la finalització 
de l’Estat d’Alarma. A 1 de Juliol de 2020 hi s’havien sol·licitat a Catalunya 91.425 
Eros per força major que podien comportar una afectació de fins a 609.409 persones 
treballadores i 6.712 Eros per causes tècniques, organitzatives, productives o eco-
nòmiques que podien afectar a 111.750 persones treballadores. No obstant, la gestió 
de les prestacions d’atur de les persones treballadores afectades portades a terme a 
través del SEPE, del Ministerio de Trabajo y Economia Social, s’ha topat amb difi-
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cultats que ha estat incapaç de superar i que han limitat l’abast de la protecció que 
tenien que oferir els ERTOS.

A data de 23 de Juliol, desprès de més de 4 mesos de de l’inici de l’Estat d’alar-
ma encara hi ha persones que no han cobrat la prestació d’atur a la que tenen dret. 
La gestió del SEPE ha estat plegada de situacions d’errors en els expedients que ha 
provocat que hi hagin persones que encara no han cobrat, o que han cobrar el doble, 
cobrat malgrat no estar en un ERTO o que només han cobrat 50€ o 20€, fins a el 
cas d’un treballador que va cobrar 0,28 € per dos mesos d’afectació per un ERTO. 
Les principals organitzacions sindicals, estimaven que només a Catalunya més de 
30.000 persones no havien cobrat el més de Juny. Al Juliol, milers continuen sense 
cobrar. A la mala gestió s’hi suma la opacitat i manca de transparència, no tenim 
les dades sobre les persones que s’han queixat o que han estat afectades per la mala 
gestió dels ERTOS, atès que el SEPE no la fa publica. Només en la bústia d’atenció 
a la ciutadania que la Generalitat va obrir per a donar resposta a la ciutadania s’han 
rebut fins a 4.600 queixes de persones que encara no tenen resolt el seu ERTO. El 
telèfon que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat a disposi-
ció per atendre trucades a través del SOC, on es van rebre prop de 350.000 trucades 
fins al mes de juny, més de 285.000 van ser per incidències sobre la prestació d’atur, 
malgrat aquest organisme no disposa d’informació ni d’accés a les dades ni ha estat 
habilitat per portar a terme els tràmits.

El col·lapse del SEPE l’ha admès el mateix estat, però no s’han posat solucions 
sobre la taula. Tot això mentre la Generalitat al llarg d’aquests tres mesos ha trami-
tat més de 98.000 ERTOS que tenen una afectació de 727.000 persones treballado-
res. De forma diligent i puntual. En més de 11 ocasions s’ha posat a disposició del 
Ministeri de Treball i el SEPE per a tal d’oferir suport logístic, tècnic i humà per 
atendre les persones afectades per impagaments i l’allau d’incidències en el cobra-
ment de prestacions d’atur vinculades a els ERTO. Malgrat no tenir-ne la competèn-
cia el SOC ha atès les queixes i reclamacions de la ciutadania que se l’hi ha dirigit, 
atenent i acompanyant a la ciutadania encara que només pugui atendre però no re-
soldre les queixes.

En última instancia, malgrat comptar menys recursos de l’Estat, la Generalitat 
ha posat a disposició de la ciutadania ajudes per a tal de garantir la despesa de les 
primeres necessitats per a llars i famílies, destinant 20 milions d’euros en un ajut 
extraordinari per les despeses de primera necessitat per a treballadors afectats per 
ERTO o amb contractes temporals extingits i autònoms amb càrregues familiars 
que hagin patit una disminució superior al 30% dels seus ingressos per causa de la 
COVID-19. En els moments més àlgids de la pandèmia i més durs del confinament 
el Govern de la Generalitat ha arribat allà on l’Estat per desídia o per incompetència 
no podia arribar.

Malgrat la gravetat de la situació el SEPE i el Ministeri continuen sense respon-
dre a l’oferta de col·laboració per part de la Generalitat de Catalunya, menystenint la 
voluntat de col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb 
l’única conseqüència que les dificultats en la gestió dels ERTOS continuen i milers 
de persones que tenien dret a la prestació continuant sense cobrar-ho.

No només cal considerar les incidències no ateses, sinó que s’ha produït una dei-
xadesa important en l’atenció a la ciutadania, la majoria de la qual ha vist com tam-
poc li ha esteses les trucades o les demandes d’informació per resoldre les eventuals 
incidències. Un coll d’ampolla de difícil solució i un silenci massa gran per milers 
de persones afectades.

Més enllà de l’impacte del Covid-19, aquesta problemàtica té una natura estruc-
tural. La Generalitat té competència sobre polítiques actives d’ocupació, malgrat 
que en depèn dels recursos que atorga l’Estat i que ha retallat en més de 215 Mi-
lions d’euros, però no te competències en polítiques passives. La Generalitat te la 
responsabilitat d’ajudar a les persones a millorar la seva ocupabilitat, però no pot 



BOPC 671
4 de setembre de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 64

complementar aquest suport amb les prestacions d’atur. La coordinació de polítiques 
actives i passives podria oferir un servei integral necessari per a tal de maximitzar 
el benefici de la ciutadania afectada per aquestes polítiques, combinant un sistema 
robust de protecció social amb les polítiques d’activació laboral. Aquest traspàs per-
metria fusionar el conjunt de prestacions, vincular-ho a itineraris d’inserció laboral 
en els casos en que sigui possible i desitjable, així com preveure intervencions so-
cials i d’activació laboral.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya 
1. Considera reprovable la decisió de l’Estat d’ignorar la oferta de col·labora-

ció de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies per a tal de col·laborar en 
la gestió de les prestacions d’atur vinculades als ERTOs derivats de la Covid-19 i 
constata que els principals afectats per aquesta negligència han estat els ciutadans i 
ciutadanes amb dret a la prestació i que encara avui no han cobrat, les han percebut 
errònies, o bé, ni tant sols han estat atesos.

2. Insta a el Govern de la Generalitat, a exigir el Govern de l’Estat.
a. El traspàs de la gestió de les prestacions i subsidis d’atur que actualment gesti-

ona el SEPE per a tal que des de el SOC es pugui oferir una política integral d’ocu-
pació que contempli totes les seves dimensions. Aquest traspàs hauria d’incloure, 
com a mínim: 

i. Organització i administració dels serveis
ii. Gestió del reconeixement del dret a rebre les prestacions
iii. Traspàs de la infraestructura disponible
iv. Finançament per part de l’estat de dites obligacions econòmiques i de les dis-

ponibles pressupostaries que comportaria el traspàs.
vi. Direcció, coordinació i control de sistemes de processament de dades. La fun-

ció interventora en la matèria.
b. Que el pagament de les prestacions endarrerides reconegui d’ofici els interes-

sos de demora, com a compensació per el perjudici causat a milers de persones tre-
balladores que han estat mesos sense ingressos.

c. La reversió immediata de la retallada de 215 milions d’euros dels fons de la 
Conferencia Sectorial de Empleo destinat a Catalunya per implementar polítiques 
actives d’ocupació al 2020, atès que son una eina essencial per a l’impuls de l’acti-
vació laboral i combatre l’atur de llarga durada i la decisió del Ministeri de Treball i 
Economia Social retalla el seu finançament en un 55% del pressupost assignat, que 
passaria de 388 milions a només 173. Aquests son uns recursos finalistes recaptats 
amb cotitzacions d’empreses i treballadors, imprescindibles per a donar resposta a 
les necessitats de persones treballadores i empreses durant la reactivació econòmica.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Jordi Albert i Caballero, diputat, GP ERC

Proposta de resolució sobre una automoció sostenible
250-01459/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 74854 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa de la comissió d’empresa i coneixement
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els ar-
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ticles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per 
una automoció sostenible, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Em-
presa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
El tancament de les plantes de Nissan a Zona Franca, Montcada i Reixach i Sant 

Andreu de la Barca amenaça amb colpejar amb duresa el teixit industrial català. 
L’impacte en llocs de feina, precarització laboral i producció de riquesa d’aquest 
tancament són incalculables. Aquest tancament a més, coincideix amb un moment 
de forta crisis econòmica provocada pels efectes de la crisis sanitària de la Covid19. 
El trencament de les cadenes de distribució global fruit de la pandèmia, l’aturada 
productiva o el deteriorament de la demanda interna i externa, afectaran amb for-
ça al sector de l’automoció i poden generar majors pèrdues laborals i econòmiques. 
Recordem que el sector de l’automoció genera a Catalunya 143.000 llocs de treball 
entre directes i indirectes, factura al voltant de 23.800 milions d’euros i representa 
un 10,2% del PIB català segons dades del Departament d’Empresa i Coneixement.

Sumat a aquesta situació actual, el sector de l’automoció també ha de fer front 
a la seva pròpia transició cap a un model més sostenible de negoci. La necessitat 
d’apostar per la producció de models més sostenibles energèticament i mediambien-
talment com son els models híbrids i elèctrics comporta que el sector hagi de rea-
litzar una profunda transformació en els seus models de producció actual. El sector 
necessita una reconversió de futur.

Creiem que l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que tradicionalment ha estat lli-
gada al sector de l’automoció des de principis del segle xx, ha de ser un lloc on la 
industria de l’automoció pugui desenvolupar la reconversió i la transformació pro-
ductiva necessària. L’Àrea Metropolitana ha de ser un hub de l’automoció sostenible 
que caracteritzarà el futur del sector en els propers anys.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Elaborar un pla estratègic per convertir el Àrea Metropolitana de Barcelona 

en un hub de l’automoció sostenible que garanteixi ocupació de qualitat i generació 
de riquesa.

2) Aprofitar la dotació de fons europeus contra la Covid-19 per invertir en la mo-
dernització i transformació del sector a Catalunya apostant per la seva sostenibilitat.

3) Crear el Pacte Nacional per l’Automoció amb actors públics, privats i agents 
socials que vetlli pel compliment dels compromisos del Govern de la Generalitat en 
aquest matèria i que serveixi d’òrgan consultiu de cara a la gestió d’aquest sector 
econòmic a Catalunya.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP
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Proposta de resolució sobre l’escletxa digital a la universitat
250-01460/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 74855 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa de la comissió d’empresa i coneixement
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
l’escletxa digital a la universitat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Polítiques Digitals i Administració Pública, amb el text següent: 

Exposició de motius
El confinament decretat per aturar l’expansió de la Covid19 ha mostrat les man-

cances i els problemes que tenim en múltiples àmbits de la nostra vida quotidiana. 
L’educació ha estat un dels grans afectats per l’aturada de l’activitat social. Des de 
la primària a la formació universitària la docència s’ha vist alterada en tots els seus 
registres. El pas d’una docència presencial a una online ha posat sobre la taula l’exis-
tència d’una nova desigualtat preocupant per a la inserció educativa, social i laboral 
d’amplis sectors de la població: l’escletxa digital.

La digitalització educativa és una realitat que el confinament ha accelerat de 
manera evident. La formació online a la universitat ha estat la solució d’urgència 
adoptada per totes les administracions per intentar acabar el curs amb la màxima 
normalitat possible. Tanmateix, el resultat, tot i l’esforç dels docents i les docents 
no ha estat l’òptim. La falta de mitjans i de recursos tècnics, sumats a la manca de 
capacitació digital i als dèficits de connectivitat d’amplis sectors de la població han 
dificultat la implementació d’aquest model educatiu a distància. A més, la universi-
tat tampoc ha disposat de tots els recursos, materials i capacitats per poder garantir 
un correcte funcionament d’aquest model. Tot plegat ens mostra l’escletxa digital 
que existeix avui dia: manca de recursos, de capacitació digital, de programari i de 
connectivitat.

Davant d’aquesta realitat, cal que la Generalitat de Catalunya, concretament el 
Departament d’Universitat tingui un pla orientat a reduir l’existència d’aquesta des-
igualtat digital que afecta de ple a l’alumnat i al professorat universitari i que davant 
del curs online que les universitats plantegen o de possibles rebrots, tornarà a tenir 
una especial incidència en la realitat formativa a Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Mobilitzar els recursos necessaris per a què tots els estudiants universitaris de 

Catalunya disposin del programari i instruments (ordinadors o tablets) necessaris 
per seguir el curs 2020/2021 amb normalitat.

2) Garantir formació en programari i aplicacions online per a professorat univer-
sitari que ho necessiti de cara al proper curs.

3) Millorar la connectivitat de l’alumnat garantint l’accés a dades per fer un se-
guiment normal del curs.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputada,  

GP CatECP
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Proposta de resolució sobre el reconeixement dels professionals de 
la narració oral com a col·lectiu dins les arts escèniques
250-01461/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 74856 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputada 

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució pel reconeixement de la funció dels i les professionals de la narració oral de 
Catalunya com a col·lectiu dins les arts escèniques, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
La narració oral és la disciplina artística que s’encarrega de contar, de viva veu, 

usant exclusivament –o principalment– la paraula, des del contacte directe i recíproc 
amb l’auditori. És connatural a l’ésser humà i constitueix la primera literatura a totes 
les cultures i societats, des de les primeres moixaines i jocs de falda fins als darrers 
instants de l’individu, sense cap mena de discriminació.

Enfonsa les seves arrels en l’antiquíssima tradició de contar històries i en l’ac-
tualitat es desenvolupa majoritàriament en un context escènic. La persona narradora 
conta, més que «descriu» o «explica», donat que no només refereix uns fets succeïts, 
siguin veritables o fantasiosos, sinó que ho fa des de la pròpia veu, la pròpia per-
cepció, i comptant amb la participació, activa i còmplice, del públic. En conseqüèn-
cia, el contista, narrador o narradora, desenvolupa el seu art de contar la història al 
públic posant en valor i compartint amb ell la veu, la mirada, la memòria, el joc, el 
respecte i la reflexió.

Amb la seva acció, la persona narradora preserva, estén i renova constantment el 
patrimoni immaterial de la tradició oral; al mateix temps, crea un espai de llibertat 
creativa que permet la construcció i l’evolució d’aquesta tradició i, en aquest acte, 
crea sinergies i complicitats amb el públic en la responsabilitat sobre l’evolució ar-
tística de l’obra. D’aquesta manera, el narrador o narradora, tenidor de la paraula, 
és memòria viva de l’adaptació dels textos, en transmet les ensenyances, els adapta 
perquè la societat s’hi identifiqui i els faci seus i manté constant la reflexió crítica 
sobre els mateixos. Per tant, com a baula de la cadena d’autors, fomenta el respec-
te a l’obra i li dona paraula crítica per fer-la part de la consciència de la comunitat.

Per tot plegat, podem afirmar rotundament que la narració oral és una disciplina 
íntimament lligada a la Cultura i a l’Educació, pilars sobre els quals es manté una 
societat democràtica forta.

Avui en dia, el narrador o narradora professional exerceix com instrument en 
l’estratègia bàsica en el foment de la lectura i el desenvolupament de la comprensió 
lectora i la competència literària, necessària en les etapes de creixement i especial-
ment important en aquests temps que vivim, i ajuda clau en el desenvolupament de 
totes les intel·ligències humanes. Així, a Catalunya, trobem les persones professio-
nals de la narració oral al llarg de més de 120.000 hores anuals exercint el seu art en 
biblioteques, escoles, museus, i altres espais lúdics i culturals com llibreries, places 
i carrers, festivals culturals i tradicionals, bars, festes majors i centres cívics i molts 
d’altres espais on es reuneixin persones amb la voluntat que els contin una història. 
Alhora, esdevenen agents protagonistes en qualsevol pla de lectura pública que es 
dissenyi amb objectius rigorosos i veraços, eina imprescindible per reeixir l’esforç 
en el foment de grups de lectura del Pla de lectura 2020, elaborat des del Departa-
ment de Cultura l’any 2017 i que ha quedat molt lluny d’assolir els seus objectius.
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Malgrat això, encara avui, el desconeixement i la manca de valoració de la tasca 
d’aquest col·lectiu professional, la gestió irregular dels serveis de biblioteques públi-
ques, la manca de recolzament públic –financer i logístic– dels festivals de narració 
oral i la pràctica inviabilitat en els mitjans de comunicació, han deixat aquesta pro-
fessió en una greu crisi. A més, la rebaixa dels catxés fixats per a la prestació d’a-
quest art, congelats des de la crisi del 2008, i les restriccions, quan no tancaments, 
de biblioteques públiques, centres d’ensenyament, teatres i altres equipaments, amb 
motiu de la lluita contra la pandèmia del COVID19, han deixat al col·lectiu de nar-
radores i narradors orals en una situació enormement precària que, fins i tot, fa pe-
rillar la seva subsistència.

Arran de tot plegat, cent vuitanta (dels prop de dos-cents vint-i-cinc) homes i 
dones que exerceixen professionalment a Catalunya la narració oral han redactat i 
donat suport al Manifest del Col·lectiu de Professionals de la Narració Oral de Ca-
talunya, que ha estat publicat al maig de 2020.

En conseqüència, és imprescindible que l’administració pública reconegui el va-
lor cultural i social del col·lectiu professional de narradors i narradores orals, com 
un més de les arts escèniques, i emprengui mesures en favor de la dignitat de la pro-
fessió, l’estímul de l’activitat, el desenvolupament de nous formats, la representativi-
tat del col·lectiu en els àmbits de decisió de les polítiques culturals i educatives i el 
foment social de la seva activitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Reconèixer el valor cultural, artístic i educatiu del col·lectiu de professionals 

de la narració oral, integrat dins de les arts escèniques, i mereixedor de suport i fo-
ment públics.

2. Promoure un règim de contractació pública dels i les professionals de la narra-
ció oral que contempli una seguretat de condicions en la contractació i la prestació 
del servei, una garantia de pagament i la resta de supòsits que dotin de seguretat ju-
rídica l’exercici professional de la prestació, així com eviti la competència deslleial 
de persones no professionals ni formades.

3. Desenvolupar un pla d’incentius públics que ajudin al finançament de projec-
tes individuals i col·lectius de narració oral, mitjançant criteris objectius d’avaluació 
i de pública concurrència.

4. Donar suport als ajuntaments, als consells comarcals i a les diputacions per 
establir una formació dels funcionaris en la contractació i la fiscalitat dels serveis 
dels narradors i narradores orals i el disseny de calendaris anuals de programació 
d’activitats de narració oral, especialment a través de les biblioteques públiques, que 
redueixin l’estacionalitat de la contractació i n’afavoreixin una prestació regular al 
llarg de l’any.

5. Desenvolupar un nou Pla de lectura de Catalunya, amb vigència de tres anys, 
que compti amb l’assessorament i la participació del Col·lectiu de professionals de la 
narració oral de Catalunya.

6. Reconèixer el Col·lectiu de professionals de la narració oral de Catalunya com 
la institució representativa d’aquest espai professional i facilitar la seva participació 
en els àmbits institucionals de disseny de polítiques culturals, meses de lectura pú-
blica municipals, organismes de mediació i organització de l’oferta cultural profes-
sional.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputada, 

GP CatECP



BOPC 671
4 de setembre de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 69 

Proposta de resolució contra les pràctiques d’espionatge polític
250-01462/12

PRESENTACIÓ: GP ERC, SP CUP-CC, GP JXCAT

Reg. 74861 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Carles Riera 

Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent, Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució contra les pràctiques d’espionatge 
polític, per tal que sigui substanciada davant el Ple del Parlament.

Alhora sol·liciten la seva tramitació pel procediment d’urgència extraordinària 
d’acord amb l’article 107.4 del Reglament del Parlament.

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya condemna i denuncia l’espionatge a través d’un 

programa informàtic, al qual només tenen accés governs i cossos de seguretat, instal-
lat a telèfons mòbils d’arreu del món. Unes actuacions, segons informacions perio-
dístiques, que també afecta càrrecs electes, representants institucionals i activistes 
catalans per tal d’espiar i tenir accés a tot tipus d’informació, així com activar de 
manera remota la càmera i el micròfon dels dispositius.

2. El Parlament de Catalunya lamenta i condemna qualsevol intromissió il·legíti-
ma en el secret de les comunicacions, qualsevol violació de la intimitat, i qualsevol 
altra pràctica d’espionatge polític.

a. Davant aquest fet, el Parlament de Catalunya condemna aquestes pràctiques, 
i rebutja que aquests programes siguin utilitzats per intervenir sistemes mòbils en 
investigacions antidemocràtiques cap a la ciutadania per motiu de la seva ideologia 
política.

b. En el cas de Catalunya, una vegada més, s’han evidenciat pràctiques d’espio-
natge a persones compromeses amb el procés d’autodeterminació, que busquen cri-
minalitzar una ideologia i un moviment polític legítim i democràtic. Les informa-
cions que s’han anat publicant i fent públiques evidencien espionatges al president 
del Parlament de Catalunya, Roger Torrent; a l’exdiputada Anna Gabriel; Ernest 
Maragall, diputat; Jordi Puigneró, conseller; Sergi Miquel, assessor President Puig-
demont i a Jordi Domingo, membre de l’Assemblea Nacional Catalana, entre molts 
d’altres que encara no han estat identificats.

3. El Parlament els mostra el seu suport i alhora vol manifestar la seva solidaritat 
amb totes les persones que des de fa anys han patit i pateixen pràctiques que violen 
els seus drets fonamentals a causa només de la seva ideologia.

4. El Parlament considera necessari que el govern de l’Estat Espanyol també les 
condemni, investigui els fets, depuri les responsabilitats que se’n derivin i adopti les 
mesures per eradicar-ho i garantir així que ningú serà víctima d’espionatge i perse-
cució per defensar un projecte polític.

5. El Parlament de Catalunya reafirma el seu compromís democràtic en la reso-
lució del conflicte polític així com la defensa dels drets i llibertats de la ciutadania, 
i constata la necessitat que es respectin els tractats i els convenis internacionals en 
defensa dels Drets Humans i dels Drets Civils i Polítics.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2020
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat, portaveus. 

Carles Riera Albert, SP CUP-CC, representant
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TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP ERC, SP CUP-CC, GP JxCat (reg. 74861).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que 
són fixats amb caràcter d’urgència ordinària, des de l'inici de la tramitació..
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.

Proposta de resolució sobre l’exclusió del castellà com a llengua 
habitual a Televisió de Catalunya
250-01463/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 74929 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre 
la injustificada exclusión del castellano como lengua habitual en TV3, para que sea 
sustanciada ante la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El estreno en la programación de TV3 de la serie «Drama» ha desatado un fuerte 

revuelo porque sus protagonistas hablan unos en catalán, otros en castellano y otros 
utilizan indistintamente las dos lenguas.

Aunque no es la primera vez que en una serie emitida por TV3 se utilizan tanto 
el catalán como el castellano, en esta ocasión a los personajes que utilizan el caste-
llano no se les puede asociar ninguna condición peyorativa. Son personajes perfec-
tamente equiparables a la realidad sociolingüística de Cataluña, y ver esa realidad 
en TV3 no ha resultado aceptable para los que predican la exclusión del castellano.

El artículo 2 de la Ley 11/2007, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals indica que el servicio público de comunicación audiovisual de la Generalitat 
consiste, entre otros, en «difundir y promocionar la lengua catalana». A este respec-
to, el Libro de Estilo de la CCMA dice: 

«El català és la llengua d’ús dels nostres mitjans. Els professionals, col·labora-
dors fixos i, en general, totes les persones contractades fan servir la llengua catalana 
en les intervencions per antena i en aquesta llengua es difonen els continguts, siguin 
de producció pròpia o no.

Fem servir el català amb els nostres interlocutors, sempre que ens entenguin, si-
gui quina sigui la seva llengua. Només de manera excepcional i motivada utilitzem 
altres llengües en la difusió.

En igualtat de condicions pel que fa al valor dels continguts que ens ofereixen 
donem prioritat a la presència de convidats, especialistes o testimonis que s’expres-
sin en català. Aquesta preferència no ha de comportar cap mena de discriminació 
per als parlants d’altres llengües, no ha de perjudicar els continguts ni ha de distor-
sionar la realitat.»

Es decir, la difusión y promoción se transforma en una «preferencia» por el ca-
talán que supone esconder, rechazar y excluir el uso habitual del castellano salvo 
circunstancias excepcionales.
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Aunque el Libro de Estilo pretenda hacer creer que esa preferencia no impli-
ca discriminación y no perjudica a los contenidos ni distorsiona la realidad, que la 
Consellera de Cultura afirmara que escucha ‘demasiado castellano en TV3’ por el 
hecho de que algún protagonista de un solo programa lo utilice, es fiel reflejo de que 
la «realidad» que se difunde desde los medios de comunicación públicos está to-
talmente alejada de la verdadera realidad de la sociedad catalana donde las lenguas 
oficiales conviven con total naturalidad y el castellano es la lengua que más ciuda-
danos de Cataluña consideran como su lengua materna.

Además, este monolingüismo forzado constituye una actuación intencionada y 
abiertamente contraria a la propia normativa autonómica de medios audiovisuales 
públicos interpretada con respeto a la Constitución. En este sentido, no puede ob-
viarse que el Tribunal Constitucional reiteró en su STC 86/2017, de 4 de julio, que 
no puede excluirse el uso habitual y normal del castellano en los medios públicos 
autonómicos de la Generalitat pues supone una vulneración de los derechos de los 
ciudadanos. Y el Estatuto de Autonomía de Cataluña dictamina que: «Los poderes 
públicos de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para facilitar el ejer-
cicio de estos derechos» en referencia al derecho que tenemos todas las personas a 
utilizar cualquiera de las lenguas oficiales. Con lo cual, habiendo tres lenguas ofici-
ales en Cataluña, las tres deberían ser usadas indistintamente en los medios de co-
municación públicos de Cataluña, sin ninguna preferencia que suponga la exclusión 
de las otras.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña: 
A. Lamenta la la vulneración de los derechos constitucionales y estatutarios de 

los ciudadanos que implica la intencionada exclusión del castellano como lengua de 
uso habitual y normal en TV3.

B. Deplora que TV3 no refleje la realidad y la riqueza plurilingüe de la sociedad 
catalana con el uso de las tres lenguas cooficiales, sin exclusión de ninguna de ellas 
como lengua de uso habitual.

2. Insta a TV3, y por extensión a toda la Corporación Catalana de Medios Audi-
ovisuales, a respetar los derechos constitucionales y estatutarios de todos los ciuda-
danos, empleando de manera habitual y normal las tres lenguas cooficiales 

Palacio del Parlamento, 29 de julio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la defensa dels llocs de treball de 
l’empresa Comdata
250-01464/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 74932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 
i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució en suport i 
defensa dels llocs de treball de l’empresa COMDATA, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 
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Exposició de motius
Els i les treballadores de la multinacional COMDATA, antiga Digitex, es troben 

actualment en plenes mobilitzacions contra l’ERE presentat per l’empresa que vol 
acomiadar a 169 persones, 120 de la seu a Viladecans i 49 a Esplugues. En l’àmbit 
estatal afecta un total de 450 treballadors i treballadores, quedant exclosa únicament 
la planta de Talavera de la Reina. A més, si la situació no reverteix, el comitè d’em-
presa es planteja dur a terme diverses jornades de vaga per fer veure la seva discon-
formitat amb el que planteja l’empresa.

Els sindicats, com a representants dels treballadors i treballadores, ja han mani-
festat a l’empresa la seva oposició a l’ERE presentat, ja que el conjunt de la plantilla 
no és la responsable de la mala gestió de la direcció de l’empresa, com ha reconegut 
la nova direcció d’aquesta. A més, consideren que no hi ha motius per a l’expedient 
regulatori presentat, ja que el volum de feina, lluny de disminuir, ha continuat crei-
xent recentment, fet que no justifica la decisió de l’empresa. Per tant, ens trobem 
davant una decisió arbitraria i unilateral de l’empresa. A més, el comitè d’empresa 
constata que no s’ha intentat reestructurar la distribució organitzativa de l’empresa 
per poder fer front a la situació i no haver de suprimir llocs de treball.

Parlem d’una empresa que s’ha beneficiat de les mesures de protecció laboral 
que va posar en marxa el Govern d’Espanya per fer front a la pandèmia, presentant 
un ERTE fa dos mesos a la planta d’Esplugues, i que a dia 15 de juny, van fer fora a 
més de 80 treballadors i treballadores. Cal tenir present també, la intenció de l’em-
presa de tancar la planta d’Esplugues per unificar-la amb la de Viladecans, decisió 
anunciada per l’empresa el passat dijous.

Es tracta d’un treball altament feminitzat i que dóna feina especialment a gent 
jove de la nostra comarca, per tant, cal protegir aquests llocs de treballs que en mol-
tes ocasions esdevenen precaris. Aquesta crisi no pot continuar incidint en les per-
sones més desfavorides, treballadors i treballadores que ja de per si no compten amb 
les millors condicions de sou, horaris, etc.

Permetre que l’empresa s’aprofiti de la situació excepcional que estem vivint per 
deixar enrere quasi mig miler de famílies en tot l’Estat i 169 d’elles a la nostra co-
marca, no és una opció. És per això que cal refermar-se en la defensa dels llocs de 
treball, especialment els del treballadores i treballadores de base, que no tenen la 
responsabilitat de la mala gestió de l’empresa.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya refusa l’ERE presentat per l’empresa COMDA-

TA, al Baix Llobregat, i mostra el seu suport als seus treballadors i treballadores.
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
2. Exigir a l’empresa la retirada de l’ERE i la negociació amb el Comitè d’Em-

presa d’unes millors condicions laborals dels seus treballadores i treballadores, sem-
pre amb l’objectiu de preservar els llocs de treball.

3. Establir negociacions amb l’empresa per tal de cercar una solució que prote-
geixi els llocs de treball.

4. Traslladar els acords que es produeixin en aquesta negociació al Comitè d’Em-
presa de COMDATA i sindicats.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la implantació d’un pla de xoc per a 
atendre les addiccions amb substàncies o comportamentals en els 
joves
250-01465/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 74934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per implemen-
tar un pla de xoc per atendre les addiccions amb o sense substàncies en els joves de 
Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Es calcula que el 24% dels joves entre 15 i 22 anys té problemes d’addicció. Els 

experts han alertat d’un increment de l’addicció als jocs d’atzar en línia, especial-
ment en les apostes esportives, entre els menors de 26 anys. A la unitat de joc pa-
tològic de Bellvitge també han detectat un augment de les addiccions al joc online, 
que ha passat d’un 10,3% l’any 2015 a un 21% l’any 2017.

Entre els adults, el tractament de les addiccions comportamentals en el model 
contractat per CatSalut ni es fa als dispositius de la Xarxa de Salut mental, Centres 
de Salut Mental d’Adults, perquè son addiccions, ni a la Xarxa de Drogodependèn-
cies, perquè no hi ha cap substància implicada, recaient a dispositius suprasectorials 
per adults. La derivació a aquests dispositius depèn dels professionals de l’Atenció 
Primària, que han de fer la detecció precoç, diagnòstic i derivació a aquests dispo-
sitius, quan no sempre disposen de suficient informació per tal que el procediment 
de detecció i derivacions a aquests dispositius siguin àgils.

Encara mes greu és la situació dels joves per sota de divuit anys tant quan patei-
xen addiccions comportamentals o drogoaddiccions, que no són atesos ni a la xarxa 
de salut mental infantojuvenil ni als centres d’atenció a les drogodependències, i llur 
atenció depèn en acords entre els proveïdors dels dispositius, que no es donen a tots 
els territoris.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Difondre la informació i formació relativa a les addiccions comportamentals 

i el seu circuit de derivació pels professionals de l’Atenció Primària, per tal que el 
procés de detecció precoç i derivació als dispositius suprasectorials de tractament a 
les addiccions de comportament als adults sigui efectiu i àgil.

2. Proporcionar els recursos humans a les unitats suprasectorials per garantir el 
tractament a tots els ciutadans que ho necessitin i el suport a les seves famílies dins 
d’un model d’intervenció biopsicosocial que garanteixi així mateix l’equitat a l’ac-
cessibilitat entre els territoris.

3. Garantir a tots els territoris, bé amb la creació de dispositius específics, o bé 
amb contractes que posin d’acord les xarxes de salut mental i la de addiccions, l’aten-
ció als joves per sota de 18 anys que pateixin addiccions amb o sense substància i 
el suport a les seves famílies, garantint l’equitat a l’accessibilitat entre els territoris.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

GP Cs
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Proposta de resolució sobre el desenvolupament del projecte de 
l’entitat La Casa de Sofia
250-01466/12

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

Reg. 75047 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parla-

mentari de Junts per Catalunya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamen-
tari Republicà, Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem, Alejandro Fernández Álvarez, representant del Sub-
grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució per desenvolupar el projecte La Casa de Sofia, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El projecte La Casa de Sofia té com a propòsit la creació d’una institució per al 

maneig interdisciplinari, transversal i centrat en els pacients afectats de les anome-
nades malalties minoritàries, i en les seves famílies.

Les malalties minoritàries, són un grup integrat per més de 7.000 condicions 
clíniques que poden afectar en conjunt a un 5-7% de la població general: s’estimen 
unes 400.000 a Catalunya. Són entitats clíniques molt heterogènies, multisistèmi-
ques i cròniques, que requereixen d’abordatges multidisciplinaris (sanitaris, socio-
sanitaris, socials, educatius i de reinserció laboral).

El suport global a aquests pacients, en moltes ocasions nens/es, i les seves famí-
lies és imprescindible i suposa un repte per al sistema sociosanitari i familiar.

Des del punt de vista sanitari i causa de desconeixement que envolta aquestes 
patologies, aquest tipus de malalties tenen un diagnòstic complex que pot requerir 
de múltiples proves i d’un temps llarg d’anar passant per diversos especialistes i cen-
tres sanitaris fins a obtenir resultats definitius. Per la seva banda, el tractament ha de 
ser multidisciplinari i pot requerir d’una continuïtat durant tota la vida del pacient.

Des del punt de vista social, les famílies necessiten un acompanyament, orien-
tació i informació precisa durant tot el procés, una assessoria sobre els recursos als 
quals tenen dret a accedir per la millora de la qualitat de vida del pacient, així com 
suport psicològic i professional per a poder superar les dificultats que suposa la con-
vivència diària amb aquest tipus de patologies.

El projecte La Casa de Sofia pretén ajudar els pacients i les seves famílies des 
d’aquest enfocament global d’acompanyament, orientació i aportació de recursos 
necessaris, enfocament per al qual el sistema sociosanitari presenta a hores d’ara 
mancances, així com facilitar la coordinació entre els professionals i alhora, facili-
tar la recerca.

Per aquests motius, el Grups Parlamentaris mencionats anteriorment presentem 
la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Instar al Departament de Salut a establir un acord amb l’entitat La Casa de So-

fia per tal que part de l’atenció sanitària que requereixin les persones amb malalties 
minoritàries es pugui dur a terme coordinadament amb aquesta entitat.

2. Instar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a establir un acord 
amb l’entitat la Casa de Sofia per facilitar l’atenció sociofamiliar de les famílies i 
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de les persones amb malalties minoritàries a les seves places d’atenció residencial i 
sociosanitària.

3. Instar al Departament d’Educació a establir un acord amb l’entitat La Casa de 
Sofia per facilitar l’atenció educativa de les persones amb malalties minoritàries a 
les seves places d’atenció residencial i sociosanitària.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2020
Lorena Roldán Suárez, GP Cs; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Eva Granados 

Galiano,  GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP; Anna Caula i Pa-
retas, GP Republicà, portaveus. Alejandro Fernández Álvarez,  SP PPC, representant

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures destinades a les 
dones autònomes en l’etapa posterior a la pandèmia
250-01467/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 75055 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la situació 
de les dones autònomes en l’era post Covid-19, para que sea sustanciada ante la Co-
missió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El nombre de dones inscrites l’any 2019, en el Règim Especial de Treballadors 

Autònoms (RETA) era d’1.173.743, mentre que els homes sumaven 2.093.685 afi-
liats. És a dir, el 2019 les dones van créixer en 14.123 dones, 53 vegades més que els 
homes (266 nous autònoms).

Segons la responsable de l’Àrea de Dona d’Associació de Treballadors Autònom 
(ATA), Candela Carrera, «Les dones autònomes estan sent les protagonistes de la 
recuperació econòmica i la generació d’ocupació. Si el RETA ha crescut i incremen-
tat el nombre d’autònoms és pel seu impuls. El creixement d’autònoms a Espanya és 
femení. Els negocis liderats per dones es mantenen més en el temps i han aconseguit 
superar els nivells previs a la crisi».

Per edat, les que més emprenen estan entre els 55 i els 65 anys. Encara que con-
tinuen havent-hi diferències de sexe segons els sectors als quals ens referim. En la 
construcció, hi ha un 16% d’homes enfront de l’1% de dones. O en comerç, on hi ha 
un 19% en homes, enfront del 27% de dones.

Segons un informe d’ATA de març de 2020, el nombre de treballadores autòno-
mes ha augmentat a 116.444 dones entre 2009 i 2019, la qual cosa suposa un 11% 
més, enfront d’una reculada dels homes autònoms de 6.062 en el mateix període, un 
0,3% menys.

No obstant això, les dones continuen lluitant per aconseguir igualar-se en aquells 
sectors on estan molt per darrere. Com per exemple dones que decideixen traslla-
dar-se a la zona rural i començar una nova vida com a dones emprenedores, donant 
suport a la no despoblació.

Aquestes xifres esmentades anteriorment no contemplaven els efectes del 
Covid-19, que ha enviat a l’atur a més dones que homes. Segons un estudi de la con-
sultora McKinsey, la bretxa de gènere en la desocupació restarà un bilió d’euros en 
el creixement mundial en la dècada vinent; i les dones, malauradament, tenen gai-
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rebé dues vegades més de probabilitat de perdre l’ocupació que els homes arran de 
la pandèmia.

Per tot això, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Obrir una línia específica d’ajudes per a les dones autònomes afectades econò-

micament pel Covid-19 amb la finalitat de fomentar la continuació dels seus projec-
tes empresarials i el començament d’altres.

2) Coordinar i promoure amb l’Institut Català de les Dones la reconstrucció de 
l’economia després de la pandèmia, i reconèixer l’aportació de les dones autònomes 
com a creadores de riquesa, d’empresa i de cohesió social.

3) Dissenyar, coordinar i impulsar l’elaboració d’un Pla estratègic de dones au-
tònomes afectades econòmicament pel Covid-19 amb el Departament d’Empresa i 
Coneixement i l’Institut Català de les Dones i fer-ne el seguiment i l’avaluació cor-
responent.

Palacio del Parlamento, 30 de julio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Mercè Escofet Sala, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre el Pla nacional del llibre i la lectura
250-01468/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 75072 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució so-
bre el Pla Nacional del Llibre i la Lectura, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 14 de juliol el Govern de la Generalitat va acordar encarregar al Depar-

tament de Cultura, en col·laboració amb el d’Educació, la redacció del Pla Nacional 
del Llibre i la Lectura amb l’horitzó 2030, a la vegada que aprovava les bases que 
han de regir la seva elaboració.

L’organisme coordinador del Pla és la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), 
amb la col·laboració del Servei de Biblioteques de la Direcció General de Creació, 
Acció Territorial i Biblioteques i de l’Àrea del Llibre de l’Institut Català de les Em-
preses Culturals (ICEC). El Departament de Cultura ha de presentar el Pla al Go-
vern, per procedir a la seva aprovació definitiva, el setembre de 2021.

Entre els cinc eixos que ha de contemplar el Pla hi consta: 
«c) Foment de l’hàbit lector, la competència lectora i el llibre entre la petita in-

fància, infants i joves fora de l’àmbit escolar, en què es proposen les actuacions en-
caminades a difondre i prestigiar la lectura en tots els seus formats i suports, així 
com promoció de la lectura en llengua catalana i occitana com un factor de cohesió 
social, especialment en entorns socialment vulnerables i poc proclius a la lectura 
en català.

d) Suport a la indústria editorial (autors, editors, distribuïdors, llibreters) en llen-
gua catalana i occitana en tots els seus formats, en què s’analitzen les necessitats 
del sector i es proposen les línies de treball que han de garantir la consolidació, el 
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desenvolupament i la modernització de la cadena de valor del llibre en tota la seva 
extensió.»

De redactar-se el Pla amb aquestes premisses, en quedarien exclosos els autors 
catalans en llengua castellana com també el sector editorial en castellà, del qual Ca-
talunya, i especialment Barcelona, en són líders mundials.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a modificar les bases aprovades el 14 

de juliol passat, especialment els eixos c i d, per tal que s’hi incloguin tant els autors 
en llengua castellana com la indústria editorial en castellà.

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Rafel Bruguera Batalla, diputat,  

GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la situació dels pacients amb malaltia 
pulmonar obstructiva crònica durant la pandèmia de la Covid-19
250-01469/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 75073 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució sobre la situació dels pacients amb la malaltia pulmonar obstructiva crònica 
durant la pandèmia generada per la Covid-19, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) és una malaltia crònica que 

causa una greu limitació en la capacitat respiratòria i els seus símptomes són tos, fa-
tiga i producció de mucositat. Els malalts de MPOC pateixen una dificultat contínua 
per a respirar, que, a més, provoca opressió al pit i una sensació d’esgotament per-
manent. Les persones amb MPOC pateixen durant anys les seves seqüeles físiques i 
psicològiques. És una malaltia incurable, amb una alta mortalitat, però el tractament 
pot alleujar els símptomes, millorar la qualitat de vida dels pacients i reduir el risc 
de mort. És per aquest motiu que el diagnòstic precoç és fonamental per a revertir 
l’avanç de la malaltia. Per això és essencial augmentar la conscienciació de la co-
munitat sanitària, dels agents de salut pública i de la ciutadania en general, que la 
MPOC és un problema de salut pública important.

Catalunya és la comunitat autònoma amb una prevalença més alta de la malal-
tia pulmonar obstructiva crònica. Segons els resultats preliminars de l’estudi EPIS-
CAN, es calcula que el 17,3% dels catalans pateixen aquesta malaltia. A més, l’in-
forme també demostra que a Catalunya l’infradiagnòstic referit pel pacient és del 
80,6%, mentre que la mitjana a Espanya és del 74,7%. La MPOC afecta a prop de 
750.000 persones. D’aquestes, només el 25% estarien diagnosticats, evidenciant el 
gran problema d’infradiagnòstic que presenta aquesta malaltia.

La pandèmia provocada per la Covid19 està afectant molt durament als pacients 
amb MPOC, ja que és una malaltia reconeguda per les autoritats sanitàries com de 
molt alt risc enfront del coronavirus. A més, segons diversos informes, aquesta ma-
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laltia augmenta el risc de presentar una malaltia greu per Covid19 en 6 vegades i 
d’ingrés d’UCI en 17 vegades. Els rebrots de la Covid19 que han sorgit a Catalunya 
el mes de juliol han augmentat la preocupació dels pacients amb MPOC. La taxa 
de mortalitat de la malaltia a Catalunya és superior a la mitjana espanyola. A Espa-
nya, al voltant del 22% de les defuncions per la Covid19 i el 14% dels ingressats en 
UCI eren pacients amb MPOC. A més, el 31% dels pacients amb aquesta malaltia 
que han presentat sospita o confirmació d’haver-se contagiat de coronavirus han ne-
cessitat hospitalització.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Tenir en consideració les conseqüències que té el coronavirus en els pacients 

amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i adoptar les mesures neces-
sàries per alleujar a aquests pacients la seva situació derivada de la pandèmia i la 
seva malaltia.

2. Augmentar, una vegada passada l’actual situació de risc de contagi per als pos-
sibles pacients en les àrees de consulta, la sensibilització i la visibilitat de la MPOC 
impulsant en l’atenció primària les proves diagnòstiques que puguin portar a la de-
tecció precoç de la malaltia, com per exemple les espirometries o altres similars i 
que són de fàcil accés per als facultatius.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada,  

GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el garantiment de la independència 
política de TV3 davant de les ingerències del Govern
250-01470/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 75074 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
necesaria garantía de independencia política de TV3 ante las injerencias del Govern 
de la Generalitat, para que sea sustanciada ante la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El progresivo recrudecimiento del proceso separatista iniciado por los últimos 

Governs separatistas ha comportado una progresiva partidización de TV3 hasta el 
punto de acabar convirtiéndose en un aparato de agitación y propaganda separatista.

La falta de objetividad informativa y sesgo político de los contenidos de TV3 en 
beneficio de los partidos separatistas y sus postulados ha sido reiteradamente cons-
tatada por la Administración electoral de nuestra Comunidad Autónoma.

Ese sesgo que impregna la programación y la línea editorial de TV3 es fácilmen-
te constatable pues la misma es siempre plenamente coincidente con los postulados 
de los sucesivos Governs autonómicos de la Generalitat apoyados por partidos se-
paratistas.
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No obstante, recientemente ha sido confirmada públicamente la indebida injeren-
cia que ejerce el Govern de la Generalitat sobre TV3. De hecho, la actual Conselle-
ra de Cultura, Sra. Vilallonga ha confirmado que los propios miembros del Govern 
practican esas injerencias.

Y es que a raíz de la emisión de la serie «Drama», la Sra. Vilallonga manifestó 
escandalizada que, delante de lo que ella consideraba presencia excesiva del caste-
llano, la lengua mayoritaria de los catalanes, en la televisión pública de los catala-
nes, TV3, había decidido dar «un toque de atención» a los directivos de TV3.

Es decir, la Sra. Vilallonga reconoció que les había llamado al orden para que 
dieran explicaciones de por qué aparecía tanta presencia de una lengua que, según 
ella, no debería aparecer en TV3, demostrando la injerencia que este Govern tiene 
por costumbre ejercer sobre los medios de comunicación públicos.

Es evidente que este tipo de injerencias impiden que un medio público como 
TV3 pueda desarrollar su labor de Servicio público con objetividad informativa, 
neutralidad política y con respeto y con garantía del pluralismo político.

Por ello es imprescindible que el Parlament defienda la garantía de independen-
cia política de los medios de comunicación públicos autonómicos.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña: 
A. Rechaza las injerencias del Govern de la Generalitat a TV3·
B. Insta al Govern de la Generalitat a respetar la necesaria independencia de la 

que debe disfrutar TV3. 

Palacio del Parlamento, 29 de julio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

GP Cs

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures relatives al sector 
de l’esport en temps de pandèmia
250-01471/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 75173 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el sector de-
portivo en tiempos de pandemia, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers 
Institucionals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El deporte, como sector productivo, supone un 2,5% del PIB catalán y genera 

unos 85.000 puestos de trabajo. A estas cifras económicas hay que añadir elementos 
indiscutibles pero de más difícil cuantificación monetaria: la vida saludable deriva-
da de la práctica deportiva, ahorra gasto sanitario motivado por las diversas y creci-
entes patologías atribuibles a la vida sedentaria, completándose esta suma de bene-
ficios con la certeza de que la práctica deportiva ayuda a la estabilidad emocional, 
tan necesaria en estos tiempos de pandemia.

El Covid-19 no hace distingo de ideologías, fronteras, idiomas o economías y el 
daño ocasionado ya en la actualidad y previsiblemente en el futuro, deriva la necesi-
dad de acciones pragmáticas y consensuadas con el sector para evitar su perjuicio y 



BOPC 671
4 de setembre de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 80

la derivada de daños colaterales de pérdida de PIB, puestos de trabajo, incremento 
de listas sanitarias y estabilidad emocional de la población.

Las recientes medidas adoptadas por el Govern de la Generalitat, unilateralmen-
te, sin conocimiento ni consenso con el sector deportivo, obligaron al sector a re-
currir ante el TSJC, que ha fallado en contra del Govern de la Generalitat y a favor 
de las reclamaciones del sector deportivo que ya se había adaptado, con elevados 
costes económicos, a las directrices sanitarias tendentes a frenar el contagio de la 
pandemia.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1.-Establecer una mesa de trabajo transversal y con el quórum adecuado, entre 

representantes de la Administración y del sector con la finalidad de consensuar cu-
antas medidas sean necesarias adoptar en tiempos de pandemia.

2. Establecer un plan económico-financiero de contingencia que permita la sub-
sistencia del sector durante la pandemia.

3.-Realizar campañas informativas de los beneficios de la práctica deportiva y 
los métodos de aplicación mientras dure la pandemia del Covid-19, corrigiendo la 
errónea demonización de la cual ha sido objeto recientemente.

Palacio del Parlamento, 31 de julio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre les visites de menors a llurs mares als 
centres penitenciaris
250-01472/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 75185 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de Resolución sobre 
visitas de menores a sus madres en los centros penitenciarios de Cataluña, para que 
sea sustanciada ante la Comissió de Justícia, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La población de mujeres en las cárceles catalanas debe ser motivo de especial 

atención en cuanto a iniciativas legislativas, pues se trata en muchas ocasiones de un 
colectivo vulnerable. Además, en el caso de que sean madres, el ejercicio de dicha 
maternidad tiene repercusión sobre sus hijos, inmensa cuando éstos son menores.

De conformidad con la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das, Asamblea de los Derechos del Niño de marzo de 2009 y el principio 5 de la De-
claración de Derechos del Niño, «Los Derechos de los hijos de las personas privadas 
de libertad, han de prevalecer sobre el derecho de la sociedad a imponer un casti-
go por infringir el derecho penal y en cualquier caso, ha de prevalecer el principio 
general interés superior de aquellos menores, así como la prohibición de discrimi-
nación respecto de otros niños que no tengan a sus madres en prisión». Dentro del 
Decálogo de los Derechos del Niño se recoge el de «poder crecer al amparo y bajo 
a responsabilidad de sus padres y en un ambiente de seguridad material y moral».

La realidad es que el contacto entre las madres y los hijos en las prisiones de Ca-
taluña se realiza en pésimas condiciones como consecuencia del ambiente en el que 
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se desarrolla. Existe un régimen específico, las llamadas «visitas de convivencia» 
para menores de 10 años con una duración máxima de 6 horas y además otros dos 
tipos de comunicaciones: la comunicación oral que se lleva a cabo a través de un 
interfono con unas condiciones acústicas muy malas y escuchando conversaciones 
de otros y la comunicación familiar, que se puede solicitar una vez al mes, con una 
duración máxima de tres horas, se lleva a cabo en salas.

El intervalo de tiempo que han de invertir los familiares para realizae una co-
municación oral sigue siendo demasiado largo. Puede oscilar entre las 4 y las 8 ho-
ras. Esta circunstancia desmotiva muchos a los niños o niñas pequeñas, que llegan 
agotados al momento de la comunicación siendo así muy difícil que quieran volver 
a la semana siguiente.

En relación a los espacios donde se realizan las visitas familiares, estos son lu-
gares desangelados y con una estética del todo inadecuada para los niños y niñas en 
edades tempranas.

De conformidad a lo publicado por IDESCAT la población de mujeres en prisión 
en Cataluña en el año 2017 era de 551, de las cuales 96 se encontraban en situación 
de prisión preventiva. Un alto tanto por ciento de ellas son madres con hijos meno-
res de edad.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
I. Realizar un informe y evaluación de las condiciones de las comunicaciones 

orales entre los menores y sus madres en prisión para mejorar el entorno de las mis-
mas con el fin de que no estén sometidos a la escucha de otras conversaciones entre 
adultos.

II. Llevar a cabo una prospección e informe de las salas de reuniones familiares 
en las prisiones catalanas donde se encuentren mujeres.

1. Comenzar a trabajar este ámbito espacial sobre el criterio de que las visitas 
de los menores a sus madres tienen una relevancia emocional de enorme dimensión 
para los pequeños y que este criterio se transforme en eje de las reformas necesarias 
para salvaguardar el interés de los menores.

2. Llevar a cabo en los espacios donde se realizan las visitas familiares cuantos 
cambios sean necesarios para que las madres internas pueden reunirse con sus hijos 
menores y especialmente, los menores de 12 años: 

a. En espacios lo más lúdicos y confortables posibles. Conteniendo todo tipo de 
objetos que puedan ayudar a su realización, como mobiliario infantil, colchonetas, 
juguetes, etc

b. En espacios del tamaño adecuado y con luz natural que pueda dar lugar a una 
comunicación satisfactoria.

Palacio del Parlamento, 31 de julio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada, 

GP Cs
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Proposta de resolució sobre la tasca de fiscalització de la 
Sindicatura de Comptes
250-01473/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 75201 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rafel Bruguera 

Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre la tasca de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 16 de juliol de 2020 va tenir lloc la sessió ordinària de la Comissió de 

la Sindicatura de Comptes del Parlament de Catalunya on, entre altres assumptes, es 
va presentar i debatre l’informe de fiscalització 2/2020 de la Institució de les Lletres 
Catalanes (ILC) corresponent a l’exercici 2018 i es va substanciar, a continuació, la 
compareixença del senyor Oriol Ponsatí-Murlà, Director de la ILC, sobre el mateix 
assumpte.

El dia 18 de maig anterior, en una entrevista al diari Ara, el senyor Ponsatí afir-
mava que «vull pensar que la Sindicatura és capaç d’actuar de manera independent, 
sense deixar-se influir per res. Ara, quan veig el resultat de l’informe, em costa una 
mica de creure que s’hagi portat a terme abstraient-se de les informacions que apa-
reixen en mitjans de comunicació en relació amb la judicialització de la ILC. Em 
sembla que l’informe no s’ha fet de manera absolutament independent»; i el dia ante-
rior a la seva compareixença publicava un tuït amb el següent contingut: «Això serà 
demà, a les 12, i es podrà veure en directe. He d’advertir que aquesta compareixença 
està basada en fets reals que poden ferir la sensibilitat d’alguns espectadors. Especi-
alment la d’algun síndic en funcions de la @sindicaturacat».

El senyor Ponsatí, ostentant un alt càrrec del Govern de la Generalitat, criticava 
l’informe de la sindicatura, aprovat per unanimitat dels seus membres, i posava en 
dubte la imparcialitat, independència, honorabilitat i professionalitat de la Sindica-
tura de Comptes. I en el decurs de la seva compareixença a la Comissió, lluny de 
retractar-se’n, persistí en les mateixes acusacions, greus i inacceptables i amb un 
llenguatge totalment impropi d’un representant institucional.

La Sindicatura de Comptes, precisament per mantenir i garantir la seva inde-
pendència, depèn orgànicament del Parlament de Catalunya, a qui ret comptes de la 
seva gestió a través de la Comissió de la Sindicatura de Comptes. Mai cap diputat o 
diputada de cap grup parlamentari ha posat en qüestió la imparcialitat de la institu-
ció de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya, per tant, no pot restar impassible davant aquestes 
greus acusacions i té la obligació de defensar la imparcialitat de la Sindicatura de 
Comptes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Reafirma el seu suport a la tasca de fiscalització que duu a terme la Sindica-

tura de Comptes.
2. Condemna les acusacions contra la Sindicatura de Comptes realitzades pel 

senyor Oriol Ponsatí-Murlà.
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3. Reprova l’actuació del senyor Oriol Ponsatí-Murlà i insta el Govern de la Ge-
neralitat a cessar-lo com a Director de la Institució de les Lletres Catalanes.

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bruguera Bata-

lla, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la seguretat als autocars escolars
250-01474/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 75206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
seguretat viària dels autocars escolars, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
La majoria de desplaçaments en autocars escolars que es realitzen avui a Catalu-

nya son manifestament insegurs, ja sigui per la manca de mecanismes de retenció o 
per l’ús de sistemes inadequats, com pot ser el cinturó de dos punts o l’ús d’un cin-
turó de tres punts no regulable en alçada o sense un coixí elevador.

El cinturó de dos punts, mecanisme més utilitzat actualment en els autocars es-
colars, mai evita l’impacte del menor contra el seient del davant on xoquen amb sor-
tints rígids com posagots, nanses, tauletes, ganxos o cendrers i els provoca lesions 
severes tant pel mateix impacte com per l’efecte submarí. En el cas que l’autocar 
bolqui, cosa molt habitual en un accident, el cinturó de dos punts no té capacitat per 
retenir-los i surten ejectats del vehicle amb una mort gairebé assegurada.

Les lesions en els menors són tan greus perquè tenen les crestes ilíaques i el 
tòrax menys desenvolupats i, per tant, les vísceres estan menys protegides. També 
perquè hi ha major centre de gravetat per damunt de la cintura (el cap els pesa més) 
amb major risc de lesió medul·lar i menys força muscular i lligamentosa per reduir 
l’impacte. Per tant, un menor no pot viatjar amb les mateixes condicions que un 
adult.

Un menor sense cap mena de retenció multiplica per 5 les possibilitats de patir 
lesions mortals. Per contra, fer ús dels sistemes de retenció infantil (SRI) i dels cin-
turons de tres punts adequadament (regulable en alçada o amb un coixí elevador) 
evita 9 de cada 10 lesions infantils greus o mortals. En aquest sentit, un estudi rea-
litzat pel RACC i Jané sobre la seguretat viària infantil als autocars a Barcelona, 
Madrid i València, detecta que hi ha insuficiències significatives en els sistemes de 
protecció dels autocars, que estan orientats exclusivament a la població adulta, i 
constata que els autocars no ofereixen la protecció òptima per als infants. Així ma-
teix, destaca que hi ha sistemes que milloren la seguretat infantil, com els cinturons 
regulables en alçada, els coixins elevadors ancorats al seient, les butaques amb sis-
temes d’ancoratge o les cadiretes ancorades al respatller de la butaca.

En aquesta mateixa línia, la Societat Catalana de Pediatria confirma que hi ha 
estudis que indiquen que l’ús de cinturó subabdominals amb dos punts pot causar 
lesions greus en cas d’accident, a diferència dels casos en què s’utilitzen sistemes de 
retenció de tres punts. A parer de la Societat Catalana de Pediatria, a més, també 
haurien d’haver-hi coixins elevadors per optimitzar la seguretat dels infants.
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La normativa vigent que regula el transport escolar i de menors, però, és ambi-
gua i no garanteix l’ús de sistemes de retenció infantil segurs i adequats a la talla 
i el pes dels infants. Aplicant la normativa actual encara hi ha autocars que poden 
realitzar transport escolar sense cinturó (els matriculats abans de l’any 2007), i la 
gran majoria ho fa amb cinturons de dos punts, doncs és l’opció més econòmica per 
complir la normativa. Com a conseqüència, la majoria de menors que viatgen en au-
tocar avui a Catalunya ho fan sense una subjecció adequada i segura.

Si bé és cert que la probabilitat d’un accident en autocar és significativament 
menor a la d’un accident en vehicle privat, també ho és que el dany causat als nens 
i nenes víctimes d’un accident d’autocar pot ser molt greu si no utilitzen un sistema 
de retenció infantil adequat. Des de l’any 2000 hi ha hagut a Espanya 172 morts en 
20 accidents d’autocar. El més recent a Catalunya és l’accident de Freginals, de l’any 
2016, on van morir 14 adolescents.

El passat mes de gener el Síndic de Greuges també es va pronunciar en aquesta 
direcció, considerant que l’Administració hauria de prioritzar la contractació de ve-
hicles de transport escolar que estiguin dotats de mecanismes de retenció infantil, ja 
que ofereixen millors condicions de seguretat, i va demanar al Departament d’Edu-
cació que s’adrecés als consells comarcals, o a la resta d’organismes en qui tinguin 
delegada la gestió de servei, perquè el servei de transport escolar sigui prestat per 
vehicles que portin instal·lats mecanismes de retenció infantil i que aquests inclo-
guin prioritàriament cinturons amb tres punts de subjecció.

L’ús inadequat o inexistent dels sistemes de retenció infantil, però, no és l’únic 
risc al que s’enfronten els infants a l’hora de fer ús del transport escolar, ja sigui 
diàriament o en les sortides programades pels centres. Existeix un alt percentatge 
de conductors que condueixen amb presència d’alcohol i drogues al volant, fet que 
es desprèn dels últims informes realitzats per la Direcció General de Trànsit i per 
l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Incrementar i sistematitzar els controls d’alcoholèmia i drogues als conductors 

i conductores d’autocars, especialment abans de les sortides escolars i dels retorns 
de les mateixes.

2. Obrir una línia de subvenció adreçada a empreses d’autocars amb l’objectiu 
d’adequar els sistemes de seguretat dels vehicles al transport de menors, tot priorit-
zant la instal·lació de sistemes de retenció infantil (SRI) ajustats a la seva talla i pes.

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre la seguretat dels infants als autocars 
escolars
250-01475/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 75207 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
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seguretat dels infants en els autocars escolars, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
La majoria de desplaçaments en autocars escolars que es realitzen avui a Catalu-

nya son manifestament insegurs, ja sigui per la manca de mecanismes de retenció o 
per l’ús de sistemes inadequats, com pot ser el cinturó de dos punts o l’ús d’un cin-
turó de tres punts no regulable en alçada o sense un coixí elevador.

El cinturó de dos punts, mecanisme més utilitzat actualment en els autocars es-
colars, mai evita l’impacte del menor contra el seient del davant on xoquen amb sor-
tints rígids com posagots, nanses, tauletes, ganxos o cendrers i els provoca lesions 
severes tant pel mateix impacte com per l’efecte submarí. En el cas que l’autocar 
bolqui, cosa molt habitual en un accident, el cinturó de dos punts no té capacitat per 
retenir-los i surten ejectats del vehicle amb una mort gairebé assegurada.

Les lesions en els menors són tan greus perquè tenen les crestes ilíaques i el 
tòrax menys desenvolupats i, per tant, les vísceres estan menys protegides. També 
perquè hi ha major centre de gravetat per damunt de la cintura (el cap els pesa més) 
amb major risc de lesió medul·lar i menys força muscular i lligamentosa per reduir 
l’impacte. Per tant, un menor no pot viatjar amb les mateixes condicions que un 
adult.

Un menor sense cap mena de retenció multiplica per 5 les possibilitats de patir 
lesions mortals. Per contra, fer ús dels sistemes de retenció infantil (SRI) i dels cin-
turons de tres punts adequadament (regulable en alçada o amb un coixí elevador) 
evita 9 de cada 10 lesions infantils greus o mortals. En aquest sentit, un estudi rea-
litzat pel RACC i Jané sobre la seguretat viària infantil als autocars a Barcelona, 
Madrid i València, detecta que hi ha insuficiències significatives en els sistemes de 
protecció dels autocars, que estan orientats exclusivament a la població adulta, i 
constata que els autocars no ofereixen la protecció òptima per als infants. Així ma-
teix, destaca que hi ha sistemes que milloren la seguretat infantil, com els cinturons 
regulables en alçada, els coixins elevadors ancorats al seient, les butaques amb sis-
temes d’ancoratge o les cadiretes ancorades al respatller de la butaca.

En aquesta mateixa línia, la Societat Catalana de Pediatria confirma que hi ha 
estudis que indiquen que l’ús de cinturó subabdominals amb dos punts pot causar 
lesions greus en cas d’accident, a diferència dels casos en què s’utilitzen sistemes de 
retenció de tres punts. A parer de la Societat Catalana de Pediatria, a més, també 
haurien d’haver-hi coixins elevadors per optimitzar la seguretat dels infants.

La normativa vigent que regula el transport escolar i de menors, però, és ambi-
gua i no garanteix l’ús de sistemes de retenció infantil segurs i adequats a la talla 
i el pes dels infants. Aplicant la normativa actual encara hi ha autocars que poden 
realitzar transport escolar sense cinturó (els matriculats abans de l’any 2007), i la 
gran majoria ho fa amb cinturons de dos punts, doncs és l’opció més econòmica per 
complir la normativa. Com a conseqüència, la majoria de menors que viatgen en au-
tocar avui a Catalunya ho fan sense una subjecció adequada i segura.

Si bé és cert que la probabilitat d’un accident en autocar és significativament 
menor a la d’un accident en vehicle privat, també ho és que el dany causat als nens 
i nenes víctimes d’un accident d’autocar pot ser molt greu si no utilitzen un sistema 
de retenció infantil adequat. Des de l’any 2000 hi ha hagut a Espanya 172 morts en 
20 accidents d’autocar. El més recent a Catalunya és l’accident de Freginals, de l’any 
2016, on van morir 14 adolescents.

El passat mes de gener el Síndic de Greuges també es va pronunciar en aquesta 
direcció, considerant que l’Administració hauria de prioritzar la contractació de ve-
hicles de transport escolar que estiguin dotats de mecanismes de retenció infantil, ja 
que ofereixen millors condicions de seguretat, i va demanar al Departament d’Edu-
cació que s’adrecés als consells comarcals, o a la resta d’organismes en qui tinguin 
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delegada la gestió de servei, perquè el servei de transport escolar sigui prestat per 
vehicles que portin instal·lats mecanismes de retenció infantil i que aquests inclo-
guin prioritàriament cinturons amb tres punts de subjecció.

L’ús inadequat o inexistent dels sistemes de retenció infantil, però, no és l’únic 
risc al que s’enfronten els infants a l’hora de fer ús del transport escolar, ja sigui 
diàriament o en les sortides programades pels centres. Existeix un alt percentatge 
de conductors que condueixen amb presència d’alcohol i drogues al volant, fet que 
es desprèn dels últims informes realitzats per la Direcció General de Trànsit i per 
l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Promoure, mentre no es modifiqui la normativa estatal que ho regula, que els 

autocars destinats a transport escolar estiguin dotats només de seients a contramar-
xa i amb els sistemes de retenció infantil (SRI) adequats a la talla i el pes.

2. Emetre una instrucció, adreçada tant als centres educatius que reben finan-
çament públic com als Consells Comarcals i altres ens que gestionen el transport 
escolar, on s’estableixi que només podran contractar autocars amb cinturons de tres 
punts regulables en alçada i, si cal, amb coixí elevador; o amb sistemes de retenció 
infantil (SRI) adequats a la talla i el pes.

3. Obrir una línia de subvenció adreçada a les Associacions de Pares i Mares i 
a les Associacions de Famílies d’Alumnes per tal que puguin adquirir coixins ele-
vadors.

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’activació d’un pla específic 
d’inspeccions del sector agroalimentari
250-01476/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 75217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució sobre les inspeccions al sector agroalimentari, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el text se-
güent: 

Exposició de motius
La preocupant corba de contagis a Lleida, especialment a la comarca del Segrià, 

posa el punt de mira en els sistemes de detecció, rastreig i supervisió de casos disse-
nyat per la Generalitat de Catalunya. A més de les mesures de protecció i seguretat 
laboral d’algunes empreses.

Avui dia els brots continuen produint-se a la zona. La majoria dels brots cone-
guts fins ara són diagnosticats a empreses hortofructícoles i sector agroalimentari.

El propi responsable del Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emer-
gències de Salut Pública a Lleida i Alt Pirineu i Aran va descriure que l’evolució del 
virus a Lleida era difícil de controlar.
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El sindicats i la població porten temps advertint de la situació. Ja al mes de maig 
les poblacions entre el Segrià i la Franja es van posar en alerta davant els focus de-
tectats en dos grans escorxadors de Binèfar.

El Grup Alimentari Guissona, al qual pertany la cadena de supermercats espe-
cialitzats en la venda de carn bonÀrea, ha reconegut que 66 dels seus treballadors 
estan contagiats de Covid-19. Dels 5.500 empleats amb els quals compta bonÀrea 
Agrupa, 4.000 treballen a Guissona, un poble de Lleida amb un important focus ac-
tiu de contagi.

Vàries han estat les denúncies dels sindicats a algunes empreses del sector, com 
l’empresa Maper Carn, que opera a Sabadell, on asseguren que incomplien les me-
sures bàsiques de seguretat. Concretament, afirmen que s’obliga els treballadors a 
intercanviar-se alguns equips de protecció individual, com a cascos o ulleres de pro-
tecció. A més de sostenir que l’empresa està aplicant mesures de flexibilitat acor-
dades en l’ERTO que va negociar fa uns mesos, tot i que ja no es troben en aquesta 
situació.

Precisament, aquest tipus d’instal·lacions reuneixen diverses de les condicions 
més favorables per a la transmissió del virus. Són espais massius, en els quals una 
gran quantitat de persones duen a terme un treball intens, a baixes temperatures i 
amb sistemes de ventilació que poden contribuir a la circulació del patogen. Sumat 
a les condicions precàries i d’inseguretat a les quals solen exposar-se aquests treba-
lladors i treballadores.

El Govern, concretament el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el 
qual compta amb les competències per a la inspecció en matèria de seguretat i salut 
laboral, ha d’activar de manera urgent un pla d’inspecció en els centres de treball del 
sector agroalimentari industrial per a evitar l’augment de contagis de la COVID-19.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Activar de manera urgent un pla específic per part de la Inspecció de Treball, 

amb actuacions urgents, en els centres agroalimentaris industrials, especialment en 
la indústria càrnia, amb la finalitat de garantir el compliment real i efectiu de les 
mesures i garanties de seguretat i salut laborals en aquests centres, evitant així l’aug-
ment dels focus de contagis de la COVID-19 que es ve produint en aquests espais i 
la seguretat i salut dels treballadors i treballadores del sector.

2) Presentar davant el Parlament de Catalunya el resultat d’aquest pla específic 
d’urgència una vegada finalitzat.

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada,  

GP CatECP

Proposta de resolució sobre la sisena hora als centres educatius 
públics d’alta complexitat
250-01477/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 75224 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 



BOPC 671
4 de setembre de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 88

167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
sisena hora als centres educatius públics d’alta complexitat, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
La introducció de la sisena hora als centres educatius de titularitat del Departa-

ment d’Educació va fer que, en els centres que la van adoptar des del principi, aug-
mentés entre 1,5 i 3,1 punts el percentatge d’alumnes que superaven totes les ma-
tèries. Tot i el seu impacte positiu, la mesura es va retirar de manera generalitzada 
l’any 2011, exclusivament per raons econòmiques. Es tornava a obrir així una cla-
morosa situació de desigualtat entre els centres del servei d’Educació de Catalunya, 
doncs mentre els centres concertats mantenien la sisena hora, la majoria dels centres 
públics deixaven d’impartir-la.

Tot i això, la sisena hora es va mantenir en alguns centres públics, als anomenats 
‘de màxima complexitat’–on hi ha una composició sociocultural i econòmica de les 
famílies més desafavorida–. Una situació que s’ha mantingut de forma generalitzada 
fins aquest darrer curs.

Tanmateix, les Instruccions per al curs 2020-2021 dels Centres Educatius de Ca-
talunya emeses el passat 30 de juny per part de la Secretaria de Polítiques Educati-
ves del Departament d’Educació de a Generalitat de Catalunya establien en el seu 
punt setè que «excepcionalment, els centres de titularitat del Departament d’Educa-
ció que vulguin continuar impartint la 6a hora hauran de presentar la seva sol·licitud 
a la direcció del ST abans del 15 de juliol, perquè en valori la seva continuïtat en 
aquest curs 2020– 2021».

Hem estat coneixedors que diversos centres d’alta complexitat (en alguns casos 
tots els d’un mateix municipi) no han presentat l’esmentada sol·licitud i, en conse-
qüència, deixaran d’impartir la sisena hora durant el proper curs 20202-2021.

Aquest fet, a banda de resultar perjudicial per a l’alumnat d’aquests centres en 
un context de creixement de les desigualtats educatives com a conseqüència del tan-
cament d’escoles del passat mes de març, és totalment contradictori amb el punt h  
de la Moció 168/XII del Parlament de Catalunya, sobre la situació d’emergència 
educativa, aprovada pel Ple del Parlament el passat 18 de juny de 2020, on s’insta 
el Govern de la Generalitat a iniciar, durant el curs 2020-2021, la recuperació de la 
sisena hora a l’escola pública per a compensar les desigualtats educatives i fomentar 
reforços o activitats educatives complementàries als centres educatius, prioritzant 
els centres que ho requereixin per llur situació de complexitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Mantenir la sisena hora, per al curs 2020-2021, a tots els centres de titularitat 

del Departament d’Educació que ja la impartien el curs anterior.
2. Recuperar la sisena hora, per al curs 2020-2021, a tots els centres de titularitat 

del Departament d’Educació considerats d’alta complexitat i a tots aquells que ho 
puguin requerir com a conseqüència dels efectes de l’actual emergència educativa.

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP
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Proposta de resolució sobre la manca de consens en el tancament 
d’un tram del raval de Santa Anna de Reus
250-01478/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 75350 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el tancament no 
consensuat d’un nou tram del raval de Santa Anna de Reus, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
En mig de la situació de crisis sanitària davant pandèmia COVID-19 i tot i la 

greu afectació del comerç que aquesta està comportant per l’activitat econòmica, 
l’Ajuntament de Reus ha decidit incrementar el tancament al tràfic rodat del raval de 
Santa Anna amb un nou tram on ja no és permetia prèviament la lliure circulació.

Aquest nou increment del ja existent tancament d’aquesta important via urba-
na afecta greument a més d’una vintena de comerços, els titulars dels quals no han 
sigut ni tan sols consultats. Aquest fet demostra que aquest increment del tanca-
ment s’ha realitzat sense un mínim de consens amb els veïns i comerciants afec-
tats. Aquesta afectació implicarà una major dificultat logística i operativa i per tant 
uns majors costos per molts dels comerços afectats. Fins i tot per alguns d’aquests 
comerços i serveis aquesta decisió implica un greu perill per a la seva viabilitat. 
Aquest és el cas per exemple dels serveis d’estacionament privats. 

Tenint en compte la inexistència de problemes de circulació pels vianants amb la 
configuració de la via anterior al nou increment del tancament del raval, els actuals 
responsables polítics de la corporació local de Reus tampoc són capaços d’identi-
ficar els motius objectius d’aquesta decisió, així com la seva necessitat, idoneïtat i 
proporcionalitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Recorda que és un deure de tots els poders públics actuar amb respecte dels 

drets i les llibertats de tots els ciutadans, tot adoptant en l’àmbit de les seves respec-
tives competències mesures que siguin necessàries, idònies, adequades i proporcio-
nades amb els drets i llibertats dels ciutadans.

2. Manifesta la conveniència de suspendre immediatament l’increment del tan-
cament del raval de Santa Anna de Reus i de revisar-ne amb el consens dels ciuta-
dans afectats la seva necessitat, adequació, idoneïtat i proporcionalitat amb els drets 
i llibertats d’aquests últims. 

Palau del Parlament, 04 d’agost de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la protecció del professorat davant 
possibles contagis de Covid-19 als centres escolars
250-01479/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 75445 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la seguri-
dad del profesorado, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
La vuelta a las aulas es uno de los temas que más preocupan a las familias y 

también al profesorado. Durante el verano no han parado de crecer los contagios y 
ni el Gobierno de España ni el de la Generalitat de Catalunya están ofreciendo la 
seguridad necesaria a la comunidad educativa y cómo va a ser la vuelta a las aulas 
es todavía una incógnita a mediados de agosto. El profesorado, además, va acudir a 
trabajar con el miedo a que les achaquen los posibles brotes de coronavirus en los 
centros escolares.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat y a su Departamen-

to de Educación a: 
– Asumir toda la responsabilidad jurídica que se pudiera derivar por los posibles 

contagios entre los alumnos, los docentes y el personal auxiliar en los centros esco-
lares. A tal efecto, el Departamento de Educación remitirá un comunicado a todos 
los directores de los centros de enseñanza en el que asuma explícitamente las res-
ponsabilidades legales y la defensa jurídica ante las eventuales reclamaciones que 
se pudieran formular contra los profesores o personal de la administración educati-
va por aquellos contagios que pudieran producirse entre los alumnos y los centros.

Palacio del Parlamento, 10 de agosto de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre les ingerències inadmissibles del poder 
executiu en les decisions del poder legislatiu
250-01480/12

TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 dies hàbils (del 07.09.2020 al 
10.09.2020).
Finiment del termini: 14.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.
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Proposta de resolució sobre la incorporació de professionals 
d’infermeria als centres escolars
250-01482/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 75586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, Sonia Si-

erra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, y María del Camino 
Fernández Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo 
establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución sobre la incorporación de profesionales de la enfermería en 
los centros escolares, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Plataforma Española de la Enfermera Escolar destaca desde hace tiempo la 

necesidad de implantar un profesional de la enfermería en cada uno de los cen-
tros educativos y más en el momento actual ante el comienzo del próximo curso 
2020/2021, con el fin de prestar también labores asistenciales y de prevención y de 
promoción de la salud para alumnos y docentes frente a los posibles rebrotes por 
Covid-19. La Plataforma y el Sindicato de Enfermería SATSE, entre otros, defien-
den que la implantación generalizada de la figura del enfermero o enfermera escolar 
supondría un beneficio incuestionable para los niños, niñas y jóvenes, sus familias, 
el profesorado y el resto de la comunidad educativa. Se trata de una figura plena-
mente consolidada en países como el Reino Unido, Francia y EE.UU., entre otros.

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su informe «Consi-
deraciones para las medidas de salud pública relacionadas con la escuela en el con-
texto de la Covid-19», se muestra partidaria también de la presencia de las enfer-
meras y enfermeros en los centros educativos para colaborar en la lucha contra la 
expansión de este grave problema de salud pública. Además de la labor que puede 
desarrollar la enfermera o enfermero escolar para evitar conductas y hábitos no sa-
ludables, la Plataforma recalca la necesidad de atención continuada a los crecientes 
problemas de salud crónicos en los niños y niñas, como asma, alergias, diabetes o 
epilepsia, entre otros, que exigen la prestación de cuidados en el entorno escolar y la 
educación sanitaria a pacientes, cuidadores escolares y familias.

Consideramos que el Ministerio de Educación y la Conselleria de Educación no 
pueden ni deben cargar al personal docente con la responsabilidad de coordinar la 
realización de las actuaciones y medidas higiénico-sanitarias que resulten necesari-
as y fundamentales para la salud y seguridad de los alumnos, como así recomienda 
el documento del Ministerio de Educación, realizado junto al Ministerio de Sani-
dad. Ni tampoco debe cargar el equipo directivo ni docente de cada centro educati-
vo con la responsabilidad de alertar, vigilar y establecer medidas de prevención ante 
posibles casos de alumnos con síntomas compatibles de la Covid-19.

De conformidad con lo que reclaman los profesionales, entendemos que es fun-
damental que los Planes de Contingencia frente a la Covid-19 en los centros educa-
tivos incluyan la obligatoriedad de contar con una enfermera o enfermero escolar 
de cara a evitar riesgos para la salud y seguridad de los niños, niñas y jóvenes, así 
como del resto de la comunidad educativa.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
1. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a que se establez-

ca un modelo de consenso entre Sanidad y Educación que facilite la implantación 
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generalizada y progresiva de la figura de un profesional de enfermería escolar de 
forma presencial y permanente en todos los centros educativos de Cataluña soste-
nidos con fondos públicos. El enfermero o enfermera escolar realizará labores de 
prevención y atención sobre la Covid-19 y otras enfermedades o problemas de salud, 
así como de formación y fomento de hábitos de vida saludables y de promoción de 
la salud, entre el alumnado y el resto de la comunidad educativa.

2. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a incorporar, junto 
al profesional de enfermería y para su apoyo, la figura del técnico en cuidados de 
enfermería en aquellos centros educativos en los que el alto número de alumnos así 
lo requiera.

Palacio del Parlamento, 18 de agosto de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, María del Camino 

Fernández Riol, diputadas, GP Cs

Proposta de resolució sobre la necessitat d’aturar el projecte 
d’aeròdrom de l’Escala (Alt Empordà), dins el Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
250-01485/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 75594 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució Aturem 
l’aeròdrom de l’Escala, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori, amb el text següent: 

Exposició de motius
A l’Escala s’està tramitant un projecte d’aeròdrom permanent, d’ús restringit i 

especialitzat. El tipus de tràfic d’aquest aeròdrom seria per a l’ús dels socis de l’Ae-
roclub de l’Escala, l’escola de vol i els propietaris de les aeronaus. Les aeronaus ha-
bituals seran monomotors d’hèlix lleugers i ultralleugers. El potencial de l’equipa-
ment preveu unes 6000 operacions anuals, que es concentrarien amb més intensitat 
a l’estiu amb un màxim de 60 vols al dia.

No sembla que aquesta infraestructura tingui massa sentit quan la localitat de 
Viladamat disposa d’un aeròdrom i es troba a 4 km de distància del projecte de l’Es-
cala. El servei ja està garantit i no cal seguir ocupant l’Empordà de manera insoste-
nible amb nous aeròdroms.

Per la posada em marxa de l’aeròdrom a l’Escala cal la construcció d’una pista 
de terra natural compactada de 572 metres de longitud i de 18 metres d’ample, en-
voltada d’una franja de vol amb una dimensió final de 632 metres de longitud i 60 
d’ample. S’inclou també en el projecte una plataforma d’estacionament per aeronaus 
d’uns 2873 m2 també de terra natural compactada. Es planifica també un hangar 
amb capacitat per unes 15 aeronaus, de dimensions 90 metres de llarg per 12 metres 
d’ample i una casa club de 460m2, i 6 metres d’alçada màxima, on es donaran els 
serveis bàsics als clients/socis amb una zona d’aparcament per a 57 cotxes.

El projecte es realitza en un sòl no urbanitzable de protecció agrícola i paisatgís-
tica segons el Pla Territorial Parcial de Comarques Gironines. El projecte es troba 
a 80 metres del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, en una zona 



BOPC 671
4 de setembre de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 93 

important de connexió ecològica entre aquest parc i el Parc Natural dels Aiguamolls 
de l’Empordà.

Cal tenir present que l’Escala té un terme municipal reduït i li queda poc espai 
no urbanitzat. L’aeròdrom està situat en una àrea de sòl no urbanitzable d’interès 
agrari i paisatgístic que cal conservar. El projecte d’aeròdrom no és compatible amb 
aquests usos. L’Escala forma part del Parc Natural del Montgrí, Baix Ter i Illes Me-
des i el seu futur passa per conservar aquests espais protegits. La conservació dels 
espais naturals són garantia de benestar, salut, funcionalitat ecològica i futur.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. La retirada del projecte d’aeròdrom de l’Escala.
2. Impulsar un pla per preservar el sol no urbanitzable d’interès agrari i paisat-

gístic a l’Escala.

Palau del Parlament, 18 d’agost de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre la necessitat d’aturar el projecte d’una 
nova pedrera al municipi de Llers (Alt Empordà), dins l’espai natural 
protegit Garriga d’Empordà
250-01486/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 75595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució Aturem 
la nova pedrera de Llers, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Ter-
ritori, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Ajuntament de Llers, municipi de l’Alt Empordà ha iniciat els tràmits adminis-

tratius per modificar el Pla General d’Ordenació Urbanística del Municipi (POUM) 
amb l’objectiu de permetre una nova pedrera anomenada «Ampliació Tramuntana» 
de 74.000 metres quadrats a la Garriga del terme municipal. Es pretén que una part 
de la pedrera afecti una part de la zona protegida per la figura europea Xarxa Na-
tura 2000 segons han denunciat la Plataforma per la Garriga i la IAEDEN-Salvem 
l’Empordà.

Les entitats consideren que ja n’hi ha prou d’agressions a La Garriga, la qual fa 
masses anys que pateix l’agressió de pedreres i que la seva capacitat de càrrega ja 
està exhaurida.

La Garriga d’Empordà s’estén pels termes municipals de Llers, Avinyonet de 
Puigventós i Vilanant. És un paratge d’alt valor natural, paisatgístic i cultural, tes-
timoni de l’aprofitament tradicional de les zones entre plana i muntanya emporda-
neses mitjançant feixes formades amb parets de pedra seca. No es tracta només de 
parets de pedra seca sinó de l’estructuració d’un territori a través de parets, camins 
i recs i d’un excepcional nombre de barraques de pastor.

A més hi ha també construccions com el Mas Molar i l’església preromànica de 
Sant Quirze d’Olmells, catalogada com a bé cultural d’interès local per l’ajuntament 
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de Llers. La Garriga està formada bàsicament per garric que per la seva impenetra-
bilitat dóna refugi a molts animals, en especial l’Esparver cendrós, rapinyaire prote-
git que troba el seu hàbitat a la zona. Tot i això, aquest ecosistema és un mosaic de 
diferents ambients amb característiques comunes, un espai obert amb una diversitat 
d’espècies molt elevada.

A l’any 2008 la IAEDEN-Salvem l’Empordà i la plataforma per La Garriga van 
aconseguir l’aturada de la pedrera Les Clotes que s’ubicava al bell mig d’aquest pa-
ratge. Fruit d’aquesta reivindicació es van aconseguir que part de La Garriga fos 
conservada mitjançant la figura europea Xarxa Natura 2000. A més, va ser inclosa 
al Pla Director Territorial de l’Empordà com a sòl de protecció especial –sòl de va-
lor natural i de connexió–, la màxima categoria de protecció.

Els ecologistes diuen considerar «molt greu» que la «política territorial local de 
Llers es centri en augmentar la superfície de pedreres a La Garriga». Creuen que 
aquesta zona protegida ja ha patit prou agressions i que ara toca conservar, i no tan 
sols la zona protegida sinó, a més, tot el seu entorn. Tot l’àmbit territorial de La Gar-
riga hauria de ser protegit de noves agressions territorials.

En el cas de l’ampliació Tramuntana afecta a gairebé tres hectàrees de zona pro-
tegida XN2000 i, per altra banda, la totalitat d’aquesta ampliació es troba en un hà-
bitat prioritari per la Unió Europea –6220*: prats mediterranis rics en anuals, basò-
fils (Thero-Brachypodietalia)– i que estan protegits per la Directiva Hàbitats 92/43.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Aturar el projecte de nova pedrera anomenada ampliació Tramuntana a la 

Garriga, al municipi de Llers.
2. Impulsar a La Garriga les tasques de restauració que la normativa vigent obli-

ga i deixar reposar l’entorn natural perquè descansi de sorolls, pols i desestructura-
ció total de tots els sòls i el dany edafòlogic.

Palau del Parlament, 18 d’agost de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans materials i 
personals de l’Administració de justícia de Catalunya a favor dels 
jutjats catalans afectats per la suspensió dels terminis processals 
durant la declaració de l’estat d’alarma arran de la pandèmia de la 
Covid-19
250-01487/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 75608 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, Manuel 

Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la Propuesta de resolución sobre el incremento de medios materia-
les y personales de la administración de justicia de Cataluña a favor de los juzgados 
catalanes afectados por la suspensión de los plazos procesales durante la declaración 
del estado de alarma por la pandemia de la COVID-19, para que sea sustanciada 
ante la Comissió de Justícia, con el siguiente texto: 
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Exposición de motivos
El pasado 14 de marzo de 2020 se declaró el Estado de Alarma, por medio del 

Real Decreto 463/2020, en todo el territorio nacional a consecuencia de la crisis 
sanitaria grave por el SARS-CoV-2 (COVID-19), y en su Disposición Adicional Se-
gunda, se estableció lo siguiente: «Se suspenden términos y se suspenden e inter-
rumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdicci-
onales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia 
el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo».

El 15 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia de la Generalitat aprobó un 
Plan de Contingencia a tenor de la Instrucción 3/2020, de 13 de marzo, para todas 
las entidades y organismos y entes públicos adscritos y vinculados al Departamento.

El Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organi-zati-
vas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia es-
tableció un nuevo cómputo de plazos procesales y una ampliación del plazo para re-
currir, medidas especiales para la tramitación de expedientes de regulación temporal 
de empleo, procedimiento sumario en materia de fa-milia, medidas concursales y so-
cietarias, así como la tramitación preferente de determinados procedimientos, medi-
das organizativas y tecnológicas como la celebración telemática de actos procesales.

En su exposición de motivos, dice que: «El capítulo I reguló las medidas de 
carácter procesal. En primer término, se establecen una serie de disposiciones diri-
gidas a retomar la actividad ordinaria de los juzgados, además de dar respuesta al 
previsible incremento de la litigiosidad que se derivará de la propia crisis sanitaria. 
En este sentido, se habilita excepcionalmente y de forma parcial el mes de agosto, 
pretendiendo con ello dar continuidad a la actividad judicial durante este mes que, 
de ordinario y con carácter general, es inhábil en el ámbito de la Administración 
de Justicia.»

El Consejo General del Poder Judicial planteó un plan de choque basado en los 
principios de eficacia (identificación de las medidas con impacto directo e implan-
tación más rápida), especificidad (las medidas no serán las mismas en todos los 
órganos jurisdiccionales) y globalidad (se contemplará todo el abanico posible de 
actuaciones) y todo ello en coordinación con los Tribunales Superiores de Justicia, 
Ministerio y Comunidades Autónomas con las competencias transferidas, como es 
el caso de Cataluña.

La Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, aprobó las medidas de seguridad laboral 
durante la pandemia y por la transición y recuperación progresiva de la actividad 
ordinaria de la Administración de Justicia y el proceso de desescalada.

En fecha 5 de mayo de 2020, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justi-
cia de Cataluña, acordó un cronograma de reanudación progresiva de la actividad ju-
dicial y un incremento de la presencialidad de jueces en los órganos a los que sirven, 
además de un protocolo para la coordinación de agendas de señalamientos, otro de 
ordenación del teletrabajo y otro de ordenación de comparecencias y vistas públicas.

La Resolución de 20 de Mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la finalización de la suspensión de los plazos procesales y el alzamiento 
de las suspensiones desde el pasado 4 de junio de 2020.

Hace algunas semanas que el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña alertó de la parálisis completa de su actividad y la falta de digitaliza-
ción, lo cual implicaría en Cataluña un total de 75.000 juicios pendientes sin cele-
brar que colapsarían las agendas y 145.000 resoluciones durante la pandemia, debi-
endo señalar vistas de cara al 2022 en adelante, lo cual supondrá una «catástrofe».

En ese sentido, el propio presidente del TSJC defendió el uso de medios telemáti-
cos siempre que no afecten a las garantías procesales.

La entrada masiva de asuntos en los órganos jurisdiccionales tras la declaración 
del estado de alarma es otro de los grandes problemas de congestión y de un aumen-
to exponencial de litigiosidad, no solo por las vistas que se han dejado de celebrar, 
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sino por el aumento indiscriminado de nuevos asuntos derivados de los efectos de la 
crisis sanitaria, tanto sociales como económicos.

La propia Juez decana de Barcelona alertó que: «si no llegan refuerzos el impac-
to será “brutal”, especialmente en los Juzgados social, mercantil y civil».

Según el Departament de Justícia hasta septiembre únicamente se han progra-
mado el 2% por la tarde: de los 24.960 señalamientos programados, 24.506 por la 
mañana (98%) y 591 por la tarde (2%).

Según los datos facilitados por el Consell de l’Advocacia Catalana, entre los me-
ses de junio a diciembre de 2017 se tramitaron en el Juzgado de Primera Instancia 
número 50 de Barcelona un total de 14.061 demandas. Durante el primer semestre 
de 2018 esta cifra ha ido en aumento y la situación es de absoluto colapso, se calcu-
lan un total de 2.000 demandas nuevas durante el mes de septiembre de 2018 y un 
total de 27.000 demandas –14.000 en 2017 y 13.000 de enero a septiembre de 2018.

El Juez titular comunicó durante la última semana de septiembre de 2018 que no 
señalará más juicios, de acuerdo con el artículo 182.2 y 4 de la Ley Enjuiciamiento 
Civil, según recoge en un acuerdo organizativo que decía literal-mente: 

«No señalar más allá de un año vista (...) a la espera de que se afronten medidas 
de refuerzo para este Juzgado».

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Establecer un plan calendarizado de medidas de refuerzo post-COVID-19 para 

desencallar la tramitación de los asuntos en 15 días desde la aprobación de la pre-
sente y hacerlas efectivas en el plazo de 2 meses, a través de la cobertura adecua-
da y urgente de personal funcionario e interino en las distintas áreas laborales en 
los órdenes jurisdiccionales más afectados por la suspensión de señalamientos y de 
los plazos procesales, así como de las áreas en las que se prevé un mayor colapso 
a causa de los efectos socioeconómicos de la crisis sanitaria, cuya competencia sea 
de la Generalitat –funcionarios, auxiliares y gestores suficientes para desbloquear la 
actual situación de saturación–, y con la finalidad de restituir la normal tramitación 
de los asuntos y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes liti-
gantes, y se dé cuenta de ello en sede parlamentaria.

2. Aumentar el número de personal y los recursos materiales y económicos de la 
Administración de Justicia de Cataluña, con la finalidad de evitar un mayor colap-
so de los Juzgados catalanes más afectados por la suspensión de señalamientos y de 
los plazos procesales, así como de las áreas en las que se prevé un mayor colapso a 
causa de los efectos socioeconómicos de la crisis sanitaria, cuya competencia sea de 
la Generalitat –funcionarios, auxiliares y gestores suficientes para desbloquear la ac-
tual situación de saturación–, y con la finalidad de restituir la normal tramitación de 
los asuntos y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes litigantes.

3. Destinar los recursos presupuestarios suficientes durante el presente ejercicio 
2020 y para los sucesivos mientras la situación de colapso persista.

4. Garantizar las medidas de seguridad necesarias de todos los trabajadores pú-
blicos, operadores jurídicos y ciudadanos que en las distintas sedes judiciales y en-
tes dependientes del Departamento de Justicia mientras prestan servicios, trabajan 
o se encuentran en un proceso judicial pendiente de tramitación mientras persista la 
pandemia de la COVID-19.

5. Destinar los recursos necesarios para dotar a todos los órdenes jurisdicciona-
les del expediente electrónico siempre que no afecten a garantías procesales.

Palacio del Parlamento, 18 de agosto de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, 

diputado, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la commemoració del Dia Europeu en 
Memòria de les Víctimes de l’Estalinisme i del Nazisme
250-01488/12

PRESENTACIÓ: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 75620 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, Ignacio 

Martín Blanco, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo 
establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución de conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Es-
talinismo y el Nazismo, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 23 de agosto se celebra el Día Europeo de Conmemoración de las Víctimas 

del Estalinismo y el Nazismo, un día para recordar con dignidad e imparcialidad a 
las víctimas de regímenes totalitarios y autoritarios con independencia de su orien-
tación ideológica.

La fecha elegida tiene su origen en el Pacto Mólotov-Ribbentrop, firmado el 23 
de agosto de 1939 por la Alemania nazi y la URSS, dos regímenes totalitarios que 
acabaron con la vida de decenas de millones de personas en la primera mitad del 
siglo xx. El referido pacto fue definido por el expresidente del Parlamento europeo 
como «la colusión de las dos peores formas de totalitarismo en la historia de la hu-
manidad».

El Parlamento europeo asume como propia la conmemoración de este día desde 
el año 2009. Se trata de una magnífica ocasión para promover entre la ciudadanía 
europea el conocimiento y la reflexión sobre la perversidad de ideologías de de-
rechas e izquierdas como el nazismo, el fascismo y el comunismo, que desprecian 
la libertad individual, la democracia y los derechos humanos en aras de ominosas 
abstracciones colectivistas pretendidamente redentoras, pero que en la práctica solo 
han provocado a lo largo de la historia represión, miseria moral y material y millo-
nes de muertes.

Así pues, es de justicia commemorar el Día Europeo de de las Víctimas del Es-
talinismo y el Nazismo, destacar a su vez la importancia de los derechos funda-
mentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales, y los que son fruto de las tradiciones 
constitucionales comunes a los Estados miembros que forman parte del Derecho de 
la Unión como principios generales y bajo los valores indivisibles y universales de la 
dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, basados en los principios 
de la democracia y el Estado de Derecho.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
1. El Parlament de Catalunya se suma a la conmemoración del Día Europeo de 

las Víctimas del Estalinismo y el Nazismo.
2. El Parlament de Catalunya condena todos los regímenes totalitarios y autori-

tarios con independencia de su orientación ideológica.
3. El Parlament de Catalunya condena la exaltación de regímenes totalitarios o 

autoritarios, ya sean de derechas o de izquierdas, y la banalización del terror en fun-
ción de la adscripción ideológica de sus autores.

Palacio del Parlamento, 21 de agosto de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Ignacio Martín Blanco, diputado, GP Cs

Fascicle tercer
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Proposta de resolució sobre el projecte de reforma del camí de ronda 
de Palamós (Baix Empordà)
250-01489/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 75635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el 
camí de ronda natural a Palamós, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El projecte «Parc Natur Urbà» que substitueix al camí de ronda existent, es troba 

en part, en el perímetre d’un polígon d’actuació urbanístic (PAU) que el Pla d’Or-
denació Urbanística (POUM) anomena PAU 10 Pineda d’en Gori i que comprèn els 
terrenys forestals situats a l’entorn de la Cala S’Alguer que és un Bé Cultural d’In-
terès Nacional (BCIN).

Aquest projecte no pretén arreglar, conservar, ni millorar el camí de ronda exis-
tent. Es tracta d’un projecte intervencionista que afecta i transforma el recorregut 
artificialitzant el camí, ja que gairebé al llarg de tot el recorregut el projecte preveu 
una pavimentació de formigó sauló-conglomerat, delimitant els miradors amb murs 
de contenció de formigó sauló-conglomerat de nova construcció, amb formes geo-
mètriques rectangulars.

Per caminar i gaudir del paisatge no és necessari introduir una nova pavimen-
tació de formigó sauló conglomerat: el camí de terra sòlid aplanat, respectant les 
arrels dels pins, pedres, pujades i baixades existents, no solament pot ser practi-
cable, com sempre ho ha sigut, sinó que, a més es pot seguir conservant amb tèc-
niques tradicionals i eficients amb terra natural i murets i lloses de pedra seca per 
la contenció de l’erosió. El caràcter d’aquest espai demana intervencions neutres i 
integrades, sense ànim de prendre protagonisme, és per això que s’hauria d’actuar 
per mimetisme, reproduint les solucions constructives originals del camí de ronda, 
sense la introducció de noves tècniques com el sauló conglomerat, el formigó ni les 
estructures metàl·liques.

El projecte «Parc Natur Urbà» està aixecant una forta polèmica, tant pel seu 
onerós cost: –1.300.000 €–, com per la definició d’aquest, ja que suposa una gran 
intervenció i una transformació del tot innecessària, amb un gran impacte ambien-
tal i paisatgístic que desnaturalitza tot espai. El projecte inclou ponts, passarel·les, 
miradors geomètrics, murs de contenció de formigó, «portes», grans cartells, pavi-
mentació de sauló-conglomerat asfàltic, enjardinaments de tipus urbà i tala de pins, 
que és l’espècie predominant dins aquest Hàbitat d’Interès Comunitari (HIC), amb 
tot el que suposa de cost material i de destrucció i modificació radical del camí de 
ronda actual i del seu equilibrat entorn natural.

La franja de baixa combustibilitat de 25 metres s’ha ubicat dins la pineda d’en 
Gori i del Cap Gros, amb una gestió forestal que té per objectiu la reducció conside-
rable de la massa arbòria dins d’aquestes franges, augmentant l’impacte paisatgístic 
de les edificacions des del camí de ronda. Però la pineda d’en Gori està protegida 
dins l’entorn del BCIN Cala S’Alguer, i les franges de baixa combustibilitat ocupen 
pràcticament la totalitat d’aquest entorn, per la proximitat dels edificis de la Fosca i 
del tercer edifici que es preveu construir al PAU 10. La franja de baixa combustibili-
tat s’hauria de traslladar més al nord, dins l’anella agrícola propera, fora de la massa 
forestal, per tal de preservar els valors culturals i paisatgístics protegits pel BCIN.
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Es preveu la construcció de diferents miradors del tot innecessaris; el de més 
gran impacte és el mirador de S’Alguer (anomenat M16 al projecte) que consisteix 
en una rampa emmarcada entre talussos que es pretén fer fins a quasi tocar el mar, 
on s’acaba amb un banc de formigó conglomerat. Aquesta intervenció té un impacte 
paisatgístic negatiu sobre la cala i el mar i sobre el caràcter tradicional de les barra-
ques de pescadors protegides pel BCIN. A més, el mirador es situa dins l’àmbit de 
protecció del BCIN i de la Zona Marítima Terrestre (ZMT).

El projecte també preveu la construcció d’una passarel·la penjant amb una estruc-
tura metàl·lica de perfils tubulars laminats d’acer elevada sobre el terreny amb un 
greu impacte paisatgístic i geològic sobre l’entorn dels esculls d’en Roc fins a la Cala 
Margarida. La utilització tant del formigó amb aspecte de sauló, com de l’acer és to-
talment onerosa i innecessària; hi ha un abús de materials poc ecològics i amb una 
forta petjada ambiental, que posen en risc geològic aquest espai d’especial interès.

Una part important del recorregut del «Parc Natur Urbà» que es pretén construir 
passa per l’espai d’interès geològic del Cap Gros, La Fosca i Sant Esteve. En tot el 
projecte no s’esmena ni es té en compte que aquest és un Espai declarat d’Interès 
Geològic per la Generalitat de Catalunya.

Hi ha determinada fauna i flora protegida o en perill d’extinció que queda afec-
tada per aquest projecte, i que només és present en aquests hàbitats rupícoles, únics 
a Palamós, i molt escassos als municipis de l’entorn.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Aturar el projecte de «restauració» del camí de ronda de Palamós, anomenat 

«Parc Natur Urbà» entre el Pedró i la platja de Castell.
2. Impulsar des del Departament de Territori conjuntament amb l’Ajuntament de 

Palamós un nou projecte de restauració del camí de ronda que preservi els valors 
naturals de l’espai amb la mínima intervenció paisatgística possible.

3. Es demana que l’administració catalana es pronuncií i emeti un informe vin-
culant sobre la compatibilitat del projecte actual amb l’interès geològic de l’espai, 
afegint mesures preventives o protectores que siguin necessàries.

4. Es demana que l’administració catalana emeti informe vinculant sobre la ido-
neïtat del projecte perquè sigui compatible amb les espècies protegides existents.

5. Es demana que l’administració catalana emeti informe vinculant sobre la ido-
neïtat de traslladar la franja de baixa combustibilitat de la Pineda d’en Gori fins 
l’anella agrícola propera, més al nord.

Palau del Parlament, 24 d’agost de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució de defensa del sector del turisme
250-01490/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 75636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució en 
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defensa del turisme a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
El sector turístic és un dels sectors fonamentals de l’economia catalana. El sector 

suposa un 12% del PIB català, més de 430.000 afiliacions a la Seguretat Social (són 
el 12,9% de l’ocupació catalana) i al voltant de 720.000 contractes cada any (21,7% 
del total de contractació a Catalunya). Catalunya i especialment els municipis costa-
ners o de les zones de muntaya depenen d’una manera evident 

La crisis de la Covid19, no obstant, ha mostrat la vulnerabilitat d’un sector que 
depèn excesivament de l’estacionalitat i de factors imponderables que tenen una in-
cidència altíssima. Amb aquesta crisis molts negocis dedicats al sector turístic, han 
afrontat una «nova normalitat» amb menys recursos, menys clients i normes molt 
restrictives per vetllar per la salut de totes. D’altres no han tornat a obrir mai més 
les seves portes, destruint milers de llocs de feina. Cal que les administracions pú-
bliques catalanes actuin amb fermesa davant dels reptes i amenaces que afronta el 
sector turístic català en aquesta època pandèmica.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
Realitzar un seguit d’actuacions en aquests tres àmbits: 
a) Ajudes econòmiques: 
1. Plans d’ajuda temporal als treballadors i autònoms que depenen del sector tu-

rístic.
2. Paquets d’ajudes econòmiques específiques per als petits establiments hotelers 

i petites empreses del sector.
3. Paquet d’ajudes als municipis per posar en valor el seu patrimoni natural, 

cultural i social.
b) Millora de la situació laboral
4. Pla de xoc específic dels serveis d’ocupació als municipis o comarques per als 

llocs de treball de temporada que depenen del sector turístic.
5. Pla d’increment i promoció de l’oferta de titulacions de formació professional 

relacionades amb el sector turístic per garantir la qualitat de la contractació.
c) Promoció i planificació
6. Campanya de turisme intern que promocioni les visites del patrimoni natural, 

cultural i social del país i permeti diversificar l’oferta de turisme massiu.
7. Elaborar un pla de desestacionalització, amb ajuts i incentius, del turisme de 

temporada en els sectors madurs: platja i neu.
8. Elaborar un pla de reconversió, amb ajuts i incentius, dels establiments situats 

en zones de turisme massiu, cap a opcions del denominat turisme responsable, evi-
tant la transformació en increment residencial.

d) Elaboració d’un Pla Nacional de Turisme per promoure aquell el turisme na-
cional i estatal i dependre menys dels canvis o imponderables.

Palau del Parlament, 24 d’agost de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP
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Proposta de resolució sobre l’activació d’un pla específic de la 
Inspecció de Treball per als centres agroalimentaris industrials
250-01491/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 75641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució sobre Inspecció de Treball al sector agroalimentari, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
La preocupant corba de contagis a Lleida, especialment a la comarca del Segrià, 

posa l’ull de mira en els sistemes de detecció, rastreig i supervisió de casos disse-
nyat per la Generalitat de Catalunya. A més de les mesures de protecció i seguretat 
laboral d’algunes empreses.

Els brots continuen produint-se en la zona i amb la tornada de les vacances po-
den incrementar-se. La majoria dels brots coneguts fins ara corresponen a diagnòs-
tics en empreses hortofructícoles i sector agroalimentari.

El propi responsable del Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emer-
gències de Salut Pública a Lleida i Alt Pirineu i Aran, va descriure que l’evolució del 
virus a Lleida era difícil de controlar.

El sindicats i la població porten advertint de la situació. Ja el mes de maig les po-
blacions entre el Segrià i la Franja es van posar en alerta davant els focus detectats 
en dos grans escorxadors de Binèfar.

El Grup Alimentari Guissona, al qual pertany la cadena de supermercats espe-
cialitzats en la venda de carn Bon Àrea, ha reconegut que 66 dels seus treballadors 
estan contagiats de Covid-19. Dels 5.500 empleats amb els quals compta Bon Àrea 
Agrupa, 4.000 treballen a Guissona, un poble de Lleida amb un important focus de 
contagi.

Vàries han estat les denúncies dels sindicats a algunes empreses del sector, com 
l’empresa Maper Carn, que opera a Sabadell, on asseguren que incomplien les me-
sures bàsiques de seguretat. Concretament, afirmen que se’ls obliga els treballadors 
a intercanviar-se alguns equips de protecció individual, com a cascos o ulleres de 
protecció. A més de sostenir que l’empresa està aplicant mesures de flexibilitat acor-
dades en el ERTO que va negociar fa uns mesos, tot i que ja no es troben en aquesta 
situació.

Precisament, aquest tipus d’instal·lacions reuneixen diverses de les condicions 
més favorables per a la transmissió del virus. Són espais massius, en els quals una 
gran quantitat de persones duen a terme un treball intens, a baixes temperatures i 
amb sistemes de ventilació deficients que poden contribuir a la circulació del pato-
gen. Tot això es suma a les condicions precàries i d’inseguretat a les quals solen ex-
posar-se aquests treballadors i treballadores.

El Govern de Catalunya, concretament el Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies, qui compta amb les competències per a la inspecció en matèria de segu-
retat i salut laboral, ha d’activar de manera urgent un pla d’inspecció en els centres 
de treball del sector agroalimentari industrial per a evitar l’augment de contagis de 
la COVID-19.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Activar de manera urgent un pla específic per part de la Inspecció de Treball, 

amb actuacions urgents, en els centres agroalimentaris industrials, especialment en 
la indústria càrnica, amb la finalitat de garantir el compliment real i efectiu de les 
mesures i garanties de seguretat i salut laboral en aquests centres, evitant així l’aug-
ment dels focus de contagis de la COVID-19 que es ve succeint en aquests espais i 
la seguretat i salut dels treballadors i treballadores del sector.

2. Presentar davant el Parlament de Catalunya el resultat d’aquest pla específic 
d’urgència una vegada finalitzat.

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada,  

GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’afectació en les comarques 
pirinenques dels projectes d’interconnexió elèctrica amb França
250-01492/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 75655 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució No a 
les autopistes elèctriques, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Medi 
Ambient i Sostenibilitat, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els projectes d’interconnexió elèctrica entre França i Espanya, per una banda 

l’anomenada línia de Molt Alta Tensió (MAT) de doble circuit de 400.000 volts 
Sentmenat-Bescanó-Baixàs - i per altra banda la del Pirineu Aragonès, que traves-
sa la Vall de Bujaruelo, al parc nacional d’Ordesa i Monte Perdido, reforçat per les 
línies d’Alta Tensió (LAT, de 220.000 volts) Foradada del Toscar - La Pobla de Se-
gur i la MAT de Ponent (400.000 volts) que travessa el Pallars Jussà entre Penyalba 
i Isona, responen a una voluntat exclusivament comercial: la venda dels excedents 
de la producció elèctrica francesa d’origen nuclear a l’Estat espanyol i als països del 
Magreb.

La seva construcció suposa la destrossa per sempre d’unes zones d’alt valor eco-
lògic i paisatgístic i perjudicarà el desenvolupament d’activitats econòmiques locals. 
A més, són contràries a la nova cultura de l’energia basada en l’estalvi i eficiència 
energètics, la gestió de la demanda i la generació elèctrica de fonts renovables prop 
dels llocs de consum, bandejant per sempre el model obsolet basat en grans línies 
de transport. Són un escull per superar el model basat en l’afany de lucre i la per-
petuació de l’oligopoli energètic, tractant l’energia no com un dret, sinó com una 
mercaderia, i aprofundint en una degradació de l’entorn rural i el despoblament dels 
pobles.

A més, entre d’altres efectes contaminants i de danys a la biodiversitat, el pa-
trimoni i el paisatge, riscos d’incendis, també perjudiquen la salut ionitzant l’aire, 
generant ozó troposfèric, atraient els aerosols contaminants i produint gas radó i ge-
nerant potents camps electromagnètics molt agressius per la salut humana i animal.
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Per tot plegat, desenes d’entitats veïnals, ecologistes i socials (com la Plataforma 
No a la MAT, la Xarxa de Suport Mutu en resposta als Megaprojectes Energètics, 
el Consorcio Ribagorza Siglo xxi o el Collectif Non à la THT) s’hi ha manifestat 
en contra i molts dels municipis afectats, tant a l’Aragó com als Pirineus catalans, 
orientals i occidentals, dins l’Estat espanyol i també en el francès, s’hi oposen i han 
registrat més de 4.600 al·legacions contra el projecte d’autopista elèctrica.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
– Un posicionament clar respecte aquests projectes, que afecten els Pallars i la 

Ribagorça, a l’occident dels pirineus, i a la Selva i el Pirineu oriental, en terres gi-
ronines.

– Denegar els permisos administratius per la construcció de la Subestació Eléc-
trica Isona, a Figuerola d’Orcau

– Estudiar els riscos sobre l’economia, els fluxes de població, el medi ambient i 
la salut.

– Activar la moratòria de llicències fins que s’aprovi la Llei de Transició Ener-
gètica de Catalunya

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat,  

GP CatECP

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2020 sobre l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017
256-00045/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 75353 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 01.09.2020

L’Informe de fiscalització 7/2020 sobre l’Institut Cartogràfic i Geològic de Cata-
lunya, corresponent a l’exercici 2017 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en 
l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 07.09.2020 al 21.09.2020).
Finiment del termini: 22.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/121615919.pdf
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2020 sobre 
l’Hospital Clínic de Barcelona, d’acord amb la Resolució 747/XI del 
Parlament de Catalunya
256-00046/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 75354 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 01.09.2020

L’Informe de fiscalització 8/2020 sobre l’Hospital Clínic de Barcelona, d’acord 
amb la Resolució 747/XI del Parlament de Catalunya pot ésser consultat a l’Arxiu 
del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 07.09.2020 al 21.09.2020).
Finiment del termini: 22.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2020 sobre 
la Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, 
corresponent a l’exercici 2017
256-00047/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 75355 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 01.09.2020

L’Informe de fiscalització 9/2020 sobre la Fundació Institut Català de Paleonto-
logia Miquel Crusafont, corresponent a l’exercici 2017 pot ésser consultat a l’Arxiu 
del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 07.09.2020 al 21.09.2020).
Finiment del termini: 22.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/121615920.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/121615921.pdf
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2020 sobre 
la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, 
corresponent a l’exercici 2017
256-00048/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 75356 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 01.09.2020

L’Informe de fiscalització 10/2020 sobre la Fundació Institut Català de Nanoci-
ència i Nanotecnologia, corresponent a l’exercici 2017 pot ésser consultat a l’Arxiu 
del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 07.09.2020 al 21.09.2020).
Finiment del termini: 22.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

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

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 11/2020, sobre el 
Compte general de les corporacions locals corresponent a l’exercici 
del 2018
258-00026/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 75417 i 75473 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de 

Comptes: Mesa del Parlament, 01.09.2020

L’Informe de fiscalització 11/2020, sobre el Compte general de les corporacions 
locals corresponent a l’exercici del 2018 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament 
i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/121615928.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/121800843.pdf
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de sessions plenàries per al sisè període de sessions
244-00012/12

ACORD

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 1 de setembre de 2020, d'acord 

amb el que estableix l'article 83.1 del Reglament, i d'acord amb la Junta de Portaveus 
ha aprovat la modificació del calendari de sessions plenàries per al sisè període de 
sessions (setembre - desembre 2020) següent:

Setembre   9 i 10; 16 i 18
Octubre  7 i 8; 21 i 22
Novembre  4 i 5; 18 i 19
Desembre  2 i 3; 15, 16 i 17
A reserva de les modificacions que l'actuació del Parlament demani.

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent  

i Ramió

Pròrroga del règim excepcional per a la presentació telemàtica de 
documents al Registre General del Parlament
395-00236/12

ACORD

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 1 de setembre de 2020, ha 

acordat prorrogar l’acord que faculta la presentació de documents al Registre Gene-
ral per mitjà de correu electrònic en el mateix horari que l’establert per a l’atenció 
presencial, prorrogant així amb caràcter excepcional els acords adoptats en aquest 
sentit en el marc de les mesures amb relació al funcionament del Parlament i de 
l’Administració parlamentària durant el període de contingència a causa de l’epidè-
mia de la Covid-19.

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger  

Torrent i Ramió
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4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 75416; 75431; 75437; 75443; 75446; 75459; 75460; 75499 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 01.09.2020

Reg. 75416

A la Mesa de la Diputació Permanent
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 48.4 i 76.4 del Reglament del 
Parlament, us comunica que el diputat Miquel Iceta i Llorens substituirà de forma 
permanent el diputat Raúl Moreno Montaña en la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 7 d’agost de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Reg. 75431

A la Mesa de la Diputació Permanent
Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Palau del Parlament, 7 d’agost de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs

Reg. 75437

A la Mesa de la Diputació Permanent
Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat, Maria Sir-

vent Escrig, diputada, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 48.4 i 76.4 del 
Reglament del Parlament, us comunica que la diputada Maria Sirvent Escrig substi-
tuirà el diputat Vidal Aragonés Chicharro en la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 10 d’agost de 2020
Vidal Aragonés Chicharro, Maria Sirvent Escrig, diputats; Carles Riera Albert, 

representant, SP CUP-CC

Reg. 75443

A la Mesa de la Diputació Permanent
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 48.4 i 76.4 del Reglament 
del Parlament, us comunica que la diputada Concepción Abellán Carretero substi-
tuirà de forma permanent la diputada Marta Ribas Frías en la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 10 d’agost de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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Reg. 75446

A la Mesa de la Diputació Permanent
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 48.4 i 76.4 del Re-
glament del Parlament, us comunica que el diputat Daniel Serrano Coronado subs-
tituirà, exclusivament per a la sessió del dia 11 d’agost de 2020, el diputat Alejandro 
Fernández Álvarez en la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 10 d’agost de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Reg. 75459

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 Marina Bravo Sobrino substituirà de forma permanent el 
diputat Ignacio Martín Blanco en la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 11 d’agost de 2020
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Reg. 75460

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 Lorena Roldán Suárez substituirà de forma permanent la 
diputada Sonia Sierra Infante en la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 11 d’agost de 2020
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Reg. 75499

A la Mesa de la Diputació Permanent
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableixen els articles 48.4 i 76.4 del Reglament del Parlament, us comunica 
que la diputada Marta Vilalta i Torres substituirà de forma permanent la diputada 
Rut Ribas i Martí en la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 13 d’agost de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 491/XII, sobre la 
immatriculació dels béns immobles de l’Església catòlica
290-00454/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 74971 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment all punt 2 de la Resolució 
491/XII, sobre la immatriculació dels béns immobles de l’Església catòlica (tram. 
290-00454/12), lliuro al Parlament l’estudi sobre la immatriculació dels béns mobles 
a favor de l’església catòlica a Catalunya i la base de dades en format Excel que hi 
ha darrere del mapa d’immatriculacions

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Control del compliment de la Resolució 537/XII, sobre les 
subvencions a entitats que estan en contra del dret a l’avortament
290-00493/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 74947 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.09.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 537/XII del Parlament de Ca-
talunya, sobre les subvencions a entitats que estan en contra del dret a l’avortament.

Els serveis socials especialitzats competència de la Generalitat de Catalunya no 
deriven cap dona a entitats i organitzacions que neguen el dret a l’avortament.

D’altra banda, no s’atorguen ajuts a les organitzacions i entitats de caràcter polí-
tic, sinó que són entitats que promouen activitats, projectes i iniciatives orientades 
als serveis socials. En cap cas s’atorguen ajuts a organitzacions que atempten contra 
els drets humans fonamentals.

Sobre el fet d’incloure en els requisits de les entitats i organitzacions beneficià-
ries de subvencions de la Generalitat que respectin els drets sexuals i reproductius 
en llurs projectes i activitats, us informem que:

– A la COSPE es va introduir per aquest 2019-2020 la següent apreciació en 
l’Annex 1 Base cinquena:

5.2 En cap cas poden obtenir la condició de beneficiari de la present subvenció 
les entitats en les quals les normes d’accés, funcionament o utilització de mitjans i 
instal·lacions impliquin de fet o de dret una discriminació per raó de sexe o qualse-
vol altra condició o circumstància personal o social.

– Les bases de les subvencions, en el cas de l’IRPF, es vinculen a l’interès gene-
ral, i que com objecte inclouen explícitament el «foment de la igualtat entre dones i 
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homes, garanties de drets i no-discriminació», entre d’altres. A més, en el seu An-
nex 3 recullen:

Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de sub-
vencions o ajuts han d’adequar la seva activitat, i efectes d’un eventual incompli-
ment d’aquests principis (Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, DOGC núm. 7152, de 
30.6.2016)

D’entre els principis ètics i regles de conducta, trobem que, amb caràcter general, 
les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva activitat, assumei-
xen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 
els oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut 
públic.

b) No dur a terme accions que posin en risc l’interès públic.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 574/XII, sobre el barri de la 
Mina de Sant Adrià de Besòs
290-00529/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 74948 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.09.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 574/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs.

En compliment de la resolució, des de l’octubre de 2019, i d’acord amb el pla de 
treball del Consorci del Barri de la Mina (CBLM), s’han desenvolupat un conjunt 
de reunions específiques, a diversos nivells, amb l’objectiu de generar i propiciar les 
condicions òptimes i factibles per culminar el Pla de Transformació del Barri de La 
Mina i dotar el barri de més i millors eines per a garantir la cohesió social, la in-
serció laboral i el desenvolupament d’oportunitats i millora de la qualitat de vida.

Les administracions consorciades (Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, Ajunta-
ment de Barcelona, Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya) han realitzat 
3 reunions extraordinàries a la Seu del Departament de treball el 9 de desembre de 
2019, el 03 de febrer de 2020 i 24 de febrer de 2020.

Així mateix, es va celebrar una reunió específica entre els representants del Con-
sorci i l’Ajuntament de Barcelona el 18 de desembre de 2019 i també es va celebrar 
una reunió dels representants del Consorci amb els grups del consistori de Sant 
Adrià de Besòs el 28 de novembre de 2019.

Totes aquestes reunions informatives i de treball donen continuïtat i més intensi-
tat als treballs de planificació i disseny de dos projectes interrelacionats en relació a 
la millora del barri de la Mina, que venen produint-se des del 2017:

– El procés d’enderroc, d’indemnització i reallotjament de l’edifici Venus.
– Un nou Pla d’actuacions socials que ampliï els objectius, els serveis i els pro-

jectes que es duen a terme al Barri de La Mina, des de totes les administracions 
consorciades, a partir de 4 eixos:

1. L’acció comunitària inclusiva i la participació social del veïnat i del teixit asso-
ciatiu (La Mina 2020, actuació ja iniciada).

2. La inserció laboral i la generació d’activitat econòmica al barri.
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3. La millora de l’espai públic i el civisme.
4. La millora i coordinació de l’acció social, educativa i de salut al barri des dels 

serveis públics.
En resposta a la reafirmació del capteniment del Consorci vers la culminació 

del Pla de Transformació del Barri de La Mina, aquest fou exposat i compartit en la 
reunió de la Comissió Executiva del CBLM celebrada el passat dia 12 de desembre 
de 2019, en què s’abordà la qüestió específicament, informant dels treballs de plani-
ficació i disseny realitzats al respecte, i que es troben en curs d’execució.

Sobre el projecte La Mina 2020 us fem saber que neix amb l’objectiu de revita-
litzar el teixit associatiu del barri de la Mina i potenciar la participació de la ciuta-
dania que no està representada en els espais de treball comunitari existents. Con-
siderem que només així es pot arribar a augmentar l’impacte social de les accions 
i intervencions que el teixit social duu a terme al territori; des d’una perspectiva 
igualitària, incloent tantes mirades com sigui possible i augmentant les expectatives 
positives envers el canvi. Així mateix, el projecte ha de permetre esdevenir una eina 
que acompanyi els objectius del Pla de Transformació Social del Barri de La Mina.

Les actuacions que inclou el projecte al territori són les següents:
– Anàlisi i detecció de fortaleses i debilitats del teixit associatiu del barri de 

La Mina que contempla entitats i serveis del barri, equipaments socials, esportius, 
culturals i educatius i vida comunitària.

– Anàlisi i detecció de fortaleses i debilitats dels recursos i serveis en clau d’in-
fància i adolescència.

– Presa de contacte amb agents socials del territori que no participen o que han 
deixat de participar en els espais de treball comunitari per tal que pugin tornar a 
formar part de la vida associativa del barri.

– Presa de contacte amb veïns/es que tradicionalment no formen part dels espais 
de treball comunitari existents, perquè s’animin a formar part d’aquest procés.

– Recollida de dades i elaboració d’un diagnòstic social del barri.
– Dinamització, coordinació i recolzament del teixit associatiu del barri.
– Participació en les assemblees de grups veïnals com ara «Impulsa La Mina».
– Participació en les trobades de treball comunitari que es duen a terme al Barri 

de La Mina en diferents àmbits d’actuació (salut, educació, etc..).
– Creació d’un grup motor que recull la inquietud de la comunitat de millorar les 

dinàmiques comunitàries que presenta el territori envers un ús saludable de l’espai 
públic.

– Disseny d’accions envers una ocupació cívica de l’espai públic assegurant que 
aquests siguin dignes, segurs i generin dinàmiques comunitàries d’oci saludable.

Per una altra banda, des del 26 de juliol de 2019 es porta a terme un pla de xoc 
al barri de la Mina amb la participació d’equips d’ordre públic de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME): l’Àrea Regional de Recursos Operatius 
(ARRO) de la Regió Policial Metropolitana Nord (RPMN) i l’Àrea de Brigada Mò-
bil (BRIMO).

El Pla de xoc contempla diverses accions per resoldre diferents problemàtiques 
existents al barri:

La primera és garantir una major presència policial a la via pública, per la qual 
cosa, s’estableixen diversos tipus d’actuació: patrullatge mòbil, patrullatge a peu, 
realització de punts estàtics en les zones on s’ha detectat major conflictivitat i con-
trols policials d’entrada i de sortida al barri de la Mina. Així, s’afegeix la presència 
d’efectius d’ordre públic a l’activitat diària de les patrulles de la Unitat de Seguretat 
Ciutadana (USC) de Sant Adrià de Besòs, tant en la denúncia dels consums detec-
tats a la via pública com en la primera actuació quan es detecta algun indici de tràfic 
de substàncies estupefaents.

Des de la seva implementació, el dispositiu es mantingué actiu de manera refor-
çada, amb presència diària de l’ARRO i de la BRIMO. A mitjans de setembre, coin-
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cidint amb les necessitats d’ordre públic a altres indrets de Catalunya, es va passar a 
fer en dies aleatoris en funció de les necessitats operatives. Actualment el servei que 
realitza la BRIMO continua de manera contingent, mantenint-se el servei de suport 
de l’ARRO RPMN de tres a quatre dies setmanals.

El pla de xoc també contempla la participació d’efectius del Cos Nacional de de 
Policia (CNP) i de la Policia Local de Sant Adrià de Besòs, amb actuacions dins de 
les seves competències. El CNP de Sant Adrià de Besòs ha participat en dues jorna-
des, efectuant 12 detencions per estrangeria.

Les dades de l’activitat policial des del començament del pla fins a mitjans febrer 
són: 54 detencions, més de 250 denúncies per la llei de la protecció de la seguretat 
ciutadana 4/2015 i més de 120 incidents gestionats.

Una segona via contemplada en el pla d’acció és l’atac als punts de venda i al trà-
fic de substàncies estupefaents en general des de la vesant d’investigació, motiu pel 
qual es van iniciar/reforçar els equips d’investigació conjunts (ECI). Un d’aquests 
ECI és l’equip conjunt de treball en què participen efectius d’investigació i de se-
guretat ciutadana de Badalona i agents de la USC Sant Adrià de Besòs, que són 
grans coneixedors de la realitat delinqüencial i la idiosincràsia de la venda i con-
sum de substàncies estupefaents del barri. La seva funció és fer investigacions de 
baixa complexitat que permetin localitzar punts de venda i realitzar les diligències 
pertinents per sol·licitar a l’autoritat judicial ordres d’entrada i escorcoll d’aquests 
immobles. Tot això amb la finalitat de comissar substàncies i estris, detenir els pre-
sumptes autors i tancar els punts de venda.

A més d’aquestes investigacions de més baixa complexitat, el pla també con-
templa la investigació a gran escala i investigacions complexes que puguin atacar a 
grups criminals, en especial relacionats amb la salut pública i altres que puguin ser 
coincidents i amb forta implementació al barri de la Mina. En aquestes investiga-
cions participa la Unitat d’Investigació de Badalona, l’Àrea d’Investigació Criminal 
de la RPMN i la Divisió d’Investigació Criminal i es busca portar a terme una in-
vestigació més profunda que no només afecti als punts de venda, sinó també a tota 
la trama criminal que els facilita les substàncies estupefaents. Aquets tipus d’inves-
tigació és més costosa, tant en recursos com en temps, i, per tant, els resultats es 
plantegen a més llarg termini.

Més enllà del pla d’acció abans detallat, al barri de la Mina s’han realitzat diver-
sos dispositius, que han variat en durabilitat i intensitat al llarg del temps.

Els dispositius de seguretat ciutadana que es fan al barri de la Mina es basen en 
la presència policial preventiva al barri (patrulles a peu i en vehicle, amb dotacions 
logotipades i de paisà i, quan hi ha disponibilitat, també amb el suport de l’ARRO). 
Aquests dispositius especials pretenen, a més de fer especial incidència en possibles 
infraccions en matèria de consum i venda de substàncies estupefaents i relatives a 
l’àmbit de la protecció de la seguretat ciutadana, potenciar els contactes amb les di-
ferents associacions, entitats i centres escolars.

Dins d’aquests dispositius es destaquen:
– Dispositiu de vigilància «La Mina»: contempla l’activat diària de les patrulles 

de la comissaria de districte de Sant Adrià. Es fa patrullatge preventiu per tot el bar-
ri combinat amb controls de pas a diferents indrets.

– Dispositiu de vigilància «Parc del Besòs»: presència policial preventiva especí-
fica al Parc del Besòs amb patrullatge combinat a peu, moto i vehicle. Es fa especial 
incidència en possibles infraccions en matèria de consum de substàncies estupefa-
ents i abandonament d’estris de consum dins el parc.

– Dispositius ARRO: tot i que al pla d’acció 2019 es preveu la participació activa 
d’efectius de l’ARRO en aquest barri, ja des de finals de l’any 2012 l’ARRO RPMN 
fa servei de suport als diversos dispositius especials que s’hi despleguen, especial-
ment en els relacionats amb delictes contra la salut pública i patrullatge de reforç 
(consum de drogues, ocupacions massives juliol 2017, problemàtica al Parc Besós, 
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etc.). També participen en dispositius a propòsit de les actuacions d’Endesa quan es 
preveuen talls massius de connexions il·legals a la xarxa d’energia elèctrica i també 
es mobilitzen quan es produeix algun fet sobtat en què pugui estar en perill l’ordre 
públic, com ara baralles entre famílies gitanes.

També destaca la participació de la PG-ME en diverses taules de coordinació i 
disseny d’estratègies per a la millora de l’espai públic:

– Pla de proximitat amb el comerç del barri de la Mina: agents uniformats de 
l’Oficina de Relacions amb la Comunitat (ORC) fan, de forma quadrimestral, un 
itinerari a peu, de proximitat, contactant amb la majoria de comerciants del bar-
ri. De forma habitual es manté una comunicació i un contacte fluids amb entitats i 
col·lectius. Durant el 2019, aquesta activitat de proximitat amb les institucions i el 
teixit social i associatiu de la Mina es va materialitzar en 151 contactes amb entitats 
i col·lectius, seguiment permanent de les ocupacions massives al barri, coordinació 
amb la Policia Local de Sant Adrià de Besòs a la Mesa de Coordinació Operativa 
(MCO), participació en la Taules de drogues i les Taules d’espai públic de la Mina.

La coordinació amb la Policia Local de Sant Adrià de Besòs es fa de forma ha-
bitual a través de la MCO, on s’analitzen els fets delictius ocorreguts i s’apunten les 
estratègies i plans per atacar aquests fets. En fets greus és habitual que un cos de-
mani suport a l’altre i la intervenció sigui conjunta.

– Taula de drogues a la Mina: en aquesta taula està representat el Departament 
de Salut (àmbit drogodependències), l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (impulsor 
de la Taula), la sala de venopunció (REDAN), el servei de metadona del barri, l’as-
sociació de veïns del barri de la Mina, el CAP de la Mina, la Policia Local de Sant 
Adrià de Besòs i la PG-ME. Es fa un intercanvi d’informació dels diversos actors, 
així com la proposta d’iniciatives que puguin contribuir a la millora de tota la pro-
blemàtica relacionada amb el món de les drogues i els seus efectes.

– Taula d’espai públic: estan representats l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, 
que la lidera i promou, l’associació de veïns, la Policia Local del municipi i la PG-ME.  
S’analitzen les problemàtiques referents a la via pública i s’apunten solucions a im-
plementar pels actors presents.

– Suport i protecció a operaris d’Endesa en les seves intervencions relatives al 
frau del subministrament elèctric i la seguretat de les instal·lacions: des de mitjans 
del mes de gener de 2019 es fan, per part de la Unitat de Seguretat Ciutadana de 
Sant Adrià de Besòs i en col·laboració amb la Policia Local i el suport de l’AR-
RO, un servei que consisteix en l’acompanyament als operaris d’Endesa quan han 
de fer actuacions a la xarxa elèctrica dels blocs de pisos de la Mina o en transfor-
madors de les immediacions, com ara accions de reparació de la xarxa, les quals de 
vegades impliquen talls de la xarxa a gran escala per poder fer un sanejament de les 
instal·lacions elèctriques dels blocs i reduir el frau. Actualment, aquestes actuacions 
es troben incloses al pla d’acció 2019.

Finalment, en relació a continuar amb el treball iniciat amb l’institut escola del 
barri de la Mina i establir per al proper curs 2019-2020 una àmplia oferta de mòduls 
professionals, us informem que, per al curs 2019-20, s’ha implantat el primer curs 
del CFGM en Activitats Comercials i del CFGS en Transport i Logística en moda-
litat de formació professional dual.

Per al proper curs escolar 2020-21 s’implantarà el segon curs de cadascun dels 
dos cicles formatius esmentats.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Control del compliment de la Resolució 606/XII, sobre el 
maltractament de les persones grans
290-00558/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 74949 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.09.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 606/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el maltractament de les persones grans.

El 20 de juliol de 2012 es presenta el «Protocol marc i orientacions d’actuació 
contra els maltractaments a les persones grans» per oferir al conjunt de professio-
nals el desplegament de circuits coordinats per a l’abordatge d’aquest tipus de si-
tuacions, així com les actuacions bàsiques a desenvolupar en cada cas. El protocol 
estableix el marc normatiu de referència (declaracions d’àmbit internacional, estatal 
i nacional), defineix el marc conceptual (definicions, àmbits, factors de risc, indi-
cadors, etc), i ofereix un marc d’intervenció (pautes bàsiques d’intervenció respecte 
a la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació de les persones grans). És un 
protocol molt general amb l’objectiu d’oferir una eina per a l’elaboració de guies 
territorials d’actuació i protocols interns tan en l’àmbit privat com en el públic, per 
exemple, entitats, residències, administracions, etc.

La Oficina de Gent Gran Activa és l’encarregada de coordinar el desplegament 
del protocol amb els següents objectius:

a) Desplegar el protocol marc i orientacions contra els maltractaments a les per-
sones grans (2012) arreu del territori elaborant guies territorials per als professionals 
implicats en l’abordatge d’aquests fenomen.

b) Descriure, mitjançant circuits, les accions coordinades dels diferents departa-
ments de la Generalitat de Catalunya i les altres institucions del territori en matèria 
de prevenció, detecció, avaluació i intervenció dels maltractaments a la gent gran.

c) Aconseguir un major i millor coneixement del problema per part dels pro-
fessionals que intervenen en aquestes situacions, oferint elements fonamentals per 
diagnosticar i prevenir situacions de risc.

I també:
a) Conscienciar del problema i sensibilitzar a la població en general.
b) Lluitar contra l’edatisme.
c) Creació de xarxes territorials.
d) Potenciar el treball interdisciplinari en situacions de maltractament a les per-

sones grans.
e) Potenciar la coordinació interinstitucional i interdepartamental en situacions 

de maltractament a les persones grans.
Des de l’any 2016 fins l’actualitat, l’Oficina de Gent Gran Activa ha desplegat el 

protocol a través de les guies territorials per combatre el maltractament a les perso-
nes grans. Són el document base on tots els professionals implicats poden trobar les 
eines necessàries per detectar i/o intervenir en una situació de risc per a una perso-
na gran. És la guia que indica l’actuació a realitzar, per part d’un professional, da-
vant d’un cas de possible maltractament a una persona gran, en funció dels recursos 
i característiques generals i específiques del seu territori en concret. Seguidament, 
destaquem dos actuacions:

– 2016-2017 Creació de les Guies Territorials per a l’actuació dels maltracta-
ments a les persones grans a tres comarques de Barcelona: Alt Penedès, Maresme 
i Anoia.
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– 2018-2019 Creació de les Guies Territorials per a l’actuació dels maltracta-
ments a les persones grans a quatre territoris: Girona (8 comarques), Terres de 
l’Ebre (4 comarques), Lleida-Ponent (7 comarques), a més del Tarragonès i el Baix 
Camp. En total 21 comarques.

El més destacable de les guies és:
– Treball en xarxa i implicació de tots els agents.
– Pràctic: ofereix fulls de comunicació a jutjats i fiscalia, pautes molt concretes 

d’actuació segons grau i en la determinació de si és un maltractament o no, etc.
– Homogeneïtzació: acords d’unificació de criteris i procediments compartits per 

tots els agents implicats.
– Territorialitat: s’ajunta a la realitat del territori.
Les guies s’elaboren a través de la feina de dues comissions: la territorial i la 

tècnica. La Comissió Territorial és el màxim òrgan territorial de representació ins-
titucional i l’espai més elevat de decisió al territori en aquesta matèria i la Comissió 
Tècnica (CT) és l’estructura encarregada de elaborar i desplegar la Guia territorial i 
es composa dels agents del territori implicats en la intervenció en casos de maltrac-
taments a les persones grans.

Durant els propers anys 2020-2021 desplegarem les guies territorials als següents 
territoris: Lleida-Pirineu; Baix Penedès; Alt Camp; Conca de Barberà; Priorat.

Des de l’Oficina de Gent Gran activa també treballem conjuntament amb el Con-
sell de la Gent Gran de Catalunya (Decret 31/2014, d’11 de març, del Consell de la 
Gent Gran de Catalunya i Resolució TSF/1321/2016, de 17 de maig, de selecció de 
fins a dotze entitats de gent gran, els representants de les quals han de formar part 
del Ple del Consell de la Gent Gran de Catalunya), on estan les entitats més repre-
sentants del sector, hi ha també empreses professionals dels sector i experts que 
analitzen tot allò que sigui important de cara a l’envelliment i, per tant, també els 
maltractaments a les persones grans. El 25 d’octubre de 2019, es va celebrar el 8è 
Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya on es va debatre i aprovar una sè-
rie de propostes de cara a la millora i futur de l’envelliment i dels maltractaments.

D’altra banda, des de l’Oficina de Gent Gran Activa realitza l’Acadèmia dels 
Sèniors, dins el marc del Primer d’acompanyament i protecció a les persones grans 
de Catalunya, on l’objectiu principal d’aquest pla de formació és l’apoderament de 
les persones grans, treballant des de la prevenció, evitant així possibles situacions 
de maltractament. L’Acadèmia dels Sèniors és una formació integral i interdepar-
tamental basada en totes les mesures formatives que ja desenvolupen els departa-
ments de la Generalitat en l’àmbit de la gent gran i sumant la col·laboració d’alguns 
agents externs. La primera edició de l’Acadèmia dels Sèniors va ser a l’any 2017 i es 
va realitzar a 43 casals de la gent gran, casals cívics i cases del mar de la Direcció 
General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC). A l’any 2017 van participar prop 
de 800 persones. En l’edició de l’Acadèmia dels Sèniors 2019, que s’ha realitzat a 48 
equipaments cívics, casals de gent gran i cases del mar de la DGACC, s’han expedit 
prop de 1.200 certificats d’assistència.

Els àmbits formatius que han integrat l’Acadèmia dels Sèniors són:
1) Serveis Socials (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies): «Els ser-

veis socials a prop nostre»
2) Mossos esquadra (Departament d’Interior): «Petits consells per a grans per-

sones»
3) Consum (Agència Catalana de Consum): «Consumim segurs»
4) Salut (Departament de Salut): «Cuideu-vos per gaudir d’una bona salut»
5) Bombers (Departament d’Interior): «Seguretat a la llar en cas d’incendi»
6) Jurídic (Col·legi de Notaris): «Mesures jurídiques de protecció de les perso-

nes»
Per la seva part, el telèfon d’emergències 112 és el telèfon destinat ha rebre les 

trucades de denúncies de possibles maltractaments. Els professionals del 112 van 
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ser formats en atenció a les persones grans maltractades i a atendre i a derivar als 
diferents professionals (serveis socials, Mossos d’Esquadra...) les trucades rebudes. 
Quan el 112 troba que una trucada només és motiu d’informació, deriven la trucada 
a un telèfon situat a l’Oficina de Gent Gran Activa.

En un altre ordre de qüestions, l’any 2017 es va signar el primer conveni de col·la-
boració entre el Col·legi de Notaris de Catalunya i el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies en relació amb la formació a les persones grans en els equipa-
ments cívics de gent gran adscrits al Departament per a la formació en l’àmbit jurí-
dic dins el programa l’Acadèmia dels Sèniors. Posteriorment, al gener de 2019 es va 
renovar el mateix conveni per realitzar les jornades jurídiques de l’Acadèmia dels 
Sèniors del mateix any. En l’actualitat s’està treballant en un nou conveni per col·la-
borar per l’Acadèmia dels Sèniors 2020-2021.

Dins les jornades de formació de l’Acadèmia dels Sèniors, l’àmbit Jurídic (amb 
la col·laboració del Col·legi de Notaris amb l’àmbit formatiu «Mesures jurídiques de 
protecció de les persones») és de les sessions amb més públic i amb més reconeixe-
ment per part dels assistents i pels directors dels centres. Els temes tractats en cada 
sessió són:

1. Mesures que no requereixen un procediment judicial de modificació de la 
capacitat.

2. Mesures de caràcter temporal o de funcions limitades de modificació de la 
capacitat.

3. Figures de protecció de la persona que requereixen un procediment judicial.
4. Altres conceptes d’interès per a la protecció de les persones grans.
Els propers tres anys (2020-2023), seguirem emprenent accions de sensibilitza-

ció, informació i formació del maltractament a les persones grans a través de les 
següents actuacions:

– Impulsar actuacions per evitar la solitud no volguda buscant la manera de pre-
venir i evitar l’aïllament de les persones grans a través de programes d’envelliment 
actiu i de participació i promoció de les persones grans.

– Promoure millores en el Servei d’Atenció Domiciliaria.
– Desplegar les guies territorials contra el maltractament a les persones grans 

als següents territoris: Lleida-Pirineu; Baix Penedès; Alt Camp; Conca de Barberà; 
Priorat.

– Inici de l’Acadèmia dels Sèniors en l’àmbit rural, centrant la formació en 
aquells municipis on la societat i la seva economia es basen en l’àmbit rural.

– Impuls de l’acadèmia dels Sèniors per arribar al 100% dels casals propis del 
departament i d’àmbit municipal del país.

– Creació d’una xarxa de treball tècnic entre tots els Consells Comarcals i el De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies per treballar l’envelliment i el mal-
tractament a les persones grans.

A més, des de l’Oficina de Gent Gran Activa i el Consell de la Gent Gran de Ca-
talunya es vol demanar i implicar al Consell d’Audiovisual de Catalunya (CAC) per 
millorar la imatge i el tracte a les persones grans per no caure en estereotips degra-
dants ni edatisme.

f) Commemorar el Dia Mundial de Conscienciació de l’Abús i el Maltractament 
en la vellesa, que és el 15 de juny.

Cal tenir en compte que l’Oficina de Gent Gran Activa cada any realitza accions 
per commemorar el Dia Mundial de Conscienciació de l’Abús i el Maltractament en 
la vellesa. Aquest any 2020 hem impulsat un Manifest del Consell de la Gent Gran 
de Catalunya i hem donat suport i col·laborat amb la realització d’un vídeo amb el 
lema «Destapa-ho» realitzat per dotze consells comarcals.

Finalment, des de la Secretaria d’Afers Socials i Famílies es vol impulsar les 
accions necessàries per resoldre de manera eficaç i amb més rapidesa els casos de 



BOPC 671
4 de setembre de 2020

4.50.01. Compliment de resolucions 117 

maltractaments a les persones grans, no només buscant un sistema de justícia ràpida 
sinó també treballant des de la prevenció.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 610/XII, sobre la prevenció 
dels abusos sexuals en la infància
290-00562/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 74950 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.09.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 610/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la prevenció dels abusos sexuals en la infància.

D’entrada els hi fem saber que s’ha implementat un servei pilot de Barnahus 
(casa d’infants) al Camp de Tarragona, de caràcter interdepartamental (en col·labo-
ració dels Departaments Salut, Justícia, Interior, Educació, Treball, Afers Socials i 
Famílies, la Fiscalia, la Judicatura i l’Institut de Medecina Legal) i es concreta en 
una Unitat integrada d’atenció als infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals 
seguint els paràmetres i requeriments de qualitat que estableix el Projecte europeu 
Promise, al qual s’ha integrat el Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant 
la Direcció General d’Atenció a la Infància, per a la promoció del Barnahus. Aquest 
servei planteja un nou model d’atenció i de suport integral, per combatre la violència 
sexual en la infància i per acompanyar els infants que n’han estat víctimes. La pro-
va pilot de Tarragona té vocació d’estendre’s a la resta del territori, un cop avaluats 
els seus resultats.

El Departament de Justícia té el compromís de tractar la presa de declaració gra-
vada al més aviat possible i l’ús de la prova preconstituïda, en la Comissió Mixta 
amb el TSJC. En l’última Comissió Mixta amb el TSJC celebrada, lamentem que 
aquest punt no es pogués prendre en consideració per excés de contingut a tractar 
en la reunió. Per aquesta raó, i donat que la presa de declaració gravada i la prova 
preconstituïda són elements rellevants en altres casos, a part dels d’abusos en la in-
fància, farem un monogràfic exclusiu amb el TSJC sobre aquesta qüestió. A més, el 
Govern demanarà a la sala de Govern del TSJC que aprovi un acord en el sentit de 
la proposta. Durant la pandèmia provocada pel COVID-19, les solucions processals 
telemàtiques adoptades han demostrat que les compareixences davant dels jutges per 
mitjans telemàtics són perfectament compatibles amb el procés. Considerem que cal 
aplicar intensivament noves tecnologies per facilitar que la víctima pugui declarar 
de manera segura, confortable i íntima. I cal que es promoguin els canvis organit-
zatius i normatius necessaris per garantir la declaració preconstituïda, en paral·lel.

D’altra banda, es disposa del telèfon Infància respon 116 111 per a comunicar 
qualsevol situació de violència contra els infants o adolescents menors d’edat i des 
d’aquí procedir tant a l’activació dels mecanismes de prevenció i protecció com a la 
comunicació d’aquestes situacions als Mossos d’Esquadra, si s’escau.

La Direcció General de Joventut i l’Agència Catalana de Joventut treballen per 
reforçar les eines existents relacionades amb l’educació i la prevenció dels riscos i 
els mals usos associats a les TIC (ciberassetjament pedòfil, sexting, grooming... però 
també altres riscos i amenaces com poden ser les addicions i usos compulsius de les 
TIC, el ciberbullying, la suplantació de la identitat digital, etc.).
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En aquest sentit, la Direcció General de Joventut gestiona els continguts del por-
tal Jove.cat, que inclou propostes i recursos adreçats a joves i entitats juvenils. Dins 
el Jove.cat hi ha un apartat sobre tecnologia, amb una entrada específica sobre Segu-
retat a la Xarxa, en què s’inclou un ampli ventall d’informacions i recursos preven-
tius relacionats amb aquesta qüestió, així com l’enllaç a recursos o institucions espe-
cialitzats, com ara el Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya (CESICAT),  
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCat), l’Oficina de Seguridad del In-
ternauta (OSI), el Centre Internet + Segura (projecte del CESICAT adreçat a joves, 
per ajudar-los a resoldre els possibles conflictes o problemes sorgits a Internet) o el 
portal Edu365, Internet Segura (impulsat pel Departament d’Educació).

A més, i a partir del 2020, l’Agència Catalana de Joventut reforça la coordinació 
amb el Departament de Salut amb l’objectiu d’impulsar noves accions conjuntes de 
prevenció i sensibilització en àmbits diversos (pràctiques i consums de risc, perills 
i usos nocius de les TIC, addicions comportamentals, etc.). Entre les actuacions que 
s’estan planificant (algunes de les quals ja s’han recollit al nou Pla sobre Drogues i 
Addiccions Comportamentals 2019-2023) s’hi inclou l’organització de formacions 
especialitzades adreçades a professionals de joventut en matèria de prevenció de l’ús 
i abús de les TIC.

També cal apuntar que s’està estudiant la possibilitat i la viabilitat de crear una 
nova eina tecnològica de proximitat que permeti a infants, adolescents i joves esta-
blir comunicació bidireccional amb l’administració per tal d’informar-se i de rebre 
orientació i assessorament per fer front a problemàtiques i necessitats vinculades a 
situacions de vulnerabilitat. La idea en què es treballa és la d’un recurs digital mul-
tiplataforma amb capacitat de resposta immediata davant situacions diverses, com 
poden ser les agressions, els assetjaments, el bullying, els trastorns alimentaris o les 
demandes d’informació en l’àmbit afectivosexual.

Finalment, la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut (SIAJ) ha impul-
sat la campanya #HeyBrain, adreçada a la població adolescent per tal de fomentar 
hàbits sans i responsables en la utilització dels dispositius mòbils (smartphones i 
tauletes) i de les xarxes socials. Amb el lema «Jo actuo per una internet conscient. 
Crea, gaudeix i comparteix», la campanya aprofita el fort increment en l’ús de les 
TIC durant el confinament per adreçar-se directament als i les adolescents i joves 
i encoratjar-los a fer servir els dispositius mòbils per a desenvolupar-hi tot el seu 
potencial comunicatiu, creatiu, participatiu, comunitari o cívic. I a la vegada, bus-
ca que se sentin empoderats per posar els seus propis límits en el món digital. En 
aquest sentit, la campanya vol servir per conscienciar dels perills amb què les xarxes 
socials assetgen sovint els seus usuaris i usuàries. Perills com ara l’aïllament físic, 
l’addicció a les TIC i/o als joc on-line, la necessitat compulsiva d’exposar la vida 
personal a les xarxes, el ciberassetjament, el sexpreading (compartir imatges amb 
contingut sexual d’una altra persona sense consentiment), les noves expressions de 
violència masclista, la sobredosi d’informació o els trastorns psicològics. Es tracta, 
en definitiva, de conscienciar dels inconvenients i perills de les xarxes i de l’ús des-
mesurat de mòbils i altres dispositius (un ús molt incrementat durant el confinament) 
i fer-ho fugint de la perspectiva adultocèntrica o alliçonadora: parlant de tu a tu als i 
les joves i reconeixent-los com a ciutadans i ciutadanes que saben on són els límits.

Des del Departament d’Educació, en el marc del Projecte de convivència, s’ofe-
reix als centres educatius protocols d’actuació i recursos davant l’assetjament esco-
lar i altres conflictes greument perjudicials per a la convivència. El Protocol de pre-
venció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals, 
ofereix orientacions i recursos per a una intervenció educativa davant una situació 
d’assetjament o ciberassetjament amb la finalitat d’aturar i revertir la situació, res-
taurar les relacions interpersonals a l’aula i, en conseqüència, millorar el clima de 
centre. El protocol contempla estratègies de suport a la víctima i l’agressor, dinàmi-
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ques d’intervenció amb el grup, el suport de professionals especialitzats i el treball 
amb les famílies.

D’acord amb la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix 
l’elaboració i la implementació del Projecte de convivència en els centres educatius 
dins el marc del Projecte educatiu de centre, es contempla entre els seus continguts, 
la concreció de protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions de 
conflictes greument perjudicials per a la convivència. Els centres educatius, a partir 
del debat i la reflexió comunitària, poden adaptar a la seva realitat i necessitats es-
pecífiques els protocols per a la millora de la convivència del Departament d’Edu-
cació, d’acord amb allò que determinin els documents per a l’organització i la gestió 
dels centres.

El Departament d’Educació, des del curs escolar 2017/2118 impulsa el Programa 
d’innovació pedagògica #aquiproubullying que posa a l’abast dels centres la forma-
ció, estratègies i recursos necessaris per elaborar un projecte de prevenció, detecció 
i intervenció davant l’assetjament/ciberassetjament amb la participació de tota la co-
munitat escolar, en especial amb l’alumnat. Aquest programa vol posar l’accent en 
els observadors i les observadores, com a agent actiu i compromès en la lluita contra 
l’assetjament/ciberassetjament, alhora que adquireixen les actituds i els valors propis 
de la competència social i ciutadana.

Els centres educatius adscrits al programa han d’elaborar un projecte de pre-
venció, detecció i intervenció davant l’assetjament que concreti el Programa #aqui-
proubullying. Per a l’elaboració del projecte, el Departament d’Educació posa a 
l’abast dels centres educatius orientacions i recursos a diversos nivells:

Prevenció
– Mòduls formatius adreçats a l’alumnat i famílies.
– Formació al professorat i equip impulsor del centre.

Detecció
– Servei comunitari Guaites - Alumnat Secundària
El servei comunitari és una acció que vol promoure que els alumnes experimen-

tin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la 
ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comuni-
tat. El servei comunitari de Guaites tindrà com a finalitat detectar i aturar possibles 
situacions d’assetjament i altres accions que dificultin les relacions entre iguals.

– Equip X la Convivència - Primària
Els Equips X la convivència són equips de suport entre iguals, que tenen com a 

finalitat detectar i aturar aquelles accions que dificultin les relacions entre iguals i 
malmetin la convivència i promoure tant estratègies de gestió positiva dels conflictes 
com mesures restauratives de tal manera no arribin a donar-se situacions d’assetja-
ment/ciberassetjament.

Intervenció
El programa #aquiproubullying, en la seva part introductòria, es vincula amb el 

Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el ciberassetja-
ment entre iguals que

En el marc del Programa d’innovació educativa #aquiproubullying, el Departa-
ment d’Educació posa a l’abast dels centres educatius diverses eines de suport per 
a la prevenció i la detecció de l’assetjament i el ciberassetjament i resolució de con-
flictes entre iguals.

Concretament les eines de les quals es fa el pilotatge són:
– ZOOM1T: un qüestionari on-line per a la detecció d’assetjament, ciberassetja-

ment i altres tipus de situacions de maltractament i abusos, amb orientacions i su-
port per a la intervenció.



BOPC 671
4 de setembre de 2020

4.50.01. Compliment de resolucions 120

– B-RESOL: la implementació de l’eina inclou dos recursos: una app i una web 
d’administració. L’app permet tant a víctimes com a observadors, alertar al centre 
de tot tipus de conflicte (assetjament, ciberassetjament, transtorns alimentaris,...) de 
manera immediata, anònima i segura, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

– Tots els centres educatius d’educació primària i d’educació secundària poden 
tenir accés al software Happy 8-12 i Happy 12-16 sobre gestió de conflictes així com 
als quaderns per a l’alumnat i a les guies didàctiques per al professorat (tramès a 553 
centres de primària i secundària).

Així també, els conceptes a què es fa referència i les repercussions legals de la 
violència sexual digital apareixen recollits al llibre «Prevenció de les violències se-
xuals en la gent jove», que està disponible a la pàgina web del Departament d’Interi-
or a l’enllaç següent: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/violen-
cia-masclista-i-domestica/violencies-sexuals/

Aquesta publicació també recull consells d’autoprotecció respecte a les noves 
tecnologies, recomanacions sobre què fer en cas de ser víctima de violència a tra-
vés de les noves tecnologies i descriu els símptomes en cas de patir violència se-
xual.

D’igual manera, a la pàgina web de Mossos d’Esquadra es pot consultar l’enllaç se-
güent: https://mossos.gencat.cat/ca/temes/joves/Consells-de-seguretat-en-les-agres-
sions-i-els-abusos-sexuals/

S’hi fa difusió de consells d’autoprotecció amb les noves tecnologies, recoma-
nacions en cas de ser víctima d’aquests il·lícits i consells adreçats a la població jove 
sobre com denunciar. Les eines de tipus divulgatiu han resultat de gran utilitat per 
fer prevenció entre menors d’edat, un col·lectiu que fa un important ús de les noves 
tecnologies.

De forma permanent s’implementa un programa operatiu específic per a centres 
educatius per treballar de manera transversal amb la comunitat educativa (menors, 
docents, pares i mares) i altres actors socials per garantir la seguretat dels infants 
i joves en l’àmbit del ciberassetjament. Dins d’aquest programa es fan diverses ac-
cions als centres d’educació especial o d’educació infantil i als centres d’educació 
primària, d’educació secundària, batxillerat i formació professional de grau mitjà. 
Aquestes accions consisteixen en presentacions sobre diverses temàtiques, visites a 
les dependències policials, tallers i assessorament i resolució de qualsevol incidència 
que es pugui esdevenir en l’àmbit educatiu.

Les oficines de relacions amb la comunitat són els interlocutors i referents en 
aquesta matèria i fan les presentacions de caràcter preventiu als infants, joves, pro-
fessionals i famílies.

Les actuacions que fan els serveis de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra (PG-ME) en l’entorn educatiu són les següents:

– Internet Segura: sobre els avantatges, inconvenients i conceptes a l’entorn d’In-
ternet. Dona consells de seguretat per a navegar per la xarxa i per combatre les 
conductes a dalt esmentades mitjançant diversos formats amb finalitat pedagògica: 
presentació d’un Power Point, realització d’un taller per fomentar la reflexió a par-
tir de vídeos o notícies i utilització del peer mentoring, consistent en la formació de 
menors per fomentar l’aprenentatge entre iguals.

– La Cibercaputxeta: presentació adreçada al cicle inicial de primària en què es 
tracta específicament el grooming a través del conte de la caputxeta vermella.

– Taller d’odi i discriminació: adreçat a joves, en què s’explica aquesta tipologia 
de delictes i, a través de tres casos pràctics, es reflexiona sobre diferents situacions. 
Es treballa també l’àmbit del bullying, s’informa de com detectar-lo i de què fer en 
el cas que algú en sigui víctima. L’assetjament també pot venir motivat per motius 
d’orientació sexual, ètnia i altres.

– Taller Share: adreçat a alumnes de batxillerat. A través del comentari d’un ví-
deo, es tracta la responsabilitat penal, la pressió de grup, la importància de la per-

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/violencia-masclista-i-domestica/violencies-sexuals/
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/violencia-masclista-i-domestica/violencies-sexuals/
https://mossos.gencat.cat/ca/temes/joves/Consells-de-seguretat-en-les-agressions-i-els-abusos-sexuals/
https://mossos.gencat.cat/ca/temes/joves/Consells-de-seguretat-en-les-agressions-i-els-abusos-sexuals/
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sonalitat pròpia, l’empatia, el lideratge positiu i negatiu, l’autoestima, els límits del 
consentiment digital i la reputació digital, l’autoprotecció a Internet, la importància 
de comunicar o compartir els problemes, la relativització d’alguns problemes a la 
xarxa i la no-generalització dels comportaments.

També es fan dues presentacions més genèriques, però que igualment aborden 
aquests temes:

– Situacions de risc per a joves: explicació del marc legislatiu en l’àmbit de me-
nors, situacions de risc, alcohol, actes vandàlics, drogues i aspectes d’actualitat re-
lativa als joves.

– Violència masclista. Com comença tot?: definicions i exemples de violència. Es 
defineixen indicadors de maltractament per aturar el procés de maltractament i què 
fer en cas de ser-ne víctima. Apareixen indicadors de control per les xarxes socials, 
assetjament (stalking) i fets relacionats.

Més enllà de les actuacions en l’àmbit educatiu, també s’intervé amb entitats 
del municipi que estiguin relacionades amb menors (casals, esplais, clubs esportius, 
associacions de joves, etc.).

De forma permanent s’elaboren i actualitzen materials divulgatius per lluitar 
contra el ciberassetjament i se’n fa difusió directament al ciutadà i als efectius poli-
cials que treballen aquesta temàtica a les oficines de relacions amb la comunitat, tot 
utilitzant diversos canals i metodologies. També es fan actuacions per cercar col·la-
boradors externs que permetin amplificar la tasca preventiva per combatre l’assetja-
ment entre iguals, no només en entorn escolar, sinó també en altres entorns freqüen-
tats per joves com per exemple els vinculats a l’esport i al lleure.

De forma habitual, la PG-ME participa en esdeveniments de gran format orien-
tats a públic jove per fer prevenció en l’ús de les noves tecnologies; per exemple, es 
participa al Yomo Barcelona (The Youth Mobile Festival), entre altres.

Amb motiu del Dia Internacional d’Internet Segura, l’11 de febrer, es diversifi-
quen les iniciatives divulgatives al territori i, per exemple, es donen consells de se-
guretat a través de mitjans de difusió local com la ràdio.

Més enllà de les activitats divulgatives, des de la PG-ME es fa un esforç intern 
i permanent per millorar la gestió d’aquestes noves formes delinqüencials, tot mi-
llorant la formació dels especialistes en investigació a través de cursos i mitjançant 
l’elaboració de continguts específics que es divulguen de forma interna.

A finals de novembre de 2019 va finalitzar la segona edició del Curs Bàsic de 
Cibercrim, adreçat a membres de les unitats d’investigació bàsica (UI) que són els 
encarregats de les investigacions que presenten menys dificultat tècnica. S’han for-
mat 44 efectius de les UI i se’ls ha dotat de coneixements i de tècniques d’investiga-
ció concretes en aquest àmbit. A partir d’aquí, si la investigació afecta una multitud 
de víctimes o les dificultats tècniques o tecnològiques són significatives, la Divisió 
d’Investigació Criminal passa a fer-se càrrec del cas, a través de les unitats terri-
torials o, en els casos rellevants o de màxima perícia tècnica, la Unitat Central de 
Delictes Informàtics.

Entre totes aquestes unitats existeixen sistemes de coordinació permanents. S’es-
tan implementant eines per millorar la coordinació i el desenvolupament de conei-
xement i intel·ligència, tot utilitzant tecnologia Big Data.

A més, es proporciona formació, materials i actualització de coneixements als 
agents policials no especialitzats en aquest àmbit gràcies a la difusió interna de 
materials sobre les noves formes de ciberdelinqüència: manuals, guies, directrius 
i procediments tècnics, fitxes explicatives, material audiovisual, pautes operatives, 
així com tot tipus d’informació actualitzada per a l’abordatge d’aquests fets delin-
qüencials.

En un altre ordre de qüestions, des de la DGAIA es disposa del Simulador del 
Registre unificat de maltractaments infantils (RUMI) per a la detecció, valoració i 
orientació davant situacions de maltractament o risc de patir-ne. El Simulador està 
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adreçat a professionals i la ciutadania atès que parteix de les observacions realitza-
des per valorar les situacions detectades. En el cas dels professionals, el Simulador 
disposa de l’opció de recollir en un informe totes les dades i informació introduïda 
en el Simulador.

També es disposa del SOAF, un servei d’orientació i acompanyament integral 
adreçat a les famílies per millorar-ne el benestar personal, familiar i social. El ser-
vei està enfocat des d’una perspectiva preventiva: detecta i reforça les capacitats i 
fortaleses de les famílies per afavorir les relacions familiars saludables i enfortir les 
habilitats parentals. Actualment, segons consta en el web del departament, hi ha 20 
serveis de SOAF arreu de Catalunya.

En el Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el cibe-
rassetjament entre iguals es posa a disposició dels centres educatius diverses guies 
de prevenció per treballar l’assetjament i el ciberassetjament amb l’alumnat de pri-
mària i secundària, així como guies de prevenció adreçades a les famílies.

En el web Família i Escola. Junts x l’Educació del Departament d’Educació es 
posa a disposició dels centres i de les famílies l’apartat Educació en l’ús de les tec-
nologies, així com dos mòduls formatius per a famílies en els centres educatius:

– Ús i abús de les tecnologies
– Xarxes socials
En l’apartat Internet Segura de l’espai web de l’XTEC del Departament d’Edu-

cació ofereix eines i recursos per fer un bon ús de les xarxes.
Des de l’Àrea de Cultura Digital es duen a terme diferents accions dirigides tant 

al professorat com a les famílies i els alumnes. Aquestes accions són les següents:
1. XTEC: Internet segura
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/
XTEC és el portal de referència per als docents de Catalunya respecte de la 

seva tasca a les aules. Ofereix recursos, formació i informacions amb un total de 
18.093.845 visites el curs 2018-19. Un dels seus apartats està dedicat a l’ús segur 
d’Internet, on es posa a l’abast del docent diferents materials i recomanacions de 
treball a les aules, així com informacions d’interès per als docents. Aquest apartat 
es manté actualitzat de forma continuada.

2. Edu365
http://www.edu365.cat/internetsegura/
Edu365 és el portal dirigit als alumnes i també a les famílies on s’ofereixen acti-

vitats i recursos tant a nivell curricular com en referència a temes transversals. Du-
rant el curs 2018-19 el portal va tenir un total de 11.625.671 de visites. Un dels seus 
apartats està focalitzat en l’ús correcte i segur d’Internet. S’ofereixen vídeos, activi-
tats i informacions que provoquin la reflexió sobre la seguretat en la navegació i l’ús 
de les xarxes, així com sobre la identitat digital.

3. Formació professorat (Odissea i Ateneu)
https://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/seguretat/index
Tots els cursos de formació telemàtica de l’Àrea de Cultura Digital contenen un 

mòdul inicial referit a:
– Protecció de dades
https://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/seguretat/proteccio_dades/

index
– Identitat digital
https://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/seguretat/identitat_digital/

index
– La propietat intel·lectual
https://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/seguretat/propietat_intel_

lectual/index

http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/
http://www.edu365.cat/internetsegura/
https://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/seguretat/index
https://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/seguretat/proteccio_dades/index
https://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/seguretat/proteccio_dades/index
https://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/seguretat/identitat_digital/index
https://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/seguretat/identitat_digital/index
https://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/seguretat/propietat_intel_lectual/index
https://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/seguretat/propietat_intel_lectual/index
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– Casos pràctics per als docents i els centres educatius
https://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/seguretat/casos_practics/index
Aquest mòdul, a més d’estar present a totes les formacions, també és accessible 

al portal Ateneu de lliure accés per a autoformació

4. Col·laboració amb l’Agència Catalana de Ciberseguretat
L’Àrea de Cultura Digital col·labora amb l’Agència Catalana de Ciberseguretat 

des de diferents àmbits
– Materials per al professorat: unitats didàctiques elaborades conjuntament entre 

l’àrea i l’agència accessibles des del portal XTEC
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/unitatsdidacti-

ques/
– Tallers de formació: dirigits als docents i a les famílies dins del marc del fes-

tival YOMO
https://www.mwcyomo.com/bcn/ca/educator-symposium/programa/
– Formació: actualment, s’està elaborant un curs de formació que serà pilotat el 

juliol de 2020 i es farà extensiu a tot el professorat el setembre de 2020.
– Campanyes específiques: suport a les campanyes específiques generades per 

l’agència al llarg de cada curs escolar. Cal remarcar la col·laboració amb les accions 
creades per al dia d’Internet segura (11 de febrer)

http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/diainternet/

5. Col·laboració amb l’APDcat
– Indicacions per als centres docents: els documents d’organització i gestió de 

centres de cada curs escolar recullen un apartat específic en referència a la protecció 
de dades, tant analògiques com digitals.

– Tallers de formació: dirigits als docents i a les famílies dins del marc del fes-
tival YOMO 

https://www.mwcyomo.com/bcn/ca/educator-symposium/programa/
– Formació: actualment, s’està elaborant un curs de formació que serà pilotat el 

juliol de 2020 i es farà extensiu a tot el professorat el setembre de 2020.
Pel que fa al reforç de l’associacionisme juvenil per a donar alternatives d’oci 

infantil i juvenil i promoure accions que potenciïn l’associacionisme i les xarxes de 
suport entre els menors, els hi fem saber que la Direcció General de Joventut dóna 
suport estructural a les entitats i moviments d’educació en el lleure per reforçar la 
seva incidència social i per potenciar el seu paper com a actors educatius i com a 
agents transmissors de valors inclusius. Un dels elements més rellevants d’aquest 
suport són les subvencions, vehiculades mitjançant la convocatòria ordinària de sub-
vencions per a entitats (COSPE) del Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies. Al 2019, l’import de les subvencions atorgades a entitats d’educació en el lleure 
va ser de 5.247.279,77 euros.

A més, durant els darrers anys la Direcció General de Joventut ha dut a terme una 
tasca molt activa per reforçar la prevenció dels abusos i/o assetjaments sexuals en l’àm-
bit del lleure i per potenciar el paper de les entitats com a agents actius en la preven-
ció. Així, l’any 2013 la Direcció General de Joventut va impulsar el primer Protocol 
de prevenció dels abusos sexuals en l’àmbit del lleure que, posteriorment, s’ha revisat 
i actualitzat per alinear-lo amb el Protocol marc d’actuacions contra el maltractament 
a infants i adolescents de Catalunya (aprovat per acord de Govern el 18 de juliol de 
2017). Aquesta revisió i actualització s’ha fet mitjançant un procés de treball compartit 
amb les federacions, moviments i empreses d’educació en el lleure i ha comptat amb 
l’assessorament i acompanyament de la Fundació Vicki Bernadet. El resultat d’aquest 
treball és el nou Protocol de prevenció dels abusos sexuals i altres maltractaments en 
l’àmbit de l’educació en el lleure, aprovat per acord de govern al mes d’abril.

D’altra banda, els anys 2018 i 2019 la Direcció General de Joventut va organitzar 
cursos de prevenció i abordatge de l’abús sexual infantil en l’educació en el lleure. 

https://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/seguretat/casos_practics/index
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/unitatsdidactiques/
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/unitatsdidactiques/
https://www.mwcyomo.com/bcn/ca/educator-symposium/programa/
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/diainternet/
https://www.mwcyomo.com/bcn/ca/educator-symposium/programa/
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Els cursos, adreçats a professionals i voluntaris que treballen en empreses i entitats 
de lleure educatiu, han permès aprofundir en l’acció preventiva que es pot fer des 
d’aquest sector i han comptat amb una alta participació i una molt bona acollida.

Apuntar també que el portal Jove.cat inclou, dins la secció «Activitats d’educa-
ció en el lleure. Recursos per a entitats i empreses» un apartat específic sobre «Pre-
venció del maltractament infantil». Aquest apartat s’actualitza de forma periòdica i 
incorpora, entre altres coses, informacions i recursos relacionats amb la prevenció 
dels abusos sexuals infantils (cursos de formació, protocols, infografies, recursos 
pedagògics, etc.). En aquest mateix sentit, cal recordar que durant els darrers anys, 
coincidint amb l’inici de la campanya d’activitats d’estiu, la infografia-resum del 
Protocol de prevenció dels abusos sexuals en l’àmbit de l’educació en el lleure s’ha 
enviat (junt amb altres materials preventius) a totes les entitats i empreses del sector, 
de forma sistemàtica, per tal de reforçar l’actuació preventiva durant el període en 
què es concentren la major part d’activitats d’educació en el lleure.

Des del Departament de Justícia es col·labora activament en els protocols relacio-
nats amb l’abús sexual infantil i en les comissions de treball relacionades en aquesta 
matèria, tant per fer-ne difusió, com la seva implantació i avaluació en l’àmbit de 
les seves competències. Cal destacar que s’està participant i col·laborant de forma 
proactiva amb la posada en marxa de la futura unitat integrada per a nenes i nenes 
abusats sexualment al Camp de Tarragona.

També, a nivell més intern, hi ha una revisió i actualització dels protocols propis 
d’actuació per part dels diferents serveis del Departament de Justícia per a garantir 
els drets dels nens, nenes i adolescents pel seu pas per la Justícia (tant a nivell de la 
Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia com la Secretaria de Me-
sures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima). Així, s’està promovent l’ús de les 
sales d’exploració amb el sistema ARCONTE 2 per a dur a terme les exploracions 
judicials dels nens, nenes i adolescents i que puguin esdevenir prova preconstituïda. 
A més, és important disposar de sales d’espera adequades per a aquest col·lectiu, ga-
rantir i promoure els drets de les víctimes entre els propis operadors jurídics i d’al-
tres que també intervenen.

La Taula Nacional de la Infància de Catalunya té la funció de ‘Coordinar les 
diverses administracions i institucions en la promoció social de la infància i l’ado-
lescència i també en la detecció i la intervenció davant possibles situacions de risc 
o desemparament, especialment pel que fa als maltractaments infantils, entre d’al-
tres. D’altra banda, i com ja s’ha apuntat, al mes d’abril es va aprovar per Acord de 
Govern el nou Protocol de prevenció dels abusos sexuals i altres maltractaments en 
l’àmbit de l’educació en el lleure.

A més, disposem del Protocol d’actuació, entre els departaments de Treball, 
Afers Socials i Famílies i d’Ensenyament, de prevenció, detecció, notificació, deri-
vació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àm-
bit educatiu (ACORD GOV/79/2016)

Recentment, s’han revisat i actualitzat els protocols bilaterals en el marc del nou 
protocol marc de les actuacions contra el maltractament infantil i adolescents a Ca-
talunya, i de tots els protocols recentment aprovats s’ha fet o s’estava fent difusió, 
com és el cas del protocol amb el Departament de Salut i el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies. Els protocols s’han actualitzat en els darrers 5 anys i con-
templen, com no podria ser d’una altra manera, la legislació actual d’altres àmbits 
i sectors en l’elaboració del protocol i la definició dels procediments. Els protocols 
interdepartamentals elaborats contemplen la constitució d’una comissió bilateral de 
seguiment per a valorar-ne la implementació i els resultats així com resoldre dubtes 
i revisar procediments, si s’escau. A més, es compta amb el Comitè Interdeparta-
mental de seguiment i coordinació dels protocols existents en matèria d’abús sexual 
a menors o qualsevol altra forma de maltractament, coordinat pel Departament de 
Presidència.
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El Departament d’Educació també fa difusió dels protocols per a la millora de 
la convivència, entre d’altres, el Protocol d’Actuació entre els Departaments de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies i d’Ensenyament, de prevenció, detecció, notificació, 
derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en 
l’àmbit educatiu en l’espai web de l’XTEC i el Portal de Centres.

També, arran de l’ACORD GOV/55/2017, de 25 d’abril, publicat al DOGC de 
27 d’abril de 2017, que atribueix al número telefònic 116 111 del Servei del Telèfon 
de la Infància (Infància Respon) l’atenció en casos d’assetjament en l’àmbit dels 
centres educatius, de ciberassetjament i d’abusos sexuals a infants i adolescents, i 
s’estableix el circuit d’atenció, derivació i seguiment d’aquest casos, s’ha realitzat la 
difusió d’aquest número telefònic adreçada a tots els centres educatius de Catalu-
nya, mitjançant el repartiment de cartells i difusió a les diferents pàgines web del 
Departament d’Educació.

A més, d’acord amb la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’es-
tableix l’elaboració i la implementació del Projecte de convivència en els centres 
educatius dins el marc del Projecte educatiu de centre, els centres educatius del Ser-
vei d’Educació de Catalunya han de tenir implementat el Projecte de convivència, 
com a molt tard, el març de 2020. El Projecte de Convivència, entre altres contin-
guts, ha d’incloure la concreció de protocols de prevenció, detecció i intervenció en-
front situacions de conflictes greument perjudicials per a la convivència (punt 6.6 de 
la Resolució), entre els quals es troba el Protocol d’actuació, entre els departaments 
de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Ensenyament, de prevenció, detecció, noti-
ficació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adoles-
cent en l’àmbit educatiu. Tots els protocols elaborats pel Departament d’Educació 
estan actualitzats i d’acord amb el marc normatiu vigent.

La inspecció d’educació és l’encarregada de la supervisió de l’aplicació dels pro-
tocols per a garantir el compliment del protocol d’actuació per part dels centres

Des de la DGAIA es compta amb un servei especialitzat a cada demarcació ter-
ritorial per al tractament terapèutic dels infants i adolescents víctimes d’abús sexual 
i les seves famílies i, a més, com s’ha explicat anteriorment, s’està implementant 
el projecte Barnahus, juntament amb els Departaments de Salut, Interior, Justícia 
i Educació, i la col·laboració de la Fiscalia i la Judicatura, que s’implementarà pro-
gressivament a la resta del país.

D’altra banda, el nou Protocol de prevenció dels abusos sexuals i altres maltrac-
taments en l’àmbit de l’educació en el lleure, aprovat al mes d’abril, reforçarà la tas-
ca de prevenció i detecció en aquest àmbit educatiu.

Tanmateix, tal i com informa el Departament d’Educació, cal tenir en compte 
que la participació en aquests processos de pràctiques reparadores i restauratives 
sempre és voluntària i cal garantir que no constitueixen un factor de revictimitza-
ció de l’alumne/a que ha patit els abusos, per la qual cosa s’haurien d’oferir després 
d’haver fet un treball d’apoderament amb l’alumne/a que ha patit aquestes conduc-
tes i, paral·lelament, un profund treball en valors i actituds amb l’alumnat que les ha 
exercit. A més, és imprescindible que l’alumnat que ha causat el dany s’hagi com-
promès fermament a reparar-lo i a restaurar les relacions.

A banda de les comissions bilaterals entre els departaments signants del proto-
col, es compta amb la Taula Nacional de la Infància i les Taules Territorials d’Infàn-
cia amb les funcions de ‘Resoldre les diferències en l’aplicació de circuits, protocols 
i criteris tècnics que no s’han pogut solucionar en l’àmbit de les taules territorials 
d’infància’ i de ‘Coordinar els diferents equips, serveis i agents implicats del territo-
ri per potenciar el treball en xarxa, en especial en els àmbits de l’educació, la salut, 
la seguretat, el treball, la joventut i les dones, que afecten la infància i l’adolescència 
del territori, i millorar els programes de participació, prevenció, promoció, detec-
ció i protecció de la infància i l’adolescència’, respectivament, entre altres funcions.
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Endemés, pel que fa als protocols per a la millora de la convivència que el De-
partament d’Educació posa a disposició dels centres educatius contemplen que una 
vegada s’ha activat un protocol i s’han dut a terme les actuacions, és necessari va-
lorar l’eficàcia del circuit, dels processos i els recursos, detectar els punts febles i 
fer les propostes de millora corresponents per tal d’aconseguir el màxim ajustament 
possible del protocol a les necessitats de l’alumnat, del centre i del context.

Aquest procés de valoració és el punt de partida per a l’autoaprenentatge. Com 
a comunitat escolar, s’han de poder redefinir els factors de risc, les actuacions pre-
ventives amb l’alumnat a nivell individual i col·lectiu, les mesures organitzatives, els 
indicadors de detecció o les mesures d’intervenció.

Pel que fa a l’educació sexual i afectiva, el Departament d’Educació ha posat en 
marxa el programa COEDUCA’T per ajudar els centres educatius d’infantil, primà-
ria i secundària a treballar de forma explícita, sistemàtica, rigorosa i respectuosa, 
aspectes bàsics de coeducació, de perspectiva de gènere i de sexualitat.

El programa COEDUCA’T s’adreça a tots els alumnes d’educació infantil, pri-
mària i secundària obligatòria, als seus docents i a les famílies respectives perquè 
conjuntament, amb criteris, materials i formació específica, aconseguim que els nois 
i les noies tinguin una vida afectiva i sexual basada en la igualtat de gènere i els 
drets humans per contribuir a construir un model integral de persona, sense este-
reotips sexistes.

Els centres educatius han de promoure una educació que potenciï la igualtat real 
d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe, així com 
la integració de forma explícita i amb continguts d’aprenentatge de la perspectiva de 
gènere. L’acció educativa es fonamenta en el reconeixement de les potencialitats i in-
dividualitats dels infants i joves, independentment del seu sexe o orientació sexual, 
i es potencia, així, la igualtat real d’oportunitats.

Per tant, es potencia una pedagogia basada en la perspectiva de gènere, el res-
pecte a la diversitat sexual i la diversitat funcional. Una pedagogia amb una mirada 
crítica cap a la concepció sociocultural dominant, que ens ajudi a formar persones 
més lliures, més responsables, més respectuoses i més creatives, més enllà dels es-
tereotips, els prejudicis i les limitacions actuals.

Els centres educatius han d’impulsar una educació afectiva i sexual com a eina 
contra la violència masclista per afavorir el ple desenvolupament de la personalitat, 
un coneixement sobre el propi cos i les pròpies emocions, una cultura sobre l’afec-
te i sobre la salut sexual preventiva, i una acceptació sobre la sexualitat pròpia i de 
totes les persones.

Aquesta educació afectiva i sexual des de les primeres etapes, en l’educació in-
fantil i primària, és un dels instruments principals contra la violència masclista. 
Des de l’escola s’educa per a la vida, i la vida és diversa, raó per la qual cal mirar 
de reflectir aquesta realitat tant amb l’ús d’un llenguatge inclusiu, com mitjançant 
la selecció del tipus de contes, cançons, festes, i també a través de l’organització de 
l’espai del pati, les excursions, les colònies o el menjador escolar.

En relació a la creació de recursos multidisciplinars arreu del territori especialit-
zats en el diagnòstic i que puguin oferir tractaments de llarga durada per a víctimes 
d’abusos sexuals, cal tenir en compte que el projecte Barnahus dona compliment a 
aquest propòsit. Actualment, està registrar a la Cartera de Serveis socials com a pro-
grama experimental. El tractament terapèutic s’iniciarà en el servei de Barnahus per 
un professional especialitzat del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) 
que s’hi desplaçarà i posteriorment, si hi ha necessitat, en el CSMIJ de referència 
de la víctima.

D’altra banda, com ja s’ha apuntat, a determinats hospitals s’han creat les UFAM 
(Unitats Funcionals d’Abusos a Menors), que depenen del Departament de Salut. 
Són unitats multidisciplinàries composades per professionals de la pediatria, la psi-
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cologia i el treball social per donar una resposta mèdica i psicosocial especialitzada 
als infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals.

Aquest any 2020 es preveu el desplegament dels Equips Funcionals d’Experts 
(EFE) d’atenció al maltractament i a l’abús sexual infantil a tot el territori.

Aquests EFE faran el diagnòstic clínic (el diagnòstic forense i social són compe-
tència de Justícia i DGAIA respectivament) i el tractament psicològic en els casos 
que sigui necessari, així com la funció d’assessorament als professionals de la resta 
de serveis sanitaris. Quan siguin donats d’alta, el seguiment dels casos que han estat 
tractats pels EFE, tindrà continuïtat en l’entorn comunitari de residència de l’infant.

Els EFE constituïts en l’àmbit de la salut s’incorporaran i adaptaran el seu fun-
cionament a les unitats integrades que es vagin desplegant en el territori a mesura 
que des de la DGAIA s’impulsi la seva creació. Actualment s’està duent a terme una 
prova pilot a Tarragona.

Pel que fa als adults supervivents, són atesos als CSMA. Per a finals del darrer 
trimestre d’aquest any està prevista una formació de 20 hores que te com a objectiu 
l’actualització de les competències dels professionals dels centres de salut mental 
per a la detecció i atenció de l’Abús Sexual Infantil compartint el coneixement i les 
experiències clíniques entre professionals de la salut mental.

D’altra banda, des de l’Àrea de Reparació i d’Atenció a la Víctima, del Departa-
ment de Justícia, no es pot garantir la reparació integral dels danys i perjudicis pa-
tits ni la restitució econòmica i moral. Qui pot garantir la restitució econòmica és el 
propi tribunal, si ho ha recollit en sentència.

Determinades víctimes poden cobrar una ajuda que determina la Llei 35/1995, 
d’11 de desembre, d’ajudes i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la 
llibertat sexual, que determina que «la gestió d’aquest sistema d’ajudes es confia al 
Ministeri d’Economia i Hisenda, per tal de no crear una nova estructura adminis-
trativa. La concessió de l’ajuda es condiciona, com a regla general, al fet que s’hagi 
produït la resolució judicial ferma que posi fi al procés penal. Els terminis amb què 
treballa la justícia penal fan que aquesta solució sigui insatisfactòria en els casos en 
què la situació precària de la víctima reclama una ajuda econòmica des del moment 
en què s’ha comès el delicte. La Llei preveu concedir ajudes provisionals, tenint en 
compte la precària situació de la víctima del delicte.»

L’any 2015 es va aprovar a Catalunya el Decret 80/2015, de 26 de maig, de les 
indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista que estableixen 
l’article 47 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violèn-
cia masclista, i l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesu-
res de protecció integral contra la violència de gènere. Aquest Decret té per objecte:

– El desplegament de l’article 47 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de 
les dones a eradicar la violència masclista, relatiu a les condicions, els requisits, la 
quantitat i el procediment aplicable a la sol·licitud i concessió de les indemnitzacions 
econòmiques que s’hi preveuen.

– La regulació del procediment aplicable a la concessió i pagament de l’ajut eco-
nòmic que estableix l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de 
mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

La població destinatària són les dones que han patit una situació de violència 
masclista incloent-hi les nenes i adolescents, i han d’aportar, entre d’altra documen-
tació, una sentència ferma.

En quant a la sensibilització i la conscienciació, els hi fem saber que amb la 
posada en marxa del Barnahus hi ha previst fer sessions informatives per donar a 
conèixer la realitat de l’abús sexual, així com els nous procediments de detecció i 
derivació amb tots els sectors implicats: salut, interior, social, educació i justícia, 
així com la fiscalia i la judicatura, que el confinament ha impedit temporalment.

Així també, en les diferents comissions de treball, jornades i xerrades a diferents 
col·lectius en les que participa la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat 
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i Justícia Juvenil, s’incideix molt en l’obligatorietat d’interposar denúncia, de posar 
en coneixement del ministeri fiscal, i de fomentar el treball en xarxa, sobretot en 
aquestes tipologies delictives.

Des del Departament d’Educació, el programa COEDUCA’T s’adreça als do-
cents i les seves famílies, a més de l’alumnat. Dins del programa s’està formant 
professionals formadors de formadors en coeducació i perspectiva de gènere, pro-
fessionals que ja tenen expertesa en coeducació i aquests han de ser els autèntics 
promotors i facilitadors de les dinàmiques coeducatives al territori. En aquesta for-
mació s’aborda, entre altres temes, l’educació afectiva i sexual com a eina de trans-
formació social, la prevenció de la violència masclista, la mirada interseccional de 
gènere, i la inclusió de la diversitat afectivosexual, de gènere i familiar als centres 
educatius.

En aquesta formació, com a docents, hi participen professionals del Departa-
ment però també entitats i professionals del món universitari. Els professionals que 
hagin rebut aquesta formació formaran els equips impulsors de centre, de manera 
que s’aconsegueixi una transformació de centre i que la perspectiva de gènere que-
di integrada en el projecte educatiu de centre, per incorporar-la a la pràctica i vida 
quotidiana dels centres educatius

A més, el Protocol d’actuació, entre els departaments de Treball, Afers Socials 
i Famílies i d’Ensenyament, de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordi-
nació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu 
(ACORD GOV/79/2016) recull en la seva part preventiva i de detecció elements, 
recursos i eines per conscienciar a tota la comunitat escolar sobre l’abús sexual a la 
infància. També recull normativament el deure d’intervenció i l’obligació de comu-
nicar qualsevol sospita per part dels professionals de l’àmbit educatiu (entre d’altres 
l’article 100.3 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència, i els article 13.1 i 4 de la Llei orgànica 1/1996 de 15 de ge-
ner, de Protecció Jurídica del Menor).

Per altra banda, i com s’ha dit anteriorment, arran de l’ACORD GOV/55/2017, 
de 25 d’abril, publicat al DOGC de 27 d’abril de 2017, que atribueix al número te-
lefònic 116 111 del Servei del Telèfon de la Infància (Infància Respon) l’atenció en 
casos d’assetjament en l’àmbit dels centres educatius, de ciberassetjament i d’abusos 
sexuals a infants i adolescents, s’ha realitzat la difusió d’aquest número telefònic 
adreçada a tots els centres educatius de Catalunya, mitjançant el repartiment de car-
tells i difusió a les diferents pàgines web del Departament d’Educació.

El Protocol d’Actuació entre els Departaments de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies i d’Ensenyament, de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació 
de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu ofereix 
unitats específiques per tractar la prevenció dels abusos sexuals, que es proposen en 
l’apartat de prevenció:

– Recull d’activitats didàctiques per a la prevenció d’abusos sexuals. Educació 
Primària.

– Recull d’activitats didàctiques per a la prevenció d’abusos sexuals. Educació 
Secundària.

En l’aparat de prevenció dels Protocols per a la millora de la convivència que el 
Departament d’Educació posa a disposició dels centres educatius s’ofereixen activi-
tats didàctiques per l’alumnat, tant d’Educació Primària com d’Educació Secundà-
ria. Entre els continguts s’hi troben:

– Coneixement i detecció dels diferents tipus de maltractament
– Elements per detectar i respondre davant d’aquests maltractaments, etc
El Departament d’Educació va elaborar i publicar el Protocol de prevenció, de-

tecció i intervenció de la violència masclista entre l’alumnat, actuació durant el pas-
sat curs 2018-2019, que s’emmarca en el Pla per a la Igualtat de gènere del siste-
ma educatiu i dona resposta al marc normatiu que emana de la Llei 5/2008, de 24 
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d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista i de la Llei 17/2015, del 
21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Per altra banda, i en el marc del Pacte d’Estat contra la violència de gènere de la 
Secretaria d’Estat d’Igualtat del Ministerio de la Presidencia, durant aquest curs el 
Departament d’Educació, amb l’objectiu d’implementar el protocol esmentat abans, 
ha impulsat el Programa formatiu de prevenció de la violència masclista.

Aquest programa consta de formació tant per a docents com per a l’alumnat (ci-
cle superior d’Educació Primària i 3r i 4t d’ESO) i les seves famílies. L’objectiu del 
programa formatiu és dotar a l’alumnat, el professorat i les famílies d’eines i recur-
sos que els permetin identificar i abordar la violència masclista.

La formació docent s’inscriu dins del Pla de formació de zona i correspon a l’ac-
tivitat tipus PIVM. Aquesta activitat és de 30 hores totals, 20 presencials i 10 d’ela-
boració del projecte.

La formació a l’alumnat i les famílies s’organitza en forma de tallers al voltant 
de 4 mòduls d’activitats, d’una hora de durada cadascun, i els continguts responen 
als temes següents:

–  aproximació a la coeducació i l’equitat de gènere; 
–  construcció de models alternatius de masculinitat i feminitat; 
–  relacions afectives i sexuals saludables; 
–  tolerància zero a la violència masclista i relacions abusives.
Així mateix, pel que fa als tallers formatius, s’estableix la distribució següent:
– Tallers adreçats a l’alumnat de 5è i 6è de Primària i/o 3r i 4t d’ESO: 4 sessions 

d’una hora setmanal durant 4 setmanes consecutives.
– Tallers adreçats a les famílies de l’alumnat: 2 sessions de dues hores setmanals, 

consecutives o no.
En la primera edició d’aquest programa formatiu han participat 67 centres edu-

catius. S’han realitzat 15 activitats formatives adreçades a docents de tot Catalunya, 
així com un total de 358 tallers (274 adreçats a alumnes i 84 a famílies). En l’actua-
litat, s’està organitzant la segona edició del programa.

Els diversos protocols esmentats anteriorment incorporen accions formatives 
adreçades a tots els professionals que treballen en àmbits relacionats amb la infàn-
cia i l’adolescència, per a detectar abusos sexuals i conèixer els drets dels infants. 
Així mateix, aquests protocols contemplen el treball en xarxa i la coordinació inter-
departamental i interinstitucional.

En aquests moments, des de la Direcció General d’Execució Penal a la Comu-
nitat i Justícia Juvenil, s’està participant i col·laborant de forma activa en la posada 
en marxa i la formació dels Equips Funcionals d’Experts del departament de Salut, 
conjuntament amb la DGAIA.

També existeixen acords de col·laboració i cooperació amb altres serveis impli-
cats, com són els Grups d’Atenció a la Víctima del cos policial de la Generalitat de 
Catalunya i amb els operadors jurídics.

El Departament d’Educació només té competència sobre la formació permanent 
del professorat dels centres educatius. D’altra banda, destacar que disposa de diver-
ses tipologies de formació permanent per adequar-se al contingut i a les necessitats 
formatives dels docents (presencial, semipresencial, telemàtica, formació en centres 
educatius, grups de treball, assessoraments, etc.). Cada centre educatiu, en funció 
de les seves necessitats i en el marc de l’autonomia de centres recollida a la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació, planifica la seva formació anual.

Actualment, el Departament d’Educació, entre la seva oferta formativa, compta 
amb formació sobre convivència escolar, en què s’aprofundeix en els diversos pro-
tocols, entre els quals està el Protocol d’actuació, entre els departaments de Treball, 
Afers Socials i Famílies i d’Ensenyament, de prevenció, detecció, notificació, deri-
vació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àm-
bit educatiu i d’altra específica sobre Drets dels infants.
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Per altra banda el Departament d’Educació difon el protocol Protocol d’actuació, 
entre els departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Ensenyament, de pre-
venció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltracta-
ment infantil i adolescent en l’àmbit educatiu mitjançant els Documents per a l’orga-
nització i per a la gestió de centres. Aquest document té un format de resolució i els 
seus continguts són aprovats per la Secretaria General del Departament d’Educació. 
D’alta banda, també s’informa del protocol en el portal de centres de la intranet del 
Departament d’Educació i en el portal corporatiu XTEC.

Des del Servei de Formació i Desenvolupament Professional del Professorat es 
gestionen les activitats de formació permanent adreçades al professorat.

A les bases de dades de les aplicacions utilitzades consta que, en el curs aca-
dèmic 2019-2020, s’han ofert o estan pendents d’oferir, per part del Departament 
d’Educació i dels ICE de les universitats, un total de 38 activitats de formació en 
relació amb la prevenció dels abusos sexuals en la infància.

S’ofereixen activitats que proposen treballar l’abús infantil en concret i d’altres 
que forma part d’una programació més ampli sobre assetjament.

A les activitats confirmades han participat o estan participant un total de 952 
docents.

Nom activitat formativa Nº activitats
Nº docents 

participants

Abús sexual infantil 1 26

Prevenció dels abusos sexuals i la violència de gènere 1 15

Prevenció i atenció a víctimes d’abús sexual i famílies, 
des de la perspectiva del treballador social 1 14

Prevenció i detecció de l’abús sexual infantil 3 69

Protocol d’actuació davant d’abusos sexuals 1 26

Introducció a l’Ethical Hacking - Curs oficial EC Council 1 12

Jornada Assegurem 1 333

L’acompanyament de la sexualitat dels infants 3-12 anys 
i Prevenció i detecció de l’abús sexual infantil 1 15

Abordatge Bullying i desenvolupament emocional. 1 44

Cicle de conferències: elements generadors de 
problemes de salut mental en joves 1

Detectar, protegir, prevenir la sexualitat dels infants 1

Dificultats de la regulació de la conducta i de les 
emocions 1 13

Elaboració del Projecte d’Innovació pedagògica 
#aquiproubullying 23 385

Qüestionari d’avaluació CESC (Conducta i experiències 
socials a classe). Eina de detecció i prevenció de 
l’assetjament entre iguals 1

Total 38 952

Des del Departament de Justícia, a través del Centre d’Estudis Jurídics i Forma-
ció Especialitzada, es destinen recursos econòmics per a la formació inicial i espe-
cialitzada així com jornades de difusió i d’investigació per als professionals del De-
partament, tant des de la vessant de l’Administració de Justícia com des de l’àmbit 
de l’Execució Penal, incloent-hi els i les professionals dels Equips d’Assessoraments 
Tècnic Penal.

Aquesta formació es programa anualment i entre els seus continguts sempre hi 
ha un apartat destinat a les víctimes d’abusos sexuals en la infància.
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D’altra banda, s’ha iniciat una campanya publicitària per als mitjans audiovisuals 
per a la detecció i notificació de qualsevol situació de maltractament infantil o risc 
de patir-ne. Està adreçada a tota la població i inclou, també, els abusos sexuals in-
fantils com una tipologia més de maltractament infantil.

Des de la Secretaria de Mesures Penals, Rehabilitació i Atenció a la Víctima es 
fan accions de prevenció secundària, amb el desenvolupament de programes especí-
fics per a agressors amb la finalitat de «no més víctimes».

A més, cal tenir present que els materials preventius editats per la Direcció Ge-
neral de Joventut i distribuïts entre les entitats i empreses del sector de l’educació 
en el lleure (i que es troben disponibles al portal Jove.cat) ja són un recurs divul-
gatiu per a la prevenció de l’abús sexual i que, a més, contenen informacions sobre 
el telèfon 116 111 (Infància respon) i sobre les vies de denúncia existents. Aquests 
materials es difonen periòdicament entre les entitats i empreses del sector i, especí-
ficament, a l’inici de cada campanya d’activitats d’estiu.

Cal tenir en compte que en data 9 de juny de 2020, el Consell de Ministres va 
aprovar remetre a les Corts Generals el Projecte de Llei Orgànica de Protecció Inte-
gral a la Infància i l’Adolescència front la Violència arran de l’examen de la situació 
dels drets a la infància a España al 2018 del Comitè dels Drets de l’Infant de les Na-
cions Unides que va reiterar la necessitat d’aprovar una llei integral sobre la violèn-
cia contra la infància, anàloga a la llei contra la violència de gènere.

Al Projecte de Llei Orgànica de Protecció Integral a la Infància i l’Adolescència 
s’han presentat diverses esmenes en la línia del que es planteja en aquest punt de la 
Resolució, contempla l’ampliació de la prescripció dels delictes d’abús sexual a me-
nors Això és molt necessari per garantir que les víctimes estiguin preparades i apo-
derades per poder verbalitzar i manifestar allò que els va succeir en el passat, amb 
independència del temps transcorregut.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 611/XII, sobre les places 
residencials
290-00563/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 74951 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.09.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 611/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre les places residencials.

La Direcció General de Serveis Socials està revisant els circuits d’accés i ingres-
sos de les persones amb discapacitat física i intel·lectual tenint en compte fonamental-
ment les necessitats d’atenció d’aquestes persones en funció de la seva situació i edat.

Dins el marc del propera revisió del nou Pla Estratègic de Serveis Socials de Ca-
talunya, el qual aposta per l’atenció centrada en la persona i per la inserció comuni-
tària de tots els col·lectius, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té la 
voluntat d’abordar la nova planificació territorial de serveis residencials (que hauran 
de comptar amb el personal específic que determini la normativa d’aplicació en cada 
cas) per a l’atenció de les persones que, per la seva situació personal i del seu entorn 
més proper, no puguin ser ateses en l’entorn dels serveis comunitaris. En aquest sen-
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tit, s’haurà de tenir en compte l’anàlisi de les necessitats de les persones que reque-
reixin atenció social, els recursos existents i el pressupost disponible.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 613/XII, sobre les condicions 
laborals dels treballadors del Mobile World Congress de Barcelona 
amb relació a la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
290-00565/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 74952 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.09.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 613/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre les condicions laborals dels treballadors del Mobile World Congress de 
Barcelona amb relació a la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes.

La Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) és el servei públic del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya competent per 
vigilar i exigir el compliment de les normes de l’ordre social (normes legals, regla-
mentàries i del contingut normatiu dels convenis col·lectius). Entre aquestes normes 
s’hi troben les que regulen la igualtat entre homes i dones en l’àmbit del món del 
treball.

La ITC ja fa anys que realitza actuacions d’ofici que té per finalitat investigar, i 
si escau, sancionar segons la legislació vigent, aquelles ofertes de treball sexistes o 
discriminatòries per raó de sexe i en matèria de temps de treball (jornades, descan-
sos, etc.), a més d’altres irregularitats laborals que es constatin durant l’actuació ins-
pectora. A més, la Inspecció dona resposta a totes les demandes externes d’actuació 
(denúncies, peticions judicials d’informe, etc.) sobre aquestes matèries.

L’Institut Català de les Dones (ICD) posa a disposició de la ciutadania a través 
del seu web, l’accés directe a la ITC per denunciar irregularitats laborals, i, en tot 
cas, aquest Institut col·labora en tot allò que requereixi aquest servei públic.

D’altra banda, quan arriba a l’ICD una queixa, a més de fer l’assistència a la ciu-
tadania davant les possibles pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o 
gènere, un cop analitzat el seu contingut s’envia una carta al presumpte infractor, 
amb caràcter de sensibilització, exposant-li el nostre parer en relació amb els fets 
informats.

L’ICD també analitza, avalua i respon les queixes o les actuacions d’ofici que 
ens adreça el Síndic de Greuges en matèria de discriminació per raó de gènere que 
puguin haver estat vulnerats per l’actuació d’institucions o persones, tant públiques 
com privades.

En concret, l’any 2019 vam rebre una actuació d’ofici sobre el Mobile World 
Congress en negar l’entrada a una dona que anava amb la seva filla de cinc mesos 
lactant a coll. La dona és una treballadora que pretenia accedir al recinte del 4YFN 
on aquell dia se celebraven unes jornades per la inclusió de la dona en el món tec-
nològic. Després de les aportacions de l’ICD sobre aquest cas, el Síndic va suggerir 
a l’Ajuntament de Barcelona adoptar mesures en relació amb el Consorci Barcelona 
Mobile World Capital o amb l’empresa organitzadora del Mobile World Congress 
per assegurar la garantia dels drets de les dones lactants i dels seus fills lactants i 
evitar situacions d’aparent discriminació com les que varen motivar aquestes actua-
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cions, mesures que directament i indirectament tenen efecte en les condicions labo-
rals de les dones treballadores.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 614/XII, sobre l’atenció de les 
necessitats de les persones amb trastorn de l’espectre autista
290-00566/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 74953 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.09.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 614/XII del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’atenció de les necessitats de les persones amb trastorn de l’espectre 
autista.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies està treballant per construir 
una cartera de serveis socials que promourà l’atenció centrada en la persona, amb la 
capacitat d’abordar les múltiples complexitats que presentin les persones ateses pel 
Sistema Català de Serveis Socials. La propera redefinició de la Cartera de Serveis 
Socials s’adreçarà a les necessitats socials i no als col·lectius.

En el marc de la redefinició de la Cartera de Serveis Socials, s’analitzaran les 
necessitats socials a tot el territori de Catalunya per garantir l’equitat en la prestació 
del Sistema català de Serveis Socials, tenint en compte l’atenció centrada en la per-
sona i l’atenció comunitària, sempre que el perfil dels usuaris ho permeti.

A més, des del Departament d’Educació, des del curs 2012-13, està en marxa el 
Pla d’Atenció Integral a les persones amb trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA). 
Aquest pla contempla la creació de les anomenades Unitats Funcionals de TEA que 
responen a la voluntat d’integració de professionals dels serveis existents per mi-
llorar la tasca assistencial, tant a la part del diagnòstic com en l’elaboració, a nivell 
individual, del Pla d’Atenció Integral (PAI) que inclou, de forma consensuada, els 
diversos tipus d’intervenció per millorar-la en els diferents àmbits de cada infant: 
social, educatiu i clínico-mèdic.

La creació d’unitats funcionals a cada territori té com a base el treball en xar-
xa i la necessitat de garantir una assistència continuada dels 0 als 18 anys. També 
reflecteixen el treball coordinat entre els diferents recursos orientats a la infància i 
adolescència i es defineixen seguint uns criteris generals i adaptacions específiques 
en cada territori per aquells casos més greus, com són els infants i adolescents amb 
TEA.

La coordinació de les esmentades unitats funcionals es duu a terme des de tres 
departaments: el de Salut, el de Treball, Afers Socials i Famílies i el d’Educació. 
Fins al moment actual s’han posat en marxa 31 unitats funcionals, fet que comporta 
una cobertura del 58% de la població menor de 18 anys. La previsió és seguir am-
pliant-les per arribar a la totalitat del territori de Catalunya i al 100% dels menors 
de 18 anys.

En relació amb l’equitat en l’accés a recursos d’habitatge i a prestacions eco-
nòmiques en aquesta matèria, us informem que el Govern, mitjançant l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya (AHC), destina recursos econòmics a la Xarxa d’Ha-
bitatges d’Inclusió Social (XHIS), que integra entitats del tercer sector que dispo-
sen d’habitatges destinats a l’atenció de col·lectius amb necessitats especials. Entre 
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aquestes entitats, n’hi ha que focalitzen la seva activitat en l’atenció a persones amb 
diferents capacitats intel·lectuals, dins les quals hi ha persones amb trastorn de l’es-
pectre autista.

L’any 2018, l’AHC va destinar 3,9 M€ a la XHIS, recolzant així l’activitat de 211 
entitats del tercer sector social.

En el procediment d’anàlisi de les situacions de risc d’exclusió residencial que 
s’efectua mitjançant la Mesa de Valoració de les Situacions d’Emergències Econò-
miques i Socials es tenen en compte aspectes sòcio-econòmics i de salut que puguin 
ser inclosos en el preceptiu informe elaborat pels serveis socials municipals, la qual 
cosa implica un tractament prioritari a unitats familiars en risc d’exclusió residen-
cial que puguin comptar amb persones amb trastorn de l’espectre autista o altres si-
tuacions de salut que puguin agreujar el seu risc d’exclusió social i residencial.

Per la seva part, l’Agència Catalana de la Joventut (ACJ), en col·laboració amb la 
Subdirecció General d’Atenció i Promoció de l’Autonomia Personal de la Direcció 
General d’Autonomia Personal i la Discapacitat, impulsa les actuacions Respir Estiu 
i Respir en Família en el marc dels programes L’estiu és teu i Vacances de família, 
vinculats tots dos a la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (Xanascat). Aquestes dues 
actuacions s’adrecen a famílies amb infants i joves amb diversitat funcional.

Respir Estiu s’emmarca en el programa de colònies L’estiu és teu i s’adreça a me-
nors amb diversitat funcional que requereixen un/a monitor/a vetllador/a (tinguin o 
no tinguin reconegut el grau de discapacitat o grau de dependència). Cal precisar 
que, fins l’any 2016, Respir Estiu (que s’havia iniciat com a acció pilot) s’adreçava 
específicament a infants i joves amb trastorns de l’espectre autista (TEA) o amb sín-
drome d’Asperger i comptava amb un nombre predeterminat i tancat de places. El 
2017, però, es va obrir a la participació de tots els menors amb grau de discapaci-
tat o grau de dependència reconegut i/o que requereixen un/a monitor/a vetllador/a.

Així mateix, l’any 2017 Respir Estiu va deixar de plantejar-se com un subprogra-
ma amb un nombre de places predeterminat i tancat i va esdevenir una acció estruc-
tural de suport, a la qual pot acollir-se qualsevol participant amb diversitat funcional 
que informi de la seva situació durant el procés d’inscripció. Així, les necessitats 
educatives especials d’aquests participants s’atenen mitjançant la contractació de 
monitors/es de suport. D’aquesta manera, aquests menors poden participar de forma 
normalitzada a les activitats de lleure i les seves famílies cuidadores disposen d’un 
temps de respir. Actualment, els infants amb TEA representen, aproximadament, la 
tercera part dels beneficiaris de Respir és teu.

L’any 2019, 135 infants i joves amb necessitats educatives especials han partici-
pat de L’Estiu és teu gràcies al suport de Respir Estiu. La participació d’aquests in-
fants i joves ha implicat la contractació de 95 monitors/es. El cost global de Respir 
Estiu ha estat de 89.835,84 euros (88.332 euros aportats per la Generalitat i 1.503,84 
euros assumits per les entitats contractades per prestar suport mitjançant monitors/
es vetlladors/es1).

Quant a Respir en família s’emmarca en el programa d’estades familiars Vacan-
ces en família i s’adreça a famílies amb infants a càrrec amb discapacitat i/o depen-
dència. En aquest cas, el programa contribueix a facilitar la conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral d’aquestes famílies, mitjançant estades de cap de setma-
na i de pont en albergs de la Xanascat (en què les famílies beneficiàries gaudeixen 
d’un 15% de reducció en l’import total de la seva reserva). L’any 2018 (últim exercici 
del qual disposem de dades definitives) el programa Respir en Família va beneficiar 
53 famílies (en total, 203 persones, que van fer un global de 486 pernoctacions). 

1.  En la campanya d’estiu de 2019, el cost dels monitors de suport associats a les places d’infants i joves amb 
grau de discapacitat o grau de dependència reconegut ha estat assumit íntegrament pel Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies. El cost dels monitors de suport associats a les places d’altres infants i joves amb ne-
cessitats educatives especials (que no tenien grau reconegut de discapacitat o de dependència però necessitaven 
igualment el suport de monitors/es per poder participar de forma normalitzada) s’ha assumit a parts iguals en-
tre l’ACJ i les entitats que han aportat aquests/es monitors/es.
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Quant a l’any 2019, les dades provisionals són 118 famílies (472 participants que han 
fet un global de 1.468 pernoctacions).

L’Estiu és teu està obert a la participació de menors amb necessitats educatives 
especials. Aquesta participació es fa efectiva mitjançant l’acció Respir Estiu, en el 
marc de la qual es contracten els monitors i les monitores de suport necessaris per 
permetre la participació d’aquests menors de forma normalitzada. En aquest sentit, 
les ràtios de personal no estan preestablertes, sinó que s’ajusten a les necessitats de 
cada situació concreta. Convé precisar que la participació d’infants amb necessitats 
educatives especials no deriva de la reserva d’un nombre places prefixat, sinó que 
s’atenen totes les demandes. En conseqüència, el nombre de participants amb ne-
cessitats educatives especials i el nombre de monitores i monitors contractats per fer 
possible aquesta participació no estan predeterminats, sinó que es determinen un 
cop tancat el procés d’inscripció, en base a les necessitats informades.

Pel seu costat, la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Coo-
peratives i l’Autoempresa promou programes d’inserció laboral per a persones amb 
discapacitat que es porten a terme al Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies entre els quals s’inclouen els que s’adrecen a persones amb trastorn mental. Les 
persones diagnosticades de TEA estan dins d’aquest col·lectiu i, per tant, són bene-
ficiàries també d’aquests programes.

En concret els programes són:
1. Suport al cost salarial de les persones amb discapacitat contractades en centres 

especials de treball i als professionals que els donen suport: proporcionar a les per-
sones amb discapacitat dels centres especial de treball un lloc de treball remunerat 
i la prestació dels serveis d’ajustament personal i social que requereix el personal 
amb discapacitat.

2. Subvencions a projectes singulars generadors d’ocupació sostenible per a per-
sones en situació o risc d’exclusió o persones amb discapacitat, en centres especials 
de treball o empreses d’inserció.

3. Serveis d’inserció, orientació, acompanyament i suport per la integració a la 
empresa ordinària: proporcionar una metodologia d’intervenció integral de recursos 
i serveis per treballar les dificultats que obstaculitzen l’accés efectiu i la permanèn-
cia en el mercat de treball ordinari de persones amb discapacitat o trastorns de la 
salut mental

4. Ajuts a la contractació de persones amb discapacitat a l’empresa ordinària: 
fomentar la contractació en el mercat ordinari de treball de les persones amb disca-
pacitat igual o superior al 33%.

Pel que fa als serveis socials especialitzats (com ara els serveis d’atenció precoç 
i els d’atenció a persones amb discapacitat) són els principals receptors de la forma-
ció que es programa per a professionals entorn el Trastorn d’Espectre Autista, atès 
que són els que diagnostiquen, valoren i informen a les persones i les seves famílies 
en relació a les prestacions a què poden accedir. Pel que fa als serveis socials bàsics, 
cal informar-los dels serveis i prestacions existents, atès que són els que deriven als 
serveis especialitzats per una millor informació i atenció a les situacions específi-
ques. En aquest sentit, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies desen-
volupa anualment un pla de formació per donar resposta a les necessitats formatives 
dels professionals dels serveis socials especialitzats i dels serveis socials bàsics, amb 
l’objectiu de la millora permanent en l’atenció diürna.

D’altra banda, pel que fa a les treballadores/s socials del Departament d’Educa-
ció, ja s’han realitzat en cursos anteriors, i també en l’actual, formacions específi-
ques sobre les necessitats i característiques específiques de l’alumnat amb TEA als 
diferents territoris, per mitjà dels Plans de Formació de Zona que curs rere curs or-
ganitza i impulsa el Departament d’Educació.

Finalment, en la Cartera de Serveis Socials vigent, ja es contempla els diferents 
nivells de suport en els serveis per a persones amb discapacitat intel·lectual, per tal 
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de donar resposta a les necessitats de suport a nivell individualitzat de cada usuari. 
En cada nivell de suport (intermitent, limitat, extens i generalitzat, hi ha definides 
les ràtios de professionals corresponents, en funció de la tipologia i grau de disca-
pacitat dels usuaris.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 615/XII, sobre la construcció 
d’una residència pública per a la gent gran a Pineda de Mar
290-00567/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 74954 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.09.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 615/XII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la construcció d’una residència pública per a la gent gran a Pineda 
de Mar.

La comarca del Maresme, dins l’escala de quatre graus de prioritat: molt alta, 
alta, mitjana i baixa, té una prioritat mitjana en els serveis de residència assistida 
i centre de dia per a gent gran. Així mateix, amb l’objectiu de millorar l’equilibri 
territorial en la distribució dels recursos, la Programació presenta una projecció de 
places de residència assistida al Maresme entre 169 i 337 (corresponents a escenaris 
de disponibilitat pressupostària moderada i més elevada, respectivament). A finals 
del 2018, s’havia assolit un 91% de la projecció de places prevista a l’escenari mode-
rat. Pel que fa al servei de centre de dia, a finals del 2018, la projecció de places és 
entre 15 i 30, sense haver-hi hagut increment en el nombre de places durant el 2018.

S’ha de tenir en compte que comarques amb prioritats més altes, dins el mateix 
període, havien assolit percentatges inferiors en relació a la projecció de places de 
l’escenari moderat i, és en aquest sentit, dins el marc de la Programació 2015-2018, 
es considera que s’hauria d’actuar primer en zones de prioritat alta i amb percentat-
ges d’assoliment inferiors respecte a la projecció de places prevista.

Finalment, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies aposta pel con-
cert de places, d’acord amb la programació territorial, ja que es tracta d’una mesura 
que permet ampliar de manera més eficient la cobertura d’aquests serveis.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Control del compliment de la Resolució 616/XII, sobre les millores 
en la gestió de les subvencions de la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència
290-00568/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 74955 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.09.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 616/XII del Parlament de Ca-
talunya, sobre les millores en la gestió de les subvencions de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

Des de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència hem seguit 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes recollides a l’informe de fiscalitza-
ció 25/2018 pel que fa a les bases per a la concessió d’ajuts i subvencions.

Hem treballat en la realització de modificacions i incorporacions per a l’adequa-
ció de les bases a les consideracions de l’informe de fiscalització amb les següents 
actuacions:

– A les bases 2019 s’estan incorporant els subcriteris de valoració.
– S’ha millorat el procediment de valoració amb eines de càlcul més avançades.
– A les bases 2019 s’ha incorporat un redactat més explícit respecte el criteri de 

manteniment del servei: «Per als tipus d’acció l.1, l.3 i l.4 s’atorgarà un mínim del 
50% del crèdit de la partida pressupostària establert per a aquesta línia de subven-
ció proporcionalment en funció del nombre d’infants i adolescents atesos, i el per-
centatge restant es distribuirà proporcionalment en funció de la puntuació obtingu-
da d’acord amb els criteris de valoració i tenint en compte l’antiguitat de l’activitat 
subvencionada. Per al tipus d’acció l.2 s’atorgarà un mínim del 50% del crèdit de la 
partida pressupostària establert per aquesta línia de subvenció proporcionalment en 
funció del nombre de places registrades, i el percentatge restant es distribuirà pro-
porcionalment en funció de la puntuació obtinguda d’acord als criteris de valoració 
i tenint en compte l’antiguitat de l’activitat subvencionada».

– S’han adoptat les mesures oportunes pel tal que els errors materials en els do-
cuments interns del càlcul dels imports de la subvenció no es produeixin.

– En els casos en que no consta l’aportació de la documentació justificativa es 
procedeix a iniciar la revocació.

– Des de l’any 2017 es fa una planificació de visites a les entitats per a compro-
var la realització de les activitats subvencionades i el compliment de l’objecte de la 
subvenció que té i tindrà continuïtat.

– S’està treballant amb especial èmfasi en revisar que s’aporta tota la documen-
tació justificativa requerida. El personal fa un requeriment d’aportació en cas neces-
sari quan es detecten mancances.

Entenem que s’ha de poder resoldre la concessió de prestacions socials dins el 
termini legalment establert i hem comptat amb personal de reforç per intentar agi-
litzar la tramitació malgrat continua havent retard en els terminis de resolució per 
manca de recursos humans. Les sol·licituds es tramiten a mesura que van arribant i 
s’assegura la comprovació de compliment dels requisits per l’atorgament.

Finalment, pel que fa al criteri d’assignació d’imports per les línies de l’Àrea de 
Suport del Jove Tutelat i Extutelat, a partir de les bases del 2017 ja es contempla el 
criteri d’assignació d’imports utilitzat per tota la línia C, s’atorgarà un mínim del 
50% del crèdit de la partida pressupostària establert per a aquesta línia de subvenció 
proporcionalment en funció del nombre dels joves atesos, i el percentatge restant es 
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distribuirà proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda d’acord amb els 
criteris de valoració.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 642/XII, sobre l’atenció 
adequada als infants amb trastorn de l’espectre autista i llurs 
familiars
290-00595/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 74956 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.09.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 642/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’atenció adequada als infants amb trastorn de l’espectre autista i llurs 
familiars.

Primerament, cal dir que el propi model català d’atenció precoç es basa de ma-
nera inequívoca en l’atenció biopsicosocial dels nens i nenes i les seves famílies, 
objectiu ja contemplat en el Llibre blanc de l’atenció precoç publicat l’any 2000. El 
principal objectiu de l’atenció precoç és que els infants que presenten trastorns en 
el desenvolupament o tenen risc de patir-ne, rebin, seguint un model que consideri 
els aspectes biopsicosocials, tot allò que des de la vessant preventiva i assistencial 
pugui potenciar la seva capacitat de desenvolupament i de benestar, de manera que 
possibiliti al màxim la seva integració en el medi familiar, escolar i social així com 
la seva autonomia personal.

Tal i com esmenta la normativa de referència (Decret 261/2003 pel qual es re-
gulen els serveis d’atenció precoç), els serveis d’atenció precoç es conformen com 
un dret subjectiu per a totes les persones que reuneixin els requisits de l’article 4 
(trastorns del desenvolupament o risc de patir-los) i que tinguin residència habitual 
a Catalunya. Això vol dir que és un servei universal i gratuït per tots els infants de 
0 a 6 anys i les seves famílies. Dins els trastorns del desenvolupament hi trobem el 
TEA (trastorns de l’espectre autista).

En el marc del Pla director de salut mental i addiccions del Departament de Sa-
lut es va aprovar, l’any 2012, el Pla d’atenció integral a les persones amb trastorn 
de l’espectre de l’autisme (TEA). Aquest pla contempla la creació d’Unitats Funci-
onals de TEA que responen a la voluntat d’integració de professionals dels serveis 
existents (atenció primerenca, CSMIJ i EAP) per fer una tasca coordinada tant a 
la part del diagnòstic com en l’elaboració del Pla d’Atenció Integral (PAI) que in-
clou, de manera consensuada, els diversos tipus d’intervenció. La creació d’unitats 
funcionals en cada territori té com a base el treball en xarxa i la necessitat de ga-
rantir una assistència continuada dels 0 als 18 anys. L’objectiu d’aquestes unitats és 
garantir la gestió del procés assistencial en nens i adolescents amb TEA pel que fa 
a la detecció, diagnòstic i tractament, impulsar el treball en xarxa, i incloure en el 
tractament els diferents recursos educatius i socials necessaris en el territori. També 
tenen com a objectiu donar suport als professionals i serveis d’atenció primària per 
a la detecció del trastorn i desenvolupar espais de seguiment i suport a les famílies 
i reflecteixen el treball coordinat entre els diferents recursos orientats a la infància i 
adolescència i es defineixen seguint uns criteris generals i adaptacions específiques 
en cada territori per aquells casos més greus, com són els infants i adolescents amb 
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TEA. L’any 2013 es van posar en marxa 7 unitats a diferents punts del territori i 
s’han anat implantant progressivament de manera que en aquests moments tenim 
30 unitats funcionant. La idea és que el 2021 ja puguin funcionar a tots els punts de 
Catalunya.

D’alta banda, en els CDIAPS es porten a terme intervencions psicoterapèutiques 
tenint en compte que la seva funció és la prevenció, detecció, diagnòstic i tracta-
ment dels infants i famílies i, per tant, dins d’aquestes funcions es realitzen inter-
vencions de tipus psicològic i terapèutic. Cal tenir en compte que els professionals 
que presten els seus serveis són especialistes en desenvolupament en cadascuna de 
les especialitats: psicòleg/es, fisioterapeutes, neuropediatres i logopedes, així com 
treballadors/es socials.

Finalment, cada any es porten a terme sessions formatives per als professionals 
dels centres d’atenció precoç, algunes d’elles encaminades al tractament i detecció 
de possibles casos de nens i nenes amb TEA. Durant els últims anys s’han realitzat 
diferents sessions sobre l’ADOS (Escala d’Observació per al Diagnòstic de l’Autis-
me) i també per l’any 2020 està previst fer un curs sobre salut mental dirigit als pro-
fessionals dels centres d’atenció precoç, educació i salut (centres de salut mental).

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 643/XII, sobre el millorament 
dels serveis socials per a les persones amb trastorn de l’espectre 
autista
290-00596/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 74957 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.09.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 643/XII del Parlament de Ca-
talunya, sobre el millorament dels serveis socials per a les persones amb trastorn de 
l’espectre autista.

D’una banda, pel que fa a posar a disposició de les persones amb trastorns de 
l’espectre autista i discapacitat que ho necessitin places de centre de dia i places de 
residència que disposin de serveis i personal especialitzats en aquest trastorn, cal 
dir que Catalunya disposa d’una xarxa de serveis residencials i diürns especialitzada 
en aquest trastorn. D’altra banda, pel que fa a augmentar el nombre de pisos tutelats 
destinats a persones amb trastorn de l’espectre autista que tinguin reconeguda una 
discapacitat, per a potenciar-ne l’autonomia, cal dir que la Cartera de Serveis Soci-
als vigent no contempla els pisos tutelats, si bé, dins de la xarxa de serveis residen-
cials existeixen les llars residències, que són serveis de tarda/nit i caps de setmana 
complementaris a serveis ocupacionals que atenen a persones amb una afectació 
més lleu i menys necessitat de suport que les que són ateses en les residències.

Les persones amb trastorns de l’espectre autista i discapacitat, per la seva neces-
sitat de suport, solen necessitar d’una residència o d’una llar residència, si bé l’exis-
tència de casos amb una major autonomia i possibilitat de fer una vida més norma-
litzada, disposen del servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar, que es podria 
entendre com l’equivalent al servei de pis tutelat al que es fa referència en el tercer 
punt de la Resolució. En aquesta ocasió, enlloc d’oferir-se un servei assistencial, 
s’ofereix una supervisió («tutela») en un pis propi, o bé aliè, vivint sol o acompanyat 
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fins a un màxim de 4 persones, i en regim d’autogestió de les necessitats personals 
i socials amb un programa individual d’objectius gestionat per una entitat especia-
litzada en discapacitat intel·lectual o en malaltia mental. A Catalunya, actualment 
existeixen serveis de suport a l’autonomia a la pròpia llar que assisteixen a persones 
discapacitats intel·lectuals i persones amb trastorn mental.

Pel que fa al programa d’inserció laboral, des de la Direcció General d’Econo-
mia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives, els programes d’inserció laboral per 
a persones amb discapacitat que es porten a terme al Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies inclouen els que s’adrecen a persones amb trastorn mental; les 
persones diagnosticades de TEA estan dins d’aquest col·lectiu i, per tant, són bene-
ficiàries també d’aquests programes.

En concret els programes són:
1. Suport al cost salarial de les persones amb discapacitat contractades en centres 

especials de treball i als professionals que els donen suport: proporcionar a les per-
sones amb discapacitat dels centres especial de treball un lloc de treball remunerat 
i la prestació dels serveis d’ajustament personal i social que requereix el personal 
amb discapacitat.

2. Subvencions a projectes singulars generadors d’ocupació sostenible per a per-
sones en situació o risc d’exclusió o persones amb discapacitat, en CET o empreses 
d’inserció.

3. Serveis d’inserció, orientació, acompanyament i suport per la integració a la 
empresa ordinària: proporcionar una metodologia d’intervenció integral de recursos 
i serveis per treballar les dificultats que obstaculitzen l’accés efectiu i la permanèn-
cia en el mercat de treball ordinari de persones amb discapacitat o trastorns de la 
salut mental.

4. Ajuts a la contractació de persones amb discapacitat a l’empresa ordinària: 
fomentar la contractació en el mercat ordinari de treball de les persones amb disca-
pacitat igual o superior al 33%.

Finalment, es segueix impulsant i implementant el Pla d’atenció integral a les 
persones amb trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA). Aquest pla contempla la 
creació de les anomenades Unitats Funcionals de TEA, en funcionament des de 
l’any 2013, que responen a la voluntat d’integració i coordinació de professionals 
dels serveis existents (CSMIJ del Departament de Salut; CDIAP del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies; EAP del Departament d’Educació) per fer una 
tasca coordinada tant a la part del diagnòstic com en l’elaboració del Pla d’Atenció 
Integral (PAI) que inclou, de forma consensuada, els diversos tipus d’intervenció als 
diferents àmbits (sanitari, educatiu...). En aquest sentit, l’objectiu d’aquestes unitats 
és millorar la detecció i sistematitzar i escurçar el procediment que cal seguir des 
de l’aparició de la primera sospita. Actualment, s’està donant cobertura al 58% de la 
població menor de 18 anys de Catalunya. Així mateix, es disposa d’un pla específic 
d’atenció als TEA especialment en població infantil que s’havia consensuat amb tots 
els agents (està previst actualitzar-lo). Caldria destacar que del Pla interdepartamen-
tal d’atenció i interacció social i sanitària està caducat des de 2017, i que es vincula 
a través del Pla Atenció Integrada Social i Sanitària (PAISS) vigent segons acord de 
govern Acord GOV/91/2019, de 25 de juny.

La creació d’unitats funcionals a cada territori té com a base el treball en xarxa i 
la necessitat de garantir una assistència continuada dels 0 als 18 anys. També reflec-
teixen el treball coordinat entre els diferents recursos orientats a la infància i ado-
lescència i es defineixen seguint uns criteris generals i adaptacions específiques a 
cada territori per aquells casos més greus, com són els nens i adolescents amb TEA.

La coordinació de les unitats funcionals es du a terme des de tres Departaments: 
Salut, Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament d’Educació. Fins el mo-
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ment actual, s’han posat en marxa 30 unitats funcionals, 7 de les quals l’any 2019, 
amb la previsió d’anar-les estenent fins abastar tot el territori de Catalunya.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 682/XII, sobre les 
oportunitats dels joves amb algun trastorn de l’espectre autista
290-00633/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 74958 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.09.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 682/XII del Parlament de Ca-
talunya, sobre les oportunitats dels joves amb algun trastorn de l’espectre autista.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC, d’ara endavant) disposa d’una 
cartera de serveis per a les persones i per a les empreses, detallada en el següent 
enllaç:

En aquesta cartera es recullen els serveis que es presten a la ciutadania i a les 
empreses amb centre de treball a Catalunya. Els serveis són flexibles i això permet 
que es puguin adaptar a les necessitats de cada moment.

La cartera de serveis que s’adreça a la ciutadania, preferiblement per a persones 
inscrites en el SOC com a demandants d’ocupació, es porta a terme mitjançant con-
vocatòries públiques de subvenció, on poden participar totes les entitats i empreses 
que compleixin els requisits de l’esmentada convocatòria. Les persones beneficiàries 
són demandants d’ocupació, preferiblement no ocupades, i a les bases de les convo-
catòries es detallen els col·lectius a qui s’adrecen; especialment a les persones amb 
especials dificultats per a la inserció que són col·lectiu prioritari en la majoria de les 
convocatòries.

També, si una entitat detecta que hi ha necessitats per a la formació i inserció 
d’un determinat col·lectiu, podria presentar la seva sol·licitud per participar en el pro-
grama que possibilita formar les persones per inserir-les posteriorment en l’empresa.

Tant el SOC com el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (CFCC, 
d’ara endavant), recolzen projectes que tenen com a col·lectiu prioritari persones 
amb especials dificultats per a la inserció. Així, s’han portat a terme projectes adre-
çats a aquest col·lectiu de persones joves diagnosticats amb el Trastorn de l’Espectre 
Autista.

Alguns dels programes de Garantia Juvenil, com els de Centres de Noves Opor-
tunitats, permeten una flexibilització de les polítiques d’ocupació per a joves que en 
alguns casos s’adapten a les necessitats de joves amb aquest tipus de trastorn. I, els 
projectes Singulars, que combinen diferents serveis ocupacionals (orientació, forma-
ció i inserció), permeten a les entitats desenvolupar projectes amb col·lectius de joves 
específics com pot ser joves amb diferents trastorns del desenvolupament. A més, 
en aquests tipus de projectes es contempla la incorporació de perfils professionals 
de suport, si escau.

Així mateix, des del SOC i el CFCC s’ha treballat un projecte pilot, pioner a 
Catalunya, dissenyat per facilitar que persones amb problemes de salut mental, tras-
torn de l’espectre autista o discapacitat intel·lectual, i que en el decurs de la seva 
trajectòria laboral hagin adquirit un seguit de competències que els habiliten per 
exercir una professió, l’obtenció un certificat oficial que així ho reconegui i facilitar 
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la seva inserció en l’empresa ordinària. Les entitats participants han estat DINCAT 
(discapacitats intel·lectuals), AMMFEINA (trastorn mental) i Aprenem (joves amb 
espectre autista).

D’altra banda, el Pla d’atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya (PAISS) 
està promogut des del Govern de Catalunya amb la participació dels departaments 
de Presidència, Treball Afers Socials i Famílies i Salut. La finalitat d’aquest pla 
és catalitzar les actuacions necessàries per fer realitat un sistema que garanteixi 
l’atenció integrada social i sanitària a les persones que tenen necessitats d’atenció 
dels dos serveis. En la línia de treball del PAISS respecte a desenvolupar el model 
col·laboratiu per a la planificació d’intervencions conjuntes entre els professionals 
dels diferents àmbits, agents educatius (docents, centres i Equips d’Assessorament 
Psicopedagògic) han col·laborat en diferents programes d’intervenció proposats pels 
òrgans de govern del mateix Pla.

També, cal esmentar el Pla d’atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya 
(PAISS) 2020-2022, concretament, la línia 8 que parla de dissenyar un model inte-
grat d’atenció sanitària i social a la primera infància amb discapacitat, trastorn men-
tal i malalties minoritàries.

Totes les actuacions i intervencions que es portin a terme en l’atenció precoç 
han de considerar l’infant, la família i el seu entorn. La resposta a les necessitats 
d’aquests infants i de les seves famílies interpel·len tant al sistema de salut, a l’edu-
catiu com al social. Els sistemes sanitaris, educatius i socials estan directament im-
plicats en la protecció, atenció i millora del desenvolupament infantil, així com de 
les seves famílies i, per tant, cal establir mecanismes eficaços per optimitzar la res-
posta i els recursos humans i econòmics. Els diferents serveis, tant de l’àmbit sani-
tari, educatiu com social, constitueixen uns dels eixos fonamentals per poder desen-
volupar les tasques de detecció i prevenció, així com la intervenció amb els infants 
i les famílies. A partir del coneixement dels diferents serveis, s’han d’establir els 
mecanismes adients per compartir i intercanviar experiències, per dissenyar estratè-
gies d’actuació conjuntes, així com definir els rols dels professionals de les diferents 
xarxes que actuen i, finalment, establir sistemes de derivació eficaços i d’acompa-
nyament als infants i a les seves famílies.

En aquest sentit, ja s’ha avançat amb una taula de coordinació interdepartamen-
tal salut, educació i social amb l’objectiu de definir aquest model d’atenció precoç i 
desenvolupament infantil integrat.

Partint de la realitat que Catalunya disposa d’un model d’atenció precoç sòlid 
(dins la cartera de serveis socials) es proposa definir un model d’atenció integral que 
englobi l’àmbit social, sanitari i educatiu, així com un model únic i homogeni que 
s’adapti a les necessitats i peculiaritats de cada territori. I, a més, que doni respos-
ta integrada als infants que presentin qualsevol tipus de trastorn o alteració en el 
desenvolupament, tant de tipus físic, psíquic o sensorial com de consideració de risc 
biològic o social.

Endemés, cal tenir en compte que tenim el Pla integral d’atenció a les persones 
amb trastorns mentals i addicions, liderat pel Departament de la Presidència i amb 
la participació dels departaments de Salut, Educació, Treball, Afers Socials i Fa-
mílies i Justícia. Dins aquest Pla, la línia estratègica 2 senyala la Promoció de la 
integració de les intervencions dels serveis de salut, social i educatius de la petita 
infància, de la població en edat escolar i de l’adolescència amb especial risc o vul-
nerabilitat, i les seves famílies.

En aquesta línia, en el marc del Pla director de salut mental i addiccions del 
Departament de Salut, es va aprovar l’any 2012 el Pla d’atenció integral a les per-
sones amb trastorn de l’espectre autista (TEA) i a les seves famílies. En el període 
2014-2016, es va avançar amb la posada en marxa de les primeres unitats funcionals 
TEA integrades per professionals dels serveis sanitaris, socials i educatius, desple-
gades pels diferents territoris, les quals prenen com a base el treball en xarxa i la 
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necessitat de garantir una assistència continuada als infants i joves entre 0 a 18 anys 
amb necessitats derivades del trastorn d’espectre autista. La unitat funcional porta a 
terme una tasca assistencial, tant en el diagnòstic com en l’elaboració del PAI (Pla 
d’Atenció Integral) que inclou, de manera consensuada, els diversos tipus d’inter-
venció. En les posteriors etapes, s’ha continuat treballant per intensificar el desple-
gament de les unitats funcionals integrades, en la implantació del model assistencial 
en salut mental a la infància i l’adolescència atesa en el sistema de protecció i en 
l’abordatge de les patologies TIC, entre d’altres. La coordinació de les unitats es du 
a terme des de tres departaments: el Departament de Salut, el Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies i el Departament d’Educació. Actualment s’han posat 
en marxa 30 unitats funcionals, i des del seu inici, l’any 2013, fins al 10 de febrer de 
2020, han enregistrat 2011 casos.

A més, es va aprovar el Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Tras-
torns del Desenvolupament i la Conducta (CRETDIC), que des del curs 2016-2017 
ja funciona a tots els centres educatius de Catalunya. I també es va començar a tre-
ballar en la definició del Model Assistencial en Salut Mental a la Infància i l’Ado-
lescència Atesa en el Sistema de Protecció, entre d’altres actuacions.

L’increment de pressupost en salut mental de l’any 2017 per part del Departa-
ment de Salut ha permès reforçar els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CS-
MIJ) en 5 h/setmana per tal que assumeixin la funció de coordinació i secretaria de 
les unitats funcionals.

Amb la finalitat d’informar i sensibilitzar sobre el TEA, l’any 2017 es va crear 
un grup de treball format per professionals del sector i de la Generalitat per disse-
nyar una campanya institucional. Es van dissenyar i produir càpsules de televisió i 
de ràdio que es van emetre pels mitjans de la CCMA (TV3, Canal 33, Canal 3/24, 
Canal Esport 3 i Canal Super 3, Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, ICat FM 
i Catalunya Música) del 28 de gener al 10 de febrer de 2019 i de l’1 al 7 d’abril de 
2019. El desenvolupament d’aquesta actuació també donava compliment a la Reso-
lució 84/XI del Parlament de Catalunya sobre la posada en marxa d’una campanya 
institucional sobre el trastorn de l’espectre autista.

Finalment, per millorar la informació compartida, tot atenent la normativa de 
protecció de dades, s’ha iniciat el treball conjunt entre els departaments de Salut, 
d’Educació i de Treball, Afers Socials i Famílies per crear un nou registre TEA..

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 698/XII, sobre la inversió 
d’impacte social i l’emprenedoria social
290-00643/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 74959 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.09.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 698/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la inversió d’impacte social i l’emprenedoria social.

L’impuls de l’emprenedoria social s’està portant a terme per part de la Direcció 
General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives a través de dues 
principals línies d’actuació: el desplegament i la consolidació de la Xarxa d’ateneus 
Cooperatius i els projectes singulars, emmarcades en el programa d’economia So-
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cial, que ofereixen suport i acompanyament per al desenvolupament de l’economia 
social arreu del territori.

Al juliol del 2019 es va publicar la darrera convocatòria 2019-2020 que agrupa 
subvencions a projectes singulars, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i per a projectes 
aracoop, per fomentar l’economia social i el cooperativisme. La convocatòria, amb 
un pressupost global de 9.642.050 euros.

Per una banda, pel que fa a la Xarxa d’Ateneus Cooperatius:
Durant aquests més de 3 anys de la seva posada en marxa, s’han consolidat ar-

reu del territori com entitats de referència en el foment de l’economia social, cons-
tituint un ecosistema de més 400 entitats col·laboradores tant del sector públic com 
cooperatiu.

Les principals actuacions de foment de l’emprenedoria social que es porten a ter-
me des dels Ateneus Cooperatius són:

– Diagnosi i taules territorials per identificar i fer aflorar iniciatives.
– Acompanyament en la creació i consolidació de projectes en l’àmbit de l’eco-

nomia social i el cooperativisme.
– Formació per a la millora de la gestió empresarial.
– Foment de l’economia social i el cooperativisme en l’àmbit educatiu.
– Foment de la intercooperació.
Les principals dades de balanç de la darrera convocatòria són:
La Xarxa d’Ateneus Cooperatius està formada per un total de 429 entitats (més 

de 270 entitats agrupades, més de 150 entitats col·laboradores).
S’han portat a terme:
– Més de 31.500 participants.
– Més de 600 acompanyaments per a la creació o consolidació d’organitzacions 

de l’economia social i solidària.
– Més de 500 tallers dirigits per associacions, SCP, prescriptors, joves, empreses 

en fase de tancament, empreses de l’economia social en fase de consolidació, per-
sones emprenedores, etc.

– Més 1.500 persones inserides en l’economia social durant el 2019.
Per una altra banda, pel que fa als projectes singulars:
Els Projectes Singulars Cooperatius, impulsats pel Departament de Treball Afers 

Socials i Famílies, tenen per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous 
projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el 
marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del 
propi sector d’activitat o del territori.

Els projectes singulars es van iniciar el 2017 amb 15 projectes singulars en l’àm-
bit de l’economia social i cooperativa, el 2018 van ser 56, el 2019 van ser 72 i en la 
convocatòria actual 2019-2020, 59 projectes

Durant el 2019 (corresponent a la convocatòria 2018-2019) s’han desenvolupat 72 
projectes singulars arreu del territori i en tots els sectors d’activitat (habitatge, cultu-
ra, serveis a les persones, agricultura, comunicació) amb 456 persones participants 
en l’execució dels projectes, 397 persones que han rebut formació i més de 362 per-
sones inserides en empreses de l’economia social.

Al juliol de 2019 es publica la nova convocatòria de projectes singulars (2019-
2020) per un import de 5.070.000 euros. En virtut d’aquesta convocatòria s’han ator-
gat ajuts a 59 projectes singulars en dos eixos d’actuació:

Eix A. Projectes singulars integrals, de promoció de l’economia social, d’alt im-
pacte territorial i sectorial, que abastin tot el territori de Catalunya. El nombre de 
projectes d’alt impacte subvencionats és de 15.
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Eix B. Projectes singulars de reactivació territorial, generadors d’ocupació en 
l’economia social. El nombre de projectes de reactivació territorial subvencionats 
és de 44.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 700/XII, sobre l’intercanvi de 
dades socials i sanitàries per a millorar l’atenció a les persones
290-00645/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 74960 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.09.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 700/XII del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’intercanvi de dades socials i sanitàries per a millorar l’atenció a les 
persones.

L’atenció integrada social i sanitària, per mitjà d’una visió interdepartamental i 
transversal, es basa en actuacions conjuntes de les professionals dels àmbits d’aten-
ció i les organitzacions dels serveis socials i dels serveis sanitaris, els quals treballen 
de manera col·laborativa, planificada, proactiva i amb capacitat de resposta en les di-
ferents fases de valoració, planificació, disseny del pla d’atenció i la seva avaluació, 
operant amb una visió única, d’acord amb les objectius i plans d’atenció compartits i 
amb el compromís d’assolir-los i aplicar-los de manera efectiva i continuada.

El model català d’atenció integrada social i sanitària ha esdevingut un marc de 
referència en la política de govern, essent una de les bases del Pla de Salut de Cata-
lunya 2016-2020 i del Pla Estratègic de Serveis Socials 2020-2024.

Un dels projectes prioritaris del futur Pla Estratègic de Serveis Socials, l’aten-
ció integrada social i sanitària, comprèn l’extensió de la interoperabilitat dels sis-
temes de dades i de salut, per avançar en l’atenció centrada en la persona, millorar 
la resposta a les necessitats d’atenció sanitàries i socials, les eines a disposició de 
les professionals i la informació a nivell macro per a la planificació i avaluació dels 
recursos.

Dins el marc del Pla d’Atenció Integrada Social i Sanitària (PAISS), una de les 
línies d’actuació és la integració de sistemes d’informació, en fase de planificació 
entre els sistemes d’informació dels Departaments de Salut i el Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies, i amb noves aplicacions i a territoris diversos, sempre 
dins del marc legal vigent referent a la propietat de les dades i el seu tractament.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Fascicle quart
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Control del compliment de la Resolució 703/XII, sobre el nombre de 
places dels centres ocupacionals per a persones amb discapacitat 
intel·lectual
290-00648/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 74961 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.09.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 703/XII del Parlament de Ca-
talunya, sobre el nombre de places dels centres ocupacionals per a persones amb 
discapacitat intel·lectual.

El nombre de places dels centres ocupacionals i dels centres del servei ocupacio-
nal d’inserció han passat de 8.813 l’any 2014 a 10.076 l’any 2019.

Des de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Coopera-
tives i l’Autoempresa es gestionen els programes d’inserció laboral per a persones 
amb discapacitat que es porten a terme al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies i que inclouen els que s’adrecen a persones amb discapacitat intel·lectual i, 
per tant, són beneficiàries també d’aquests programes.

En concret els programes són:
1. Suport al cost salarial de les persones amb discapacitat contractades en centres 

especials de treball i als professionals que els donen suport: proporcionar a les per-
sones amb discapacitat dels centres especial de treball un lloc de treball remunerat 
i la prestació dels serveis d’ajustament personal i social que requereix el personal 
amb discapacitat.

2. Subvencions a projectes singulars generadors d’ocupació sostenible per a per-
sones en situació o risc d’exclusió o persones amb discapacitat, en centres especials 
de treball o empreses d’inserció.

3. Serveis d’inserció, orientació, acompanyament i suport per la integració a la 
empresa ordinària: proporcionar una metodologia d’intervenció integral de recursos 
i serveis per treballar les dificultats que obstaculitzen l’accés efectiu i la permanèn-
cia en el mercat de treball ordinari de persones amb discapacitat o trastorns de la 
salut mental

4. Ajuts a la contractació de persones amb discapacitat a l’empresa ordinària: 
fomentar la contractació en el mercat ordinari de treball de les persones amb disca-
pacitat igual o superior al 33%.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Control del compliment de la Resolució 704/XII, sobre el sistema 
d’assignació de les places de llar residència en l’àmbit de la 
discapacitat intel·lectual
290-00649/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 74962 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.09.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 704/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el sistema d’assignació de les places de llar residència en l’àmbit de la 
discapacitat intel·lectual.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies abordarà la millora de l’as-
signació territorialitzada de places de llar-residència en l’àmbit de la discapacitat en 
el marc del nou Pla Estratègic de Serveis Socials 2020-2024, el qual es troba en les 
darreres fases per a la seva aprovació, tot i tenint en compte que uns dels principis 
inspiradors del Pla és la integració d’estratègies compartides comunitàries amb la 
intervenció simultània i interrelacionada de diferents sectors del benestar com la sa-
lut i l’ocupació, entre d’altres.

Així també, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s’analitzen les 
dades disponibles territorialitzades de les persones amb grau de discapacitat reco-
negut i dels recursos existents de llar-residència en cada territori, així com altres col-
lectius amb necessitats d’atenció social. La nova planificació territorial s’abordarà 
en el marc de la propera revisió del Pla Estratègic de Serveis Socials, tot tenint en 
compte indicadors d’equilibri territorial en la distribució dels recursos, de la deman-
da i de les ràtios de servei existents, així com de les disponibilitats pressupostàries i 
de la nova realitat derivada de la pandèmia produïda pel COVID19.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 705/XII, sobre el sistema 
d’assignació de places de residència en l’àmbit de la discapacitat 
intel·lectual
290-00650/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 74963 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.09.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 705/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el sistema d’assignació de places residència en l’àmbit de la discapacitat 
intel·lectual.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies abordarà la millora de l’as-
signació territorialitzada de places de residència en l’àmbit de la discapacitat en el 
marc del nou Pla Estratègic de Serveis Socials 2020-2024, el qual es troba en les 
darreres fases per a la seva aprovació, tot i tenint en compte que uns dels principis 
inspiradors del Pla és la integració d’estratègies compartides comunitàries amb la 



BOPC 671
4 de setembre de 2020

4.50.01. Compliment de resolucions 148

intervenció simultània i interrelacionada de diferents sectors del benestar com la sa-
lut i l’ocupació, entre d’altres.

En el cas de les persones ateses en serveis residencials, aquestes requereixen 
d’una atenció d’alt nivell assistencial que implicarà la intervenció simultània dels 
serveis sanitaris i socials. Ara bé, les seves limitacions funcionals, normalment, no 
els permeten ser persones actives en l’àmbit laboral”.

Així també, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s’analitzen les 
dades disponibles territorialitzades de les persones amb grau de discapacitat reco-
negut i dels recursos existents de residència en cada territori, així com altres col·lec-
tius amb necessitats d’atenció social. La nova planificació territorial s’abordarà en el 
marc de la propera revisió del Pla Estratègic de Serveis Socials, tot tenint en compte 
indicadors d’equilibri territorial en la distribució dels recursos, de la demanda i de 
les ràtios de servei existents, així com de les disponibilitats pressupostàries i de la 
nova realitat derivada de la pandèmia produïda pel COVID19.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 728/XII, sobre l’atenció a la 
dependència a Manresa
290-00673/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 74964 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.09.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 728/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’atenció a la dependència a Manresa.

El nou Pla Estratègic de Serveis Socials 2020-204, que es troba en les darre-
res fases per a la seva aprovació, aposta per l’atenció centrada en la persona, per la 
promoció de l’autonomia personal i pel reforç dels serveis comunitaris i de l’entorn 
domiciliari per tal d’evitar o retardar la institucionalització i els recursos finalistes, 
en els casos que sigui evitable. En aquest marc, s’abordarà la planificació de recur-
sos per a la tercera edat a Manresa i al conjunt del territori de Catalunya i també la 
revisió de la Cartera de Serveis Socials amb la corresponent participació de tots els 
agents implicats (entitats, federatives dels diferents sectors, col·legis professionals...). 
Aquesta revisió de la Cartera haurà de permetre la revisió de les ràtios de professio-
nals i dels mòduls econòmics per tal d’actualitzar-los i poder fer-los fer efectius en 
la mesura que ho permetin els pressupostos que s’aprovin per als exercicis futurs i 
nova situació de necessitats socials general. D’altra banda, actualment, es concedei-
xen tantes prestacions econòmiques vinculades com es sol·liciten.

Pel que fa a la implementació de nous recursos per a l’atenció de la gent gran en 
exercicis futurs, en el marc de la propera aprovació del nou Pla Estratègic de Serveis 
Socials 2020-2024, i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, s’incrementa-
ran de manera progressiva les cobertures d’atenció a la gent gran i als diferents col-
lectiu amb necessitats d’atenció social. En aquest sentit, i tenint en compte la nova 
situació social derivada de la pandèmia del COVID-19, el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies ha de redefinir les prioritats en la implementació dels dife-
rents serveis i prestacions socials en el conjunt del territori de Catalunya, i en aquest 
marc, s’abordarà la planificació territorial de l’oferta de recursos.
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Finalment, Manresa ha elaborat un Pla Estratègic per a l’Envelliment i la Depen-
dència en què, bàsicament s’aposta per dues línies estratègiques. La primera és con-
siderar Manresa una unitat de programació territorial no vinculada a les necessitats 
de la comarca del Bages. Aquesta demanda ja queda satisfeta des del moment en què 
s’ha pres la decisió de fer la programació territorial en base a les àrees bàsiques de 
serveis socials. La segona és suplir l’endèmica mancança de places residencials al 
municipi, agreujada pel tancament d’una llar residència privada. Es calcula un dèfi-
cit de 90 places residencials. El Pla Estratègic de Serveis Socials també fa apostes 
més a llarg termini per apropar l’atenció primària als ciutadans i desenvolupar nous 
models d’atenció a la gent gran, en la línia del cohabitatge.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 738/XII, sobre les cases 
d’infants
290-00676/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 74965 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.09.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 738/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre les cases d’infants.

El Govern de la Generalitat està duent a terme una prova pilot, que disposa d’in-
dicadors d’avaluació, que permetrà fer una valoració i anàlisi exhaustiva del fun-
cionament del servei de les cases d’infants i en funció d’això es farà la modificació 
normativa més escaient.

Actualment, s’està desenvolupant el projecte pilot d’una Unitat Integrada d’Aten-
ció als infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals seguint els paràmetres i 
estàndards de qualitat que estableix el projecte europeu Promise (projecte d’as-
sessorament i orientació per a promoure l’impuls i certificació de les cases d’in-
fants-Barnahus als països europeus), que s’implementarà el 2020 amb la participa-
ció dels Departaments de Treball, Afers Socials i Famílies, Justícia, Interior, Salut, 
Educació, l’Institut mèdic-forense de medicina legal, Magistratura i Fiscalia.

L’estructura de coordinació interdepartamental està definida en els diversos pro-
tocols sectorials que s’han desenvolupat en base al Protocol marc d’actuacions con-
tra els maltractaments a infants i adolescents de Catalunya, aprovat el juny de 2017.

Per a l’atenció específica i especialitzada als infants i adolescents víctimes de 
maltractament s’ha actualitzat amb el Departament de Salut el protocol d’actuació 
davant de maltractaments en la infància i l’adolescència en l’àmbit de la Salut (2019) 
i s’ha elaborat amb el Departament d’Educació el Protocol de prevenció, detecció, 
notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i ado-
lescent en l’àmbit educatiu (2018). Manca actualitzar el protocol amb el Departa-
ment d’Interior: Protocol d’actuació entre la Secretaria d’Infància i Adolescència del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania i la Direcció General de Policia del De-
partament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació per garantir la protecció 
dels infants i adolescents en situació de risc o desemparament (2010).

En l’àmbit de la salut s’han creat els equips funcionals d’experts constituïts per 
professionals (de pediatria, salut mental i treball social, bàsicament) amb l’encàrrec 
de prestar assistència especialitzada i assessorament en la resolució i l’abordatge de 
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casos de maltractament o abús sexual detectats i tractats a d’altres nivells assisten-
cials: àrees bàsiques de salut, urgències d’hospitals i xarxa de salut mental infanto-
juvenil.

La Unitat integrada d’atenció a víctimes d’abús sexual s’inclou com a servei ex-
perimental a la cartera de serveis socials i els procediments establerts recullen l’es-
tructura bàsica de les accions dels professionals, especificant les tasques, les respon-
sabilitats i l’estudi dels costos.

D’altra banda, compartim la visió sobre la utilitat d’un estudi com el que es plan-
teja i d’altres en la matèria. Per aquest motiu, s’ha dissenyat un Centre de recerca es-
pecialitzat en maltractaments infantils, destinat a la recerca en el maltractament in-
fantil, la formació avançada dels professionals del sistema de protecció i l’intercanvi 
i transferència de coneixement en l’àmbit del maltractament infantil, mitjançant la 
col·laboració i les sinergies amb les universitats, institucions nacionals i internacio-
nals de recerca de Catalunya i el tercer sector, amb el propòsit d’ésser un referent 
científic en les polítiques de prevenció i protecció del maltractament infantil, així 
com en la divulgació del coneixement i la sensibilització en maltractaments a infants 
i adolescents a Catalunya.

El projecte disposa de pressupost per a la seva posada en marxa i el seu funcio-
nament ordinari, així com de la proposta de decret i tota la documentació necessària 
per a la seva tramitació. Els objectius del servei son la recerca, la formació avan-
çada, la divulgació del coneixement i la sensibilització en maltractaments a infants 
i adolescents a Catalunya, mitjançant la col·laboració amb les universitats, institu-
cions nacionals i internacionals de recerca i el tercer sector social, i contribuir a fer 
més efectius els drets de protecció dels infants, reconeguts en la Convenció sobre 
els drets de l’infant de la ONU, aportant coneixement científic en el disseny de les 
polítiques de prevenció, atenció i protecció del maltractament infantil a Catalunya.

El servei s’activa des del moment de la notificació d’una situació d’un infant/
adolescent amb sospites que ha estat víctima d’abús sexual la detecció de la qual ha 
estat efectuada per Mossos d’Esquadra, l’escola, el servei d’urgències hospitalàries, 
etc. i ha estat notificada a la Unitat Integral d’Atenció als Abusos Sexuals.

Recollida la notificació, l’abordatge de la unitat abasta un seguit d’intervencions 
que s’articulen en el marc del treball integrat per, d’una banda, atendre les necessi-
tats de la víctima menor d’edat i la seva família i, de l’altra, informar i assessorar la 
judicatura i la fiscalia. Aquestes intervencions son: l’avaluació psicosocial de la víc-
tima, la seva família i el seu entorn, la investigació policial, l’exploració mèdica-fo-
rense de la víctima, la prova preconstituïda i el tractament terapèutic, entre d’altres. 
És important, sempre que sigui possible, la realització de la prova preconstituïda 
abans d’iniciar el tractament terapèutic.

En el cas de les persones majors d’edat, s’activa l’equip psicosocial per atendre-la 
i assessorar-la en la seva demanda i derivar-la als serveis oportuns.

El servei comptarà amb professionals ubicats en recurs i d’altres que s’hi despla-
çaran per dur a terme les tasques. L’avaluació mèdica de menys de 72h per abusos 
sexuals es realitzarà a l’hospital de referència. El tractament psicoterapèutic a les 
víctimes i les seves famílies es realitzarà en els Centres de salut mental infanto-ju-
venil (CSMIJ) que per zona els correspongui. En aquest sentit, es garantirà que hi 
hagi un professional del CSMIJ, especialitzat en tractament terapèutic d’abusos se-
xuals.

Els professionals ubicats en el servei son professionals del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies, concretament de la DGAIA:

– La persona coordinadora del servei
– L’Equip psicosocial composat per 3 professionals de la psicologia i 3 del tre-

ball social. L’Equip psicosocial tindrà una presència en el servei de 24h tots els dies 
de l’any.

Els professionals que es desplaçaran al servei son:
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– Els Mossos d’esquadra del Grup d’atenció a la víctima (GAV) o Equip d’inves-
tigació, encarregats de la investigació policial del Departament d’Interior.

– Els professionals de l’Equip de salut: el professional referent de l’Equip funcio-
nal d’experts designat al Barnahus, el professional de la pediatria encarregat de l’ex-
ploració mèdica de la víctima, si s’escau, i el professional psicoterapeuta encarregat 
del tractament psicoterapèutic, del Departament de Salut.

– El professional de l’Equip d’assessorament tècnic penal (EATP) encarregat de 
realitzar la prova preconstituïda i el professional metge/metgessa forense designat 
de l’Institut de medicina legal i ciències forenses per a l’exploració mèdica de la víc-
tima, del Departament de Justícia.

– El professional de la Fiscalia que porti el cas en el procés judicial.
– El professional jutge o jutgessa del cas, opcionalment.
Finalment, l’interès superior de l’infant ha de regir totes les decisions que es 

prenguin sobre el menor i la seva família1 i aquest es concreta en:
– Respectar el dret del nen, la nena i l’adolescent a ser escoltat i a rebre infor-

mació.
– Evitar situacions que poden conduir a la victimització secundària.
– Evitar endarreriments innecessaris en el procés d’avaluació i valoració.
L’infant està al centre, totes les accions llevat de l’exploració mèdica que han 

de dur a terme pediatria hospitalària i el metge forense (protocol específic de salut, 
maltractament infantil) que necessiten equipament clínic, es fan dins de la Unitat 
Integral d’Atenció als Abusos Sexuals.

En el marc del projecte pilot de la unitat integrada d’atenció als infants i adoles-
cents víctimes d’abusos sexuals a Tarragona, s’implementaran procediments per a 
donar resposta a l’article 87 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, que preveu protecció 
davant de la victimització secundària: coordinar les actuacions clíniques i forenses 
per evitar dobles exploracions mèdiques i la repetició en les recollides de mostres 
(tal com ja recull el protocol de salut d’actuació davant de maltractaments en la 
infància i l’adolescència en l’àmbit de la salut), evitar la confrontació visual amb 
l’agressor, disposar de personal tècnic qualificat en entrevista forense per a la pràcti-
ca de la prova anticipada establerta per la Llei d’enjudiciament criminal i la recollida 
d’aquesta prova per mitjans que en permetin la reproducció audiovisual posterior.

La creació d’aquesta unitat suposa una millora en la resposta als abusos sexuals 
infantils, on l’atenció la víctima es fa des de la primera revelació fins finalitzar el 
tractament psicològic que precisi. Es tracta d’oferir un espai adaptat als infants i 
adolescents, confortable i amigable i que siguin els professionals qui es desplacen 
per a atendre a l’infant, per evitar-los els circuits actuals (policia-hospital-jutjat-sis-
tema de protecció a la infància) i, amb això, la victimització secundària.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

1.  Per a la interpretació i aplicació de l’interès superior del menor cal tenir present la Observació General núm. 14  
(2013) del Comitè dels Drets dels Infants de Nacions Unides sobre el dret de l’infant a que el seu interès supe-
rior sigui una consideració primordial (article 3, paràgraf 1), que proporciona orientació al respecte.
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Control del compliment de la Resolució 745/XII, sobre la creació 
de places residencials per a persones amb discapacitat física i el 
desplegament de la figura de l’assistent personal
290-00683/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 75451 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.09.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 745/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la creació de places residencials per a persones amb discapacitat física 
i el desplegament de la figura de l’assistent personal.

Primerament, els pressupostos 2020 no contemplen cap partida nova de creació 
de places per a discapacitat física. L’orientació acordada amb el sector i en la línia 
del Pacte nacional de discapacitats s’imposen polítiques de provisió de suports i 
dispositius per evitar la institucionalització de les persones amb discapacitat física i 
alhora treballar per a la seva plena inclusió a la comunitat.

En relació a la creació de places residencials, el pressupost 2020 incorpora el 
Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar per a persones amb discapacitat, 
o el desplegament de l’assistent personal específicament per a la discapacitat física 
amb 1,5 milions d’euros, així com una millora en el suport als centres residencials 
de persones amb pluridiscapacitat i paràlisi cerebral, assimilada parcialment a la 
discapacitat física.

Sobre el desplegament de la figura de l’assistent personal, s’han produït vàries 
reunions durant el primer semestre de 2020 en què s’ha acordat i tancat el model de 
l’assistent personal per a persones amb discapacitat, que més que una atenció domi-
ciliària situa un suport al projecte de vida de la persona en l’àmbit laboral, d’estudi 
o de lleure i socialització. Actualment, s’ha iniciat el tràmit del Decret del servei 
d’assistent personal per tal que pugui formar part de la Cartera de serveis socials.

Finalment, la nova planificació territorial s’abordarà en el marc nou Pla Estratè-
gic de Serveis Socials 2020-2024, que actualment es troba en les darreres fases prè-
vies a la seva aprovació. En aquest marc, el Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies haurà de reformular les prioritzacions dels diferents serveis d’atenció i la 
seva implementació territorial per tal de vetllar per l’equitat en l’atenció a les perso-
nes amb necessitat d’atenció social dels diferents col·lectius. El Pla Estratègic aposta 
per l’atenció centrada en la persona, per la promoció de l’autonomia personal i pel 
reforç dels serveis comunitaris i en l’entorn domiciliari per tal d’evitar o retardar la 
institucionalització i els recursos finalistes, en els casos que sigui evitable.

A la planificació territorial de serveis socials del conjunt del territori de Catalu-
nya, s’inclouran les actuacions previstes quan a les places residencials per a persones 
amb discapacitat física al Baix Penedès, tot tenint en compte les disponibilitats pres-
supostàries dels exercicis futurs, així com la nova realitat social derivada de la pan-
dèmia produïda pel COVID-19 en aquesta comarca i en el conjunt del territori català.

Barcelona, 11 d’agost de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Control del compliment de la Resolució 748/XII, sobre l’accés dels 
mitjans de comunicació privats als ajuts públics
290-00686/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 74797 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 748/XII, sobre 
l’accés dels mitjans de comunicació privats als ajuts públics (tram. 290-00686/12), 
us informo, amb el document annex facilitat per la Secretaria de Comunicació del 
Govern i Mitjans de Comunicació, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 27 de juliol de 2020
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència

Annex

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Promoure, en el termini de sis mesos, els canvis reglamentaris pertinents per 

a regular que, per a accedir a ajuts públics, sigui via subvencions, via convenis o via 
publicitat institucional, qualsevol mitjà de comunicació hagi d’acreditar que com-
pleix la legislació vigent pel que fa als drets laborals i als codis deontològics.

b) Fer públiques les subvencions concedides als diferents mitjans de comunicació 
privats, els convenis signats i la publicitat institucional contractada, especificant en 
tots els casos la quantia total i desagregada i la raó que motiva la despesa.

a) Promoure, en el termini de sis mesos, els canvis reglamentaris pertinents per 
a regular que, per a accedir a ajuts públics, sigui via subvencions, via convenis o via 
publicitat institucional1, qualsevol mitjà de comunicació hagi d’acreditar que com-
pleix la legislació vigent pel que fa als drets laborals i als codis deontològics.

1.  ORDRE PRE/91/2019, de 7 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la 
concessió de subvencions estructurals per a l'edició de publicacions periòdiques en suport de paper en català 
o en aranès.

ORDRE PRE/90/2019, de 7 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la con-
cessió de subvencions estructurals per a l'edició de mitjans informatius digitals de titularitat privada en català 
o en aranès.

ORDRE PRE/78/2017, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la con-
cessió de subvencions estructurals a emissores de ràdio en català o en aranès, de titularitat privada.

ORDRE PRE/79/2017, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la con-
cessió de subvencions estructurals a emissores de televisió en català o en aranès, de titularitat privada.

ORDRE PRE/90/2017, de 16 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la con-
cessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre i organitzacions professionals del sector de la comunica-
ció per al desenvolupament d'iniciatives que contribueixin al foment del periodisme i a l'enfortiment de l'espai 
català de comunicació.

ORDRE PRE/211/2019, de 28 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a 
la concessió de subvencions a projectes que fomentin i consolidin l'espai català de comunicació per a empreses 
periodístiques privades editores de premsa en suport paper.

ORDRE PRE/210/2019, de 28 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a 
la concessió de subvencions a projectes que fomentin i consolidin l'espai català de comunicació per a empreses 
periodístiques privades editores de premsa digital.

ORDRE PRE/214/2019, de 9 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions a emissores de ràdio d'empreses privades, per a projectes que fomentin i consolidin l'espai català 
de comunicació.

ORDRE PRE/215/2019, de 9 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions a emissores de televisió digital terrestre (TDT) d'empreses privades, per a projectes que fomentin 
i consolidin l'espai català de comunicació.
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1. Les bases reguladores de les subvencions als mitjans de comunicació del De-
partament de la Presidència1 ja preveuen diversos requisits per garantir que les em-
preses sol·licitants compleixin amb diverses obligacions laborals, especialment les 
relacionades amb la igualtat de gènere: 

– En cas que tingui una plantilla de 50 o més persones treballadores, complir 
amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l’empresa prevista 
a l’article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de 
la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, 
o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 
364/2005, de 8 d’abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

– En cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones, disposar 
dels mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per 
raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d’acord amb els agents so-
cials, de conformitat amb l’article 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista.

– No haver estat sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada 
per sentència judicial ferma per haver exercit o tolerat pràctiques laborals conside-
rades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d’acord amb l’article 11.1 de la 
Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

– Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit 
laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus 
de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas d’entitats amb més de 250 
persones treballadores, s’ha d’elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un pla d’i-
gualtat, d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de 
març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones, i l’article 36 de la Llei 17/2015, 
de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

2. Pel que fa al compliment del codi deontològic, les bases reguladores de totes 
les subvencions estructurals als mitjans de comunicació, així com les subvencions 
a projectes quan professionals quan l’objecte de la sol·licitud de subvenció sigui un 
mitjà de comunicació, també estableixen el següent requisit: 

– Complir el Codi deontològic de la professió periodística de Catalunya i els cri-
teris del Consell de la Informació de Catalunya.

b) Fer públiques les subvencions concedides als diferents mitjans de comunicació 
privats, els convenis signats i la publicitat institucional contractada, especificant en 
tots els casos la quantia total i desagregada i la raó que motiva la despesa.

Totes les subvencions a mitjans de comunicació vehiculades a través de les di-
verses línies de subvencions de la Direcció General de Mitjans de Comunicació es 
fan públiques a través del Registre d’Ajuts i Subvencions de Catalunya (RAISC).

Antoni Molons Garcia



BOPC 671
4 de setembre de 2020

4.50.01. Compliment de resolucions 155 

Control del compliment de la Resolució 749/XII, sobre les quotes de 
producció derivades del contracte programa subscrit amb el Govern 
per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
290-00687/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 74798 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 749/XII, sobre les 
quotes de producció derivades del contracte programa subscrit amb el Govern per 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 290-00687/12), us informo, 
amb el document annex facilitat per la Secretaria de Comunicació del Govern i Mit-
jans de Comunicació, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 27 de juliol de 2020
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència

Annex

Resolució 749/XII del Parlament de Catalunya, sobre les quotes de 
producció derivades del contracte programa subscrit amb el Govern per 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir per mitjà del nou contrac-

te programa que ha de signar amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
que tots els mitjans de la Corporació compleixin: les quotes de producció externa 
exigides per la normativa europea, estatal i catalana i pels acords de producció in-
terna re collits en els convenis col·lectius de les empreses de la Corporació, i també 
els criteris de selecció, que en tot cas han de tenir en compte que les empreses se-
leccionades compleixin la legislació vigent pel que fa als drets laborals i als codis 
deontològics.

1. Contracte programa
El text base de proposta per al contracte programa estava pendent dels informes 

preceptius no vinculants abans de l’inici de la crisi del Covid-19. Els treballs es re-
prendran al setembre.

2. Quotes de producció externa
L’objectiu fixat en l’últim esborrany de contracte programa és el següent: «Entre 

un mínim del 25% i un màxim del 35% de l’import dels projectes audiovisuals de la 
CCMA han de ser produïts o coproduïts amb empreses del sector».

Aquesta ha estat la realitat en els últims anys: 
– 2017: 28,2% 
– 2018: 22,6%
– 2019: 25,1%

2. Criteris de selecció i compliment de la legislació per part de les 
empreses
Es tracta de criteris i condicionants que ja estan regulats i es tenen en compte 

actualment, tal com es publica a la Memòria no financera de la CCMA: 

7.2. Relació amb els proveïdors
La CCMA exigeix a totes les empreses proveïdores que compleixin els mateixos 

principis de la política general de Responsabilitat Social Corporativa que ens guien 
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en el desenvolupament de les nostres activitats, així com totes les normatives en ma-
tèria mediambiental, social i laboral.

Les empreses adjudicatàries d’algun contracte amb la Corporació es comprome-
ten a aplicar les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni 
col·lectiu sectorial aplicable; la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i les mesures 
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.

A més, han de complir els principis ètics i regles de conducta que guien la polí-
tica de Responsabilitat Social Corporativa de la CCMA, i aplicar totes les mesures 
necessàries per evitar la corrupció.

Clàusula social per a proveïdors i licitadors
La CCMA estableix unes regles de conducta i principis ètics en els contractes 

que licitadors i contractistes han d’adequar a la seva activitat d’acord amb el compli-
ment dels drets humans i unes condicions laborals dignes.

La primera de les clàusules socials especifica que els licitadors i els contractis-
tes adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran per evitar la corrupció en 
qualsevol de totes les seves possibles formes.

En aquest sentit –i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actua-
ció esmentat en el punt anterior– assumeixen particularment les obligacions de no 
realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportuni-
tats i de lliure concurrència, així com les accions que posin en risc l’interès públic.

També estan obligats a observar els principis, les normes i els cànons ètics propis 
de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contrac-
tades i a denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar 
una infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.

7.2.1. Productores
Els mitjans de la CCMA han apostat al llarg de la seva història per un model 

mixt de producció audiovisual que els aporta competitivitat i lideratge. Al llarg dels 
anys, aquest model ha consolidat la funció de la Corporació com a motor de dina-
mització de la indústria audiovisual.

En aquesta línia, la CCMA ens hem dotat de la Norma reguladora del proce-
diment de selecció i contractació de continguts audiovisuals per als mitjans de co-
municació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que desenvolupa el 
procediment orientat a reforçar els mecanismes de transparència en la contractació 
de productes externs, especialment pel que fa a la compra, el desenvolupament i la 
producció de programes audiovisuals i/o altres produccions per als nostres mitjans.

La Norma, doncs, té per objecte fixar el procediment per a la presentació, selec-
ció, tramitació i contractació de tots els projectes de producció, realització i submi-
nistrament de continguts audiovisuals destinats a integrar-se en la graella de progra-
mació dels mitjans de comunicació de la CCMA. També regula la cessió dels drets 
de propietat intel·lectual i d’explotació que es derivin dels projectes.

La selecció i contractació de produccions audiovisuals s’haurà de dur a terme tot 
garantint els següents principis: 

– Principi de publicitat: En els termes establerts en la Norma, donem publicitat 
de les necessitats de continguts audiovisuals dels mitjans de la CCMA mitjançant 
el nostre web, així com de les contractacions de produccions audiovisuals que fem.

– Principi de concurrència: Facilitem l’accés de diferents empreses a la selecció 
i contractació, amb l’objectiu de promoure la competència, de manera que s’obtin-
gui una oferta adequada al mercat i òptima per als interessos de la Corporació. Atès 
que una de les característiques del sector audiovisual és la circumstància que són 
els mateixos proveïdors audiovisuals, productores i distribuïdores els que tenen la 
iniciativa de venda –oferint intensivament la seva producció–, a la CCMA garantim 
l’accés de tots ells als òrgans de gestió i/o decisió, vetllant així pel compliment del 
principi de concurrència.
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– Principi de transparència: Seguim els procediments de selecció i contractació 
d’acord amb la Norma i segons els requeriments que en cada moment pugui deter-
minar el Consell de Govern, en funció de les necessitats d’oferta audiovisual dels 
mitjans de la CCMA.

– Principi de confidencialitat: No divulguem la informació facilitada pels em-
presaris que aquests hagin designat com a confidencial en relació als secrets comer-
cials o tècnics i als aspectes confidencials de les ofertes presentades.

– Principi d’igualtat i no discriminació.
– Oferta econòmicament més avantatjosa: Seleccionem els projectes que respo-

nen a les nostres necessitats i als criteris de generals de programació i són viables 
econòmicament. L’objectiu i finalitat de la Norma és assegurar que el procediment 
de presentació, selecció, tramitació i contractació de projectes audiovisuals s’ajusti 
als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no 
discriminació, així com que la contractació recaigui sobre el projecte que doni la 
millor resposta a les necessitats de programació, en funció dels continguts i el cost 
de la proposta.

La valoració dels projectes audiovisuals presentats es fa tenint en compte els cri-
teris de programació següents: 

– Qualitat: Models de credibilitat, veracitat, pluralitat i independència, de divul-
gació i socialització del coneixement, de cura de la llengua, de factura audiovisual, 
de respecte per la societat, en especial dels infants, i d’equilibri de l’oferta de con-
tinguts.

– Incidència social: Voluntat d’arribar al màxim de població, de generar respos-
tes en la societat i oferir serveis, d’aspirar constantment al lideratge per respondre a 
la missió encomanada i fomentar la cohesió social.

– Creació de referents de prestigi: La difusió de continguts de qualitat amb capa-
citat d’incidència social permet crear referents que involucrin el conjunt de la so-
cietat i que facilitin un sentiment d’identificació amb una proposta de continguts de 
servei públic amb valors.

– Projecció de valors constructius: Exercir un rol vertebrador de la societat que 
ens faci millorar com a col·lectiu, amb la promoció de l’entesa, el diàleg, el debat 
plural i divers, el respecte pels drets humans, la igualtat i la no discriminació, la so-
lidaritat, la participació i l’esperit crític.

– Preservació de la llengua i la cultura: Contribuir a la normalització de la llen-
gua catalana i l’ús de l’aranès, impulsar l’espai català de comunicació i la projecció 
internacional de la llengua i la cultura catalanes

– Innovació i impuls del talent: Motor continu d’innovació tecnològica i d’estí-
mul permanent del talent en l’audiovisual, amb experimentació i creativitat, tant in-
ternament com a la indústria catalana.

– Concepció multi plataforma: Per eixamplar els destinataris del servei públic, 
els continguts de la CCMA han de pensar-se, produir-se i promocionar-se per ser 
distribuïts en qualsevol plataforma.

– Eficàcia i eficiència en la gestió i administració dels recursos humans, tècnics 
i econòmics, amb un equilibri entre el talent intern i l’extern i amb la transparència, 
la publicitat i la concurrència com a principis bàsics d’actuació.

7.2.2. Serveis i subministraments
D’acord amb l’article 3.3 apartat d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Con-

tractes del sector públic, per la que es transposa a l’ordenament jurídic espanyol 
la Directiva del Parlament Europeu 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el Grup 
d’empreses de la CCMA té la consideració de poder adjudicador. Això vol dir que 
la CCMA està capacitada per convocar licitacions públiques per contractar obres, 
serveis i subministraments d’acord amb els preceptes d’aquesta Llei.
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Aquesta normativa exclou expressament en l’article 9.2, com a contractes sub-
jectes a la pròpia Llei, els negocis jurídics relatius a la compra i desenvolupament 
d’obres audiovisuals.

Els plecs de clàusules administratives de les sol·licituds públiques d’ofertes esta-
bleixen com a obligacions del contractista les següents: 

a. Obligacions de caràcter laboral: 
– Complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social, laboral 

que estableixin el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius 
o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin 
a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.

– Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el con-
veni col·lectiu sectorial aplicable.

– Complir les disposicions vigents en matèria laboral, de prevenció de riscos la-
borals i de la seguretat social referides al personal propi al seu càrrec.

– Complir les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de 
seguretat i salut en el treball

– Complir les prescripcions establertes en el conveni col·lectiu que els sigui 
d’aplicació.

– Donar la formació professional necessària als seus empleats, a fi i efecte d’ac-
tualitzar els coneixements tecnològics i professionals que es vagin produint durant 
l’execució del contracte.

– Complir la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, la normativa que se’n deriva 
i les normes internes de la CCMA, SA amb la finalitat de garantir uns adequats ni-
vells de seguretat i salut, i específicament el RD 171/2004, que desenvolupa l’article 
24 de la llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals en matèria 
de coordinació d’activitats empresarials.

b. El contractista s’obliga a aplicar, en executar les prestacions pròpies del servei, 
les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.

c. Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exem-
plar i actuar per evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes.

També incloem en els criteris de valoració d’algunes licitacions puntuacions per 
als licitadors que es comprometin a realitzar la contractació de persones d’entre col-
lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral i que estiguin in-
closes en algun dels col·lectius definits en la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre 
mesures legislatives per regular les empreses d’inserció sociolaboral.

En cas d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses 
licitadores, tenim preferència en l’adjudicació del contracte a aquella proposició 
de l’empresa amb major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació 
d’exclusió social en la plantilla de cada una de les empreses, la proposició de l’em-
presa amb menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de cada una de 
les empreses i la proposició de l’empresa amb major percentatge de dones empleades 
en plantilla de cada una de les empreses.

Antoni Molons Garcia

Control del compliment de la Resolució 691/XII, per la qual s’aprova 
el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
290-00718/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 111/XII, sobre les operacions de 
rescat a la Mediterrània i les polítiques d’acollida de migrants
390-00111/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 75282 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Moció 111/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre les operacions de rescat a la Mediterrània i les polítiques d’acollida de 
migrants (tram. 390-0111/12), s’informa que la informació que inclou aquest infor-
me de compliment ha estat elaborada pels departaments d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència; Treball, Afers Socials i Famílies; Territori i Sosteni-
bilitat; i Salut.

Prèviament cal fer avinent que la informació que inclou aquest informe de com-
pliment, així com els informes annexos, es va elaborar entre els mesos d’octubre de 
2019 a març de 2020 i s’ha revisat durant els mesos de maig a juliol de 2020. Per 
tant, la majoria de la informació es prèvia a la crisi de la Covid-19, pel que algunes 
actuacions previstes podrien veure’s afectades.

En compliment de l’establert a la Moció 111/XII, concretament al punt 2.a), el 
Govern de la Generalitat ha reiterat a l’Estat espanyol i a les institucions europees 
el seu oferiment per a contribuir a establir un corredor humanitari per als desplaça-
ments forçats, entre d’altres ocasions, a través de les cartes que la secretària d’Acció 
Exterior i Unió Europea ha adreçat al secretari d’Estat d’Afers Exteriors del Go-
vern espanyol i al director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona 
(veure Annex 1 i 2). El finançament d’aquest desitjat corredor humanitari ha d’anar 
a compte dels recursos financers que, amb aquesta finalitat, transfereix la Unió Eu-
ropea a l’Estat espanyol, a més dels que consten en els Pressupostos Generals de 
l’Estat. Aquests recursos haurien de ser transferits a la Generalitat de Catalunya, 
atès que les competències d’acollida de les persones demandants i beneficiàries de 
protecció internacional que resideixin a Catalunya corresponen a la Generalitat de 
Catalunya, com la mateixa Moció esmenta en el paràgraf 2.c).

El desplegament d’un Programa Català de Refugi que ofereixi una atenció inte-
gral a les persones demandants i beneficiàries de protecció internacional a Catalu-
nya, oferint un procés d’acollida efectiu que les permeti assolir una autonomia per-
sonal plena i l’accés a l’exercici dels drets i deures de ciutadania reconeguts al nostre 
país, està inclòs en el Pla de Ciutadania i de les Migracions 2017-2020. Mentre l’Es-
tat espanyol no transfereixi els recursos i el programa estatal de refugi, d’acord amb 
les reiterades sentències judicials que l’obliguen a fer-ho, el Govern de la Generalitat 
ha desenvolupat mesures complementàries al programa estatal orientades, bàsica-
ment, a: facilitar l’aprenentatge lingüístic, millorar la seva ocupabilitat i a promoure 
el coneixement de la societat i la seva socialització, a través del programa de men-
toria. També s’han subvencionat actuacions específiques d’acollida per a persones 
refugiades que cauen de l’atenció del programa estatal, amb la participació d’entitats 
socials de l’àmbit del refugi. Aquestes actuacions van de l’acollida residencial, al su-
port psicològic, entre d’altres.

Pel que fa al punt 2.b), la Comissió Interdepartamental de Ports Segurs s’ha re-
unit en tres ocasions i ha iniciat els treballs preliminars per a acomplir el mandat 
d’aquest punt. La posta en marxa de corredors humanitaris requereix del consenti-
ment, en primer lloc, de les mateixes persones que en poden formar part, però tam-
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bé, en segons quines circumstàncies, de les autoritats del territori en el que estiguin 
ubicades. En qualsevol cas, requereix del consentiment del Govern espanyol que és 
qui ha d’estendre els corresponents visats de trànsit i qui té la facultat de reconèi-
xer la condició jurídica de subjecte de protecció internacional en les seves diferents 
vessants. Per tant, qualsevol iniciativa en aquesta direcció a més de la necessària 
estructura logística del territori d’acollida –en aquest cas Catalunya– requereix, per 
tal que l’acolliment es faci en condicions de dignitat (allotjament, alimentació, pro-
tecció sanitària, aprenentatge de les llengües oficials, ocupació, etc.), de la col·labo-
ració dels diferents actors assenyalats amb els que caldria iniciar un procés de diàleg 
i col·laboració per tal de fer possibles els esmentats corredors.

El marc competencial de l’atenció de les persones sol·licitants d’asil o protecció 
internacional està repartit entre l’Estat espanyol i Catalunya. Així, la regulació del 
marc legal i administratiu per a la sol·licitud, tràmit i concessió de la condició de 
persona refugiada o de la protecció internacional subsidiària correspon a l’Estat es-
panyol i la gestió de les polítiques d’acollida i inclusió social correspon a la Genera-
litat de Catalunya, tal com reconeix l’art. 138 de l’EAC. Aquest repartiment compe-
tencial no és respectat per l’Estat espanyol, que exerceix de facto les competències 
en l’acollida i inclusió dels sol·licitants d’asil o protecció internacional a través del 
Programa Estatal del Sistema d’Acollida de Protecció Internacional (SAPI).

En el marc del SAPI, l’Estat espanyol defineix uns protocols d’acollida i inclusió 
i unes prestacions materials i econòmiques per a les persones refugiades o sol·lici-
tants d’asil o protecció internacional. D’una banda, estableix una fase d’atenció prè-
via (coneguda com la fase 0), corresponent al període inicial en el qual el sol·licitant 
demana cita per a la presentació de la sol·licitud davant l’autoritat competent. Un cop 
presentada la sol·licitud, si aquesta és admesa a tràmit, el programa preveu tres fases 
més, en les quals ofereix una atenció consistent en allotjament, manutenció, atenció 
mèdica i psicològica, i accés a la formació en llengua, coneixement de la societat 
i millora de l’ocupabilitat (fase 1). Posteriorment evoluciona per tal d’afavorir l’ad-
quisició progressiva d’autonomia personal (fase 2) amb l’objectiu que, després d’un 
període de 18 mesos (i excepcionalment de 24 mesos), aquestes persones puguin 
abandonar el programa d’ajuts.

L’Estat espanyol finança el SAPI a través de convocatòries de subvencions adre-
çades a entitats socials que, amb aquest finançament, s’encarreguen de la gestió del 
programa.

En els darrers anys, la Generalitat de Catalunya ha anat recorrent totes aques-
tes convocatòries davant els tribunals de justícia espanyols, aconseguint de mane-
ra reiterada sentències favorables que reconeixen la competència de la Generalitat. 
Aquestes sentències també reconeixen l’obligació de l’Estat espanyol de transferir 
la gestió i els recursos corresponents per a la gestió d’aquest programa a Catalunya, 
al Govern de la Generalitat, transferència que, actualment, encara no s’ha produït.

Pel que respecta a l’encàrrec d’aquesta moció, relatiu a l’elaboració d’un estudi 
econòmic legal i logístic, amb un pla d’execució i un calendari detallat per a l’esta-
bliment d’un corredor humanitari per als desplaçaments forçats, entenem que hauria 
de constar dels següents elements:

1. Dispositiu d’acollida en port; 2. Acollida humanitària prèvia a la presentació 
de sol·licitud d’asil o protecció internacional (el que correspondria a la fase 0 de l’ac-
tual programa estatal); 3. Procés d’acollida i inclusió fins a la plena autonomia de les 
persones refugiades o sol·licitants de protecció internacional.

Actualment, en el marc de les competències de la Secretaria d’Igualtat, Migraci-
ons i Ciutadania, es pot fer aportació en els punts 2 i 3.

En relació al punt 2, la gestió de l’acollida s’hauria de fer en col·laboració amb 
alguna entitat social especialitzada en aquest aspecte, durant el període necessari 
fins a la presentació de la sol·licitud. Prenent com a referència el manual del progra-
ma estatal, aquest període hauria de ser d’un màxim de 30 dies, però actualment els 
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terminis entre l’arribada i la primera entrevista amb l’autoritat espanyola s’estan di-
latant molt més. Els costos associats a aquesta fase serien d’uns 60 €/dia per perso-
na atesa. Atenent que no es disposa d’una planificació d’aquestes arribades no s’han 
inclòs partides específiques en el pressupost 2020, per tant, i com ja s’ha fet en altres 
situacions anàlogues, la gestió administrativa d’aquesta despesa s’hauria de produir 
a través de contractacions fetes pel procediment d’emergència, amb la corresponent 
resolució justificativa d’aquest tràmit.

En relació al punt 3, s’ha d’obrir una negociació amb el Govern d’Espanya per 
tal de donar compliment a les reiterades sentències judicials que l’obliguen a trans-
ferir aquests recursos a la Generalitat de Catalunya. Mentre no es produeix aquesta 
negociació i traspàs, no podem donar una xifra ni avançar un model de gestió espe-
cífic dels dispositius i prestacions d’aquesta fase. Entre d’altres raons, perquè l’ad-
ministració estatal no ha facilitat fins ara dades oficials detallades a la Generalitat 
de Catalunya ni de l’oferta de places del SAPI ni de la seva estructura de costos, 
informació que només disposem de forma indirecta a través de la bona col·laboració 
que les entitats que gestionen el programa a Catalunya tenen amb el nostre Govern.

A l’espera d’aquest canvi de model de gestió, en el marc de la nostra acció de 
govern, en el marc del Programa Català de Refugi, hem actuat en dos aspectes con-
crets complementaris al SAPI: l’oferta del servei de mentoria a les persones refugia-
des a Catalunya i la regulació, en el marc de la normativa de la Renda Garantida de 
Ciutadania, de les condicions d’accés de les persones refugiades a aquesta prestació.

En el pressupost 2020, s’inclou la partida corresponent al servei de seguiment 
tècnic del programa de mentoria, que puja a un total de 456.397,34 €. I també hem 
fet una feina molt important, –que no es comptabilitza pressupostàriament–,consis-
tent en la recerca i activació de recursos residencials i d’habitatge per a posar-los 
a disposició de les entitats que gestionen el SAPI a Catalunya. A data de 31 de de-
sembre de 2019, l’inventari de recursos constava de 3.621 possibles places, 3.010 de 
les quals estaven ocupades i, d’aquestes, 2.849 per part del programa estatal. Cal 
recordar que, l’any 2015, aquest programa a Catalunya només atenia 28 persones.

Pel que fa al finançament reiterem els arguments exposats en el paràgraf 2.a) i 
s’adjunta en annex 3 i 4 els informes logístic i sanitari, elaborats per Ports de la Ge-
neralitat i pel Servei d’Emergències Mèdiques, respectivament. També s’ha incor-
porat en el nou Pla Director de Cooperació una línia estratègica (Objectiu Estratègic 
7 Contribuir a l’abordatge dels reptes globals) per respondre als reptes de mobilitat 
humana, especialment el dret al refugi i les vies legals i segures. Amb això es pretén 
abordar les causes de les desigualtats estructurals de tota mena, especialment pel 
que fa als col·lectius més vulnerables i per promoure activament la construcció de 
partenariats globals per afrontar els reptes de desenvolupament sostenible. D’aques-
tes prioritats el nou Pla Director destaca la relativa a les migracions i el desenvolu-
pament, inclosa la protecció internacional per les persones desplaçades i refugiades. 
Amb aquestes línies incloses en el Pla Director creiem que en la convocatòria anual 
per programes podrem abordar amb eficàcia la consolidació de vies segures i legals 
que garanteixin la mobilitat humana i el dret a la migració. Aquestes mesures s’im-
plementaran via convocatòria de subvencions de l’Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament. Les bases de la convocatòria s’han donat a conèixer aquest 
juliol i no es preveu la resolució i pagament fins al darrer trimestre. D’acord amb 
l’àmbit competencial del Departament d’Acció Exterior, l’establiment d’un corredor 
humanitari no comportaria cap previsió econòmica extraordinària perquè es faria 
donant suport a les organitzacions que treballen al sector via convocatòria de sub-
vencions.

Referent al pressupost 2020, es fa constar que, degut a les sobrevingudes si-
tuacions d’emergència patides recentment com són el temporal Glòria i la crisi del 
Covid-19, la previsió corresponent al Departament d’Interior no s’ha pogut incloure 
a l’informe.
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En compliment del punt 2.c), l’Estat ha reconegut formalment la competència de 
la Generalitat en matèria d’acollida a través de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
Malgrat la claredat d’aquest títol competencial, l’Estat continua reservant-se per si 
mateix l’exercici d’aquesta competència en el que pertoca a l’acollida dels deman-
dants i beneficiaris de protecció internacional, a través del finançament i la resolu-
ció de reiterades convocatòries de subvencions per a atendre les necessitats d’aquest 
tipus de programes. El Govern de la Generalitat ha interposat prop d’una vintena 
de demandes contra aquestes actuacions de l’Estat i ha rebut ja divuit sentències 
de diferents instàncies judicials que donen la raó a la reclamació de la Generalitat 
i que obliguen l’Estat a transferir els recursos necessaris per a l’execució d’aquests 
programes en l’àmbit territorial de Catalunya. Tot i les reiterades demandes per part 
de la Generalitat, l’Estat no ha transferit encara els recursos necessaris per a donar 
compliment a les sentències, cosa que ha comportat la presentació de nous recursos 
davant la publicació de noves convocatòries en aquest àmbit.

En concret, les reiterades demandes a les que es refereix el paràgraf anterior 
s’han produït a les reunions celebrades a Madrid els dies 7 de novembre de 2018 i 
15 de febrer de 2019. Amb posterioritat, també a la reunió celebrada amb el conjunt 
de CCAA i l’administració de l’estat, el mateix dia 15 de febrer, en l’acta de la qual 
es recull, a més dels aspectes relatius al traspàs dels mitjans materials per fer efec-
tiva la competència de la Generalitat en matèria d’acollida de persones demandants 
i beneficiàries de protecció internacional reconeguda per la jurisprudència, altres 
qüestions, com ara la preocupació per la manca de places de la primera fase del pro-
grama estatal, la manca d’informació per part de l’estat sobre nombre de persones 
residents a Catalunya, manca d’indicadors dels resultats del Programa, etc.

A banda d’aquestes demandes presencials, s’han adreçat cartes a la Secretaria 
d’Estat d’Immigració i Emigració per part del secretari d’Igualtat, Migracions i 
Ciutadania amb dates 14 de novembre de 2018, 31 de gener de 2019, 4 de febrer de 
2019 i 4 de novembre de 2019 on s’aborden diferents temes, entre els quals, cal es-
mentar: la petició del traspàs dels mitjans materials i humans en matèria d’acollida 
de persones demandants i beneficiàries de protecció internacional i designació dels 
corresponents equips tècnics; la sol·licitud de la col·laboració de l’Estat per a l’emis-
sió de visats pel programa de la Generalitat d’estudiants refugiats procedents del 
Líban i; la manifestació de la preocupació de la Generalitat pel progressiu augment 
dels terminis perquè les persones sol·licitants d’asil puguin obtenir la primera cita.

En compliment dels punt 2.d, e, f, g i h, l’Assessoria Jurídica del Departament 
d’Acció Exterior Relacions Institucionals i Transparència, ha elaborat un informe 
que adjuntem en Annex 5. A més, el 5 de febrer de 2019, el Govern de la Genera-
litat va declarar Catalunya com a Port Segur de forma permanent i estable. El con-
seller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, va reiterar aquesta 
declaració via carta enviada al ministre de l’Interior del govern espanyol, en la que 
traslladava la preocupació del Govern envers la situació a la Mediterrània, i l’empla-
çava a mantenir una reunió per tractar l’acollida als ports titularitat de la Generalitat 
(veure Annex 6).

El Govern de la Generalitat ha reiterat a les institucions espanyoles i europees la 
seva voluntat d’assumir les quotes d’acollida pactades, entre d’altres ocasions, mit-
jançant carta signada per la secretària d’Acció Exterior i de la Unió Europea adreça-
da al director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona.

En aquest mateix sentit, en la trobada que van mantenir el conseller de Treball, 
Afers Socials i Família, el Secretari d’Igualtat i la delegada del Govern davant la 
Unió Europea amb la directora General de Home Affairs, la senyora Paraskevi Mic-
hou, el 17 d’octubre de 2018, es va reiterar la disposició de Catalunya a participar de 
l’acollida de persones refugiades amb un èmfasi especial a aquelles provinents de 
reassentaments, és a dir, arribades a través de vies legals i segures.
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El Govern de la Generalitat continua mantenint la voluntat d’acollir la part pro-
porcional que ens pertoqui dins les quotes estatals de reubicacions i reassentaments 
de persones refugiades. De fet, ens hem manifestat públicament a favor de l’establi-
ment d’un sistema de repartiment d’aquestes quotes entre diversos territoris basat 
en indicadors objectius (població estrangera no comunitària, PIB per càpita i taxa 
d’atur del territori), coneguda com a proposta SHARE, impulsada inicialment pel 
Govern Basc i presentada conjuntament pels governs de les Illes Canàries, Navarra, 
Euskadi, Melilla, la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Attica, Nouvelle 
Aquitània i Catalunya.

El Pla anual de cooperació al desenvolupament 2020, aprovat el passat 14 de ju-
liol, inclou les previsions establertes en el punt 2.i) de la moció, reforçant allò que 
s’ha fet el 2019.

El Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022, aprovat pel Par-
lament de Catalunya el 19 de juliol de 2019 incorpora, entre les seves prioritats, els 
reptes lligats a la mobilitat humana, les poblacions desplaçades i els refugiats. Con-
cretament, l’objectiu estratègic 7 del Pla, vinculat a l’abordatge dels reptes globals, 
prioritza el dret al refugi, les vies legals i segures i la protecció internacional de les 
persones desplaçades i refugiades. Alhora, preveu prestar atenció a les crisis polí-
tiques, en les diverses regions (Mediterrània, Pròxim Orient, Àfrica subsahariana, 
Amèrica central...), que impulsen aquestes persones a desplaçar-se i cercar refugi.

El suport a entitats defensores de drets humans que treballen amb població re-
fugiada es va concretar, en el Pla anual de cooperació al desenvolupament 2019, en 
les actuacions següents:

– Davant les dificultats que han patit tant l’ONG Open Arms com la resta d’orga-
nitzacions de salvament marítim a la Mediterrània, i la defensa de la idea que resca-
tar persones no és delicte, sinó una obligació ètica a partir dels principis humanitaris 
més elementals, el Govern de la Generalitat a través del Departament d’Acció Ex-
terior, Relacions Institucionals i Transparència, ha impulsat les iniciatives següents:

• diàleg amb el Govern espanyol per tal d’instar-lo a permetre l’actuació d’aques-
tes organitzacions; 

• un treball prop dels països d’origen de les persones immigrades, per tal d’infor-
mar dels riscos de fer determinades travessies i; 

• sobretot la iniciativa dels Ports Segurs, que va donar lloc a l’Acord del Govern 
de 5 de febrer, pel qual es va declarar Catalunya com a Port Segur per acollir vai-
xells de rescat a la Mediterrània.

Malgrat les limitacions de les competències formals que té Catalunya, aquesta 
iniciativa i el grup de treball que crea han de servir per vetllar per l’accés a vies se-
gures en les travessies, facilitar els retorns i fer el màxim per salvar vides, especial-
ment en els ports íntegrament gestionats per la Generalitat.

– D’altra banda, i d’acord amb l’objectiu de garantir l’ocupació digna i de respon-
dre als reptes dels moviments migratoris dels joves sols, es donarà suport a l’Orga-
nització Internacional de les Migracions al Marroc per millorar les oportunitats dels 
joves immigrants i marroquins en situacions desafavorides.

– Es finançarà el programa regular de salut materna infantil d’UNRWA a la 
franja de Gaza, creat amb l’objectiu de protegir la salut de la població refugiada i 
reduir-ne les malalties.

– La Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament continuaran 
donant suport, conjuntament, al Programa de les Nacions Unides per al Desenvo-
lupament (PNUD) al Líban, per enfortir les municipalitats de la regió d’Al Fayhaa, 
situada a la zona del país on han arribat més persones cercant refugi del conflicte 
de Síria.

Durant el 2020 es preveu continuar i reforçar aquestes iniciatives.
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En compliment dels punts 2.j), k) i o), en totes les reunions mantingudes amb la 
Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigració, amb la Direcció General d’Integració 
i amb la Direcció General d’Immigració del Ministeri de Treball, Seguretat Social 
i Migracions, també en aquelles que es van produir abans que es resolgués l’apel·la-
ció, es va comminar a l’Estat per part de la Generalitat a donar compliment de les 
sentències que reconeixen a la Generalitat la competència d’acollida i inclusió de les 
persones immigrades i refugiades.

La sentència del Tribunal Suprem 1.168/2018, de juliol de 2019, a que es fa refe-
rència en aquest apartat i que declarava que l’Estat espanyol havia incomplert par-
cialment les obligacions de tramitació previstes en les decisions dels consells euro-
peus, va ser apel·lada per l’Estat, apel·lació que va ser resolta el febrer de 2019 pel 
Tribunal Suprem declarant la impossibilitat de compliment de la Sentència i la seva 
inexecució. Per tant, des de molts punts de vista es pot exigir la reubicació i reassen-
tament de persones refugiades que, en el seu moment, es van acordar, però no des 
de la perspectiva de la sentència del Tribunal Suprem.

Així mateix, el Govern de la Generalitat ha continuat manifestant la seva volun-
tat d’acollida davant l’Estat, tant en l’àmbit de les reunions presencials com en el de 
les comunicacions escrites esmentades en l’apartat 2.c).

És per això que la Generalitat no pot acceptar una suposada inoperància en l’aco-
llida i la integració dels refugiats de les diferents administracions públiques implica-
des perquè seria faltar a la veritat. El Comitè per a l’Acollida de les Persones Refu-
giades, adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha impulsat els 
diferents recursos jurídics que han comportat el reconeixement de la competència 
de la Generalitat en matèria d’acollida i integració de persones demandants o bene-
ficiàries de protecció internacional que resideixen a Catalunya; ha posat en marxa 
un programa pioner de mentoria; ha posat en funcionament un programa pioner a 
Europa d’acollida d’estudiants refugiats procedents del Líban que estan, ara mateix, 
prosseguint els seus estudis en universitats catalanes; ha posat en marxa el progra-
ma d’acollida en pobles petits i capitals de comarca; ha signat set convenis amb 
entitats socials i patronals que faciliten l’ocupabilitat i l’ocupació d’aquestes perso-
nes; ha impulsat, conjuntament amb altres departaments, programes específics de 
salut mental i per persones grans; ha participat conjuntament amb les entitats que 
gestionen el programa estatal de refugi en la cerca d’habitatge en col·laboració amb 
l’Agència d’Habitatge de Catalunya, etc.

Tot això amb independència de l’activitat dels mestres i educadors, dels profes-
sionals del sistema sanitari i dels serveis socials en els seus respectius àmbits com-
petencials per facilitar la plena incorporació comunitària a Catalunya d’aquestes 
persones.

També l’administració local ha tingut una activitat rellevant, en algun cas amb 
programes específics per a l’acollida de persones demandants i beneficiàries de pro-
tecció internacional.

En qualsevol cas, ha estat l’administració de l’estat qui en cap moment ha cercat 
la participació de les administracions públiques catalanes, malgrat les reconegudes 
competències de la Generalitat en aquesta matèria, qui ha de suportar el retret que 
es pugui fer al sector públic.

Per desenvolupar les competències de la Generalitat en protecció internacional 
i apatrídia s’està elaborant el Decret pel qual es regularà l’acollida i el procés per a 
l’assoliment de la plena autonomia dels titulars del dret a la protecció internacional 
que resideixin a Catalunya. El Decret donarà un marc normatiu al Programa Català 
de Refugi (PCR) que es configurarà com l’instrument de programació, coordinació, 
execució i avaluació de les polítiques de la Generalitat en aquesta matèria.

En relació al punts 2.j), k), l) i m), la secretària d’Acció Exterior i de la Unió Eu-
ropea ha comunicat la moció via cartes adreçades al secretari d’Estat d’Afers Exte-
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riors del govern espanyol i al director de la Representació de la Comissió Europea a 
Barcelona (veure Annex 1 i 2).

Per tal de donar compliment a l’establert als apartats m) i n), i en relació al com-
pliment de la Resolució 797/XI del Parlament de Catalunya, sobre el suport a les 
vies legals i segures d’accés al dret d’asil i sobre l’exercici del dret a la llibertat de 
circulació (tram. 290-00754/11), s’informa del següent:

Pel que fa als punts 2 i 10 de la Resolució 797/XI, el Govern es remet al punt 2.a) 
de l’informe de compliment de la Moció 111/XII del Parlament de Catalunya, sobre 
les operacions de rescat a la Mediterrània i les polítiques d’acollida de migrants.

En compliment del punt 3.a) i l’Acord de Govern de 21 de febrer de 2017, pel qual 
es referma eI compromís del Govern amb Ia societat catalana per a I’acollida de Ies 
persones refugiades que determina la necessitat de «posar en marxa un programa 
d’acollida universitària perquè un mínim de 100 joves refugiats puguin obtenir vi-
sats d’estudi i incorporar-se a les universitats catalanes el proper curs 2017/2018», la 
Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, a través del Comitè per a l’Acollida 
de les Persones Refugiades, ha impulsat un programa pilot que faci possible repren-
dre els estudis universitaris a Catalunya a persones refugiades ubicades al Líban.

El programa inclou la matrícula gratuïta, formació de català i castellà, una beca 
per a la manutenció dels estudiants i l’opció de participar del programa de mentoria.

El novembre de 2017 es va iniciar la difusió del programa entre els potencials 
candidats. Aquesta difusió es va realitzar amb la col·laboració d’ACNUR al Líban 
i de l’Oficina de vies alternatives d’ACNUR del Nord d’Àfrica i de l’Orient Mitjà. 
L’entitat va publicar la informació a la seva pàgina web i en va difondre la informa-
ció a través de diferents xarxes socials.

En un primer moment es van inscriure 53 persones. Després de finalitzar la com-
provació de documentació i de requisits, se’n van seleccionar, de forma conjunta 
amb ACNUR i el conjunt d’universitats, 19 participants. Abans de la seva arribada a 
Catalunya, i mentre tramitaven el visat per motiu d’estudi a l’Ambaixada Espanyola 
al Líban, van realitzar un curs de castellà en línia, impartit per la Universitat Oberta 
de Catalunya, i un curs de català a través de la plataforma parla.cat.

El setembre de 2018 van arribar a Catalunya 18 estudiants que participen del 
programa en l’actualitat (un dels estudiants escollits, finalment va decidir no parti-
cipar-hi). Cada un dels estudiants va realitzar una reunió amb la seva universitat de 
referència per avaluar el nivell d’idioma que tenien:

– Aquells estudiants que cursaven estudis en anglès els van iniciar. Paral·lelament 
van cursar cursos de català i castellà.

– Aquells estudiants que cursaven estudis en català o castellà van iniciar un curs 
intensiu d’ambdós idiomes per iniciar els estudis universitaris al segon semestre.

Dels estudiants que van arribar, 6 van iniciar els estudis al setembre de 2018, 
a la vegada que realitzaven cursos d’idiomes. Els estudiants restants van realitzar 
un curs d’idiomes de català i castellà, impartits per la Universitat de Barcelona i fi-
nançat per les universitats que hi participaven. 8 dels estudiants van continuar fent 
formació d’idiomes per iniciar els estudis universitaris el curs 2019-2020. Els 4 es-
tudiants restants que no havien iniciat els estudis de grau o màster el setembre de 
2018, ho van fer el febrer del 2019.

Tots els estudiants van accedir a participar del programa de mentoria, que posa-
va èmfasi en l’aprenentatge de la llengua i en el coneixement de l’entorn i la creació 
de xarxa.

Dels 18 estudiants que han participat del programa hi ha 4 noies i 14 nois. Encara 
que des de la SIMC es va apostar per la paritat de gènere, aquesta no ha estat pos-
sible degut a la manca d’inscripció de dones al programa. La nacionalitat principal 
dels participants és la siriana però també hi participa gent de nacionalitat pakista-
nesa i palestina. Pel que fa a la tipologia dels estudis, 11 persones s’han inscrit per a 
realitzar un màster i 7 per a finalitzar els estudis de grau.
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De cara a futures edicions del programa, s’està buscant altres vies de finança-
ment per poder ampliar l’acollida d’estudiants, fins a arribar a 100 estudiants amb 
caràcter estable estudiant a Catalunya.

Pel que fa a l’apartat 3.b), si bé no es descarta que en posteriors estadis es pro-
cedeixi a una ampliació del programa que doni accés als col·lectius assenyalats, en 
aquest moment el programa es troba encara en fase pilot que comporta un segui-
ment exhaustiu dels diferents estudiants, tant des del punt de vista acadèmic com 
social i jurídic, per la qual cosa a curt termini aquesta ampliació encara no es podrà 
dur a terme.

En compliment del punt 4 i en referència l’apartat a), en tant que compartim 
aquesta constatació, el Govern, liderat pel Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, va aprovar i presentat el 25 de gener de 2019, l’Estratègia Catalana per a 
l’acollida i Inclusió dels joves migrats sols, basada en la transversalitat, tot impulsant 
accions des de tots els Departaments i també des del territori. Des de l’Estratègia, 
s’han creat una sèrie de grups de treball en els que participen els agents implicats:

– Grup de Treball d’Acollida
– Grup de Treball d’Emancipació
– Grup de Treball de Coordinació Administrativa
– Grup de Treball de Perspectiva de Gènere
– Grup de Treball de Direccions de Centre
– Grup de Treball de Menors refractaris
– Grup de Treball de desestigmatització i sensibilització
Volem recordar també que està creada la Taula Institucional sobre menors mi-

grats sols en la que participen entitats, organitzacions, múltiples departaments de la 
Generalitat, el Consell Nacional de Participació Infantil, etc. La finalitat d’aquesta 
trobada és la posada al dia de les accions que s’estan portant a terme respecte els 
menors migrats sols, posar sobre la taula necessitats, mancances i fer noves pro-
postes d’actuació. Sota el seu paraigües s’han creat els Grups de treball abans des-
crits, en els que els participants de la Taula també tindran un paper important com 
a agents implicats.

En relació a l’apartat 4.b) i per tal de fer una acollida, integració i inclusió adients 
dels menors migrats sols que arriben a Catalunya, es va elaborar l’Estratègia Cata-
lana per a l’acollida i la integració dels joves migrats sols. Es tracta d’un programa 
que inclou més d’un centenar d’accions que s’estan desenvolupant i que es van ca-
lendaritzar per l’any 2019. Aquesta Estratègia està conformada per diferents eixos 
de treball com són:

1. Drets dels infants en l’acollida
2. Aconseguir drets de ciutadania
3. Governança compartida
4. Millorar el sistema d’atenció social
5. Oportunitat de país
També s’han iniciat treballs en l’àmbit de la Unió Europea i Internacional. Com 

per exemple, amb el Comitè Català d’Ajuda al Refugiat, ens hem sumat al projecte 
NIDOS sobre l’acolliment familiar i el Programa INTERREG V-A Espanya-Fran-
ça-Andorra (POCTEFA), programa europeu de cooperació territorial per fomentar 
el desenvolupament sostenible dels territoris fronterers.

En relació al punt 4.c), a partir de l’Estratègia catalana d’acollida i inclusió social 
durant els primers mesos de l’any 2019, es va fer una planificació de necessitats i 
distribució territorial dels serveis necessaris per atendre els joves migrats sols, tant 
els que ja estan dins del sistema de protecció, com els que preveiem que puguin arri-
bar. Així, s’ha tingut en compte el número d’arribades estimades (continuem sense 
tenir informació per part del Govern espanyol), la necessitat de places concretes de 
cadascuna de les diferents tipologies de recursos existents i la concentració territo-
rial per tal de garantir:



BOPC 671
4 de setembre de 2020

4.50.02. Compliment de mocions 167 

1. Cobrir la demanda en cada moment de la millor manera possible; 2. Garantir 
la màxima continuïtat possible del projecte vital del jove per evitar desarrelaments 
i canvis constants de territori; 3. Assegurar una correcta distribució arreu del país 
dels serveis d’atenció a joves migrats socials, per tal de no saturar recursos del ter-
ritori i garantir la màxima inclusió social d’aquests joves.

Aquest treball es tracta d’una previsió, i per tant pot acabar sent diferent en fun-
ció d’altres molts factors que el Govern de la Generalitat no controla. Es tracta d’un 
document que dona resposta també, a una demanda de major planificació efectuada 
tant pel sector, com per la pròpia administració i el territori. Per això, s’ha presentat 
aquesta planificació a les entitats socials de l’àmbit de la infància i l’atenció social, 
a les entitats municipalistes com la FMC i l’ACM i a l’Ajuntament de Barcelona.

Aquest document de projeccions d’arribada, possibles escenaris i anàlisi de ne-
cessitats respon en definitiva a la voluntat de planificar i superar l’atenció a l’emer-
gència que va caracteritzar el 2018 per tal d’aconseguir una mínima ordenació col·le-
giada de l’atenció, l’acollida i treball d’inclusió social dels joves migrats sols.

En compliment del punt 4.d), s’ha manifestat a l’estat en diferents trobades for-
mals i informals la demanda de flexibilització assenyalada. Només el 2019, es va 
manifestar formalment en la reunió de directors generals d’immigració de les co-
munitats autònomes, que va tenir lloc a Madrid el 15 de febrer, i en la reunió del 
grup de treball per a constituir un nou model d’acollida i integració de sol·licitants 
de protecció internacional, que va tenir lloc a Madrid el 21 de març.

En referència al que estableix el punt 5, el Govern de Catalunya, per Acord de 5 
de febrer de 2019, va declarar Catalunya Port Segur i va acordar oferir els ports que 
gestiona l’empresa pública Ports de la Generalitat, adscrita al departament de Terri-
tori i Sostenibilitat, per a l’arribada de vaixells que duen a terme tasques de salva-
ment a la Mediterrània.

En el mateix Acord de 5 de febrer es crea un Grup de Treball Interdepartamen-
tal, presidit pel conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
per coordinar les actuacions en el trànsit de les persones derivat de l’acollida de vai-
xells de rescat a la Mediterrània. Aquest Grup de Treball, format pels Departaments 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència; Territori i Sostenibilitat; 
Salut; Treball, Afers Socials i Famílies; i Interior s’ha reunit ja tres vegades, el 15 
d’abril, el 24 de juliol i l’1 d’octubre. En aquestes trobades s’ha preparat un Pla d’ac-
tuacions i els protocols de coordinació dels diferents agents actuants i administra-
cions competents per als diversos escenaris possibles.

El Govern de Catalunya, davant les dificultats que evidencien els estats europeus 
en l’aplicació del Dret Marítim, dins del marc competencial de la Generalitat i sen-
se perjudici de l’impuls de mesures en els països origen, explora proactivament les 
màximes capacitats en matèries de la nostra competència per tal d’evitar la tragèdia 
humanitària que es produeix cada any a la Mediterrània.

La competència de la Generalitat en matèria portuària és exclusiva respecte els 
ports que no són d’interès general, és a dir, tots els de Catalunya, excepte els de 
Barcelona i Tarragona. Tanmateix però, hi ha competències concurrents en l’àm-
bit portuari de la Generalitat que ostenta l’Estat i que limiten la capacitat de gestió 
portuària quant al desembarcament de persones. Les competències en matèria d’es-
trangeria, duanes, control de fronteres, sanitat exterior, marina mercant, capitania 
marítima i salvament marítim (aquest amb possibilitat d’execució per part de la Ge-
neralitat) són exemples de competències estatals amb incidència portuària.

Fora de la zona interior dels ports, la competència en matèria de marina mercant 
i operació dels vaixells és estatal.

En aquest escenari l’actuació de la Generalitat, sense perjudici de la preparació 
dels seus propis mitjans, s’adreça també a impulsar els acords i protocols d’interven-
ció dels diferents actors necessaris, ja siguin de la Generalitat o de l’Estat, amb les 
dificultats inherents als actuals escenaris de política comunitària en aquesta matèria.
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En compliment del punt 6, el Pla director de cooperació al desenvolupament 
2019-2022, aprovat pel Parlament de Catalunya el 19 de juliol de 2019 incorpora, 
entre les seves prioritats, els reptes lligats a la mobilitat humana, les poblacions des-
plaçades i els refugiats. El Pla anual de cooperació al desenvolupament 2020, dona 
continuïtat a aquesta prioritat de treball.

A més, el Pla Director 2019-2022 també contempla, entre les prioritats de l’ob-
jectiu estratègic 2 (Promoure i garantir els drets civils i polítics per consolidar so-
cietats més democràtiques), el suport i atenció integral als defensors i defensores 
dels drets humans.

En relació amb aquesta prioritat, el capítol II del Pla anual 2019 inclou la referèn-
cia a actuacions d’iniciativa directa de l’ACCD: el Programa Català de Protecció de 
Drets Humans (PCPDDDH) i la creació d’aliances i sinèrgies amb actors i progra-
mes locals, nacionals i internacionals de protecció internacional.

El PCPDDH acull temporalment a Catalunya a defensors i defensores en si-
tuació de risc. Durant 6 mesos, les persones defensores participen d’un programa 
integral de suport psicosocial, formació i incidència i posteriorment es realitza un 
acompanyament i seguiment al seu retorn. El 2019 l’entitat Comitè Català d’Ajuda 
al Refugiat ha estat beneficiària d’una subvenció de l’ACCD de 238.743 euros per la 
realització del programa.

D’altra banda, el 2019, l’ACCD, va subvencionar amb 60.000 euros a l’entitat in-
ternacional Front Line Defenders per a l’organització de la cimera «Dublin Platform 
2019» adreçada a defensors i defensores de Drets Humans d’arreu del món i amb 
150.000 euros a l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Hu-
mans (OACNUDH) - Colòmbia per a la verificació de la situació dels drets humans 
i la protecció de les persones defensores a Colòmbia.

A més, tal com també s’esmenta en el Pla Anual 2019, l’ACCD preveu donar 
suport a les defensores i defensors dels drets humans mitjançant subvencions a pro-
jectes i programes a iniciativa d’altres actors, especialment les ONGD catalanes. 
Atès que no s’han resolt de manera definitiva les convocatòries de subvencions, no 
podem informar si les actuacions subvencionades responen a l’objecte del punt 6 de 
la resolució.

Finalment, el 2017, l’ACCD va aprovar una subvenció de programes d’EPD al 
Comitè Català d’Ajuda al Refugiat amb la temàtica del dret al refugi i el 2018, l’AC-
CD va impulsar actuacions directes d’EPD relacionades amb la temàtica.

El Pla anual de cooperació al desenvolupament 2020, dona continuïtat a aquesta 
prioritat de treball. Concretament, en el marc del PCPDCCH, 3 persones defensores 
van estar acollides entre els mesos de setembre de 2019 i març de 2020 i està pre-
vista una nova convocatòria per la presentació de candidatures pel programa, durant 
el 2020. Aquest any també es mantindrà la col·laboració amb el mecanisme europeu 
pels defensors/es Protect Defenders i amb la Plataforma de programes de protecció 
que impulsen, així com amb Front Line Defenders.

D’altra banda, el Govern de la Generalitat comunica aquesta resolució, tal com 
insta el punt 7, via carta signada per la directora general de Relacions Exteriors al 
director general per Iberoamèrica del Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació 
del Govern espanyol (veure Annex 7).

Per tal de donar compliment al punt 8, s’està duent a terme una coordinació entre 
tots els departaments que duen a terme actuacions en l’àmbit de l’acció exterior en 
relació amb els programes de reagrupament de la Generalitat.

La coordinació s’ha fet principalment entre el Departament d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència i el Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies, mitjançant reunions entre la Direcció General de Cooperació al Desen-
volupament i la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, així com amb el 
coordinador del Comitè per a l’Acollida de persones refugiades. En aquestes reu-
nions s’han treballat els viatges en relació amb aquests programes, i s’ha avançat de 
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manera significativa en bastir el programa d’acollida d’estudiants universitaris a les 
universitats catalanes.

En compliment del punt 9, s’ha reclamat a l’Administració de l’Estat en diferents 
trobades formals i informals el desplegament reglamentari de la Llei 12/2009, de 
30 d’octubre. Al 2019 es va manifestar formalment en la reunió de directors gene-
rals d’immigració de les comunitats autònomes, que va tenir lloc a Madrid el 15 de 
febrer, i en la reunió del grup de treball per a constituir un nou model d’acollida i 
integració de sol·licitants de protecció internacional, que va tenir lloc a Madrid el 21 
de març. També s’ha assistit a totes les reunions convocades pel Govern de l’Estat i 
s’ha participat activament en el desenvolupament de les mateixes.

Cal fer esment però que la competència per al tancament dels CIE correspon a 
l’Estat, que ha manifestat la seva oposició al tancament, malgrat les reclamacions 
efectuades per diferents administracions, entre les quals la pròpia Generalitat.

En compliment dels punts 11, 12, 13 i 14 s’ha manifestat a l’Administració de 
l’Estat en diferents trobades formals i informals la demanda relativa als programes 
d’admissió humanitària. Tal com s’ha indicat, al 2019, es va manifestar formalment 
en la reunió de directors generals d’immigració de les comunitats autònomes que va 
tenir lloc a Madrid el 15 de febrer i en la reunió del grup de treball per a constituir 
un nou model d’acollida i integració de sol·licitants de protecció internacional, que 
va tenir lloc a Madrid el 21 de març.

Barcelona, 31 de juliol de 2020
Bernat Solé i Barril, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-

parència

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Moció 125/XII, sobre els efectes 
econòmics de la situació política a Catalunya
390-00125/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 74774 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 125/XII, sobre els efectes econò-
mics de la situació política a Catalunya (tram. 390-00125/12), us trameto, en docu-
ment annex, la informació facilitada per l’Oficina del President.

Barcelona, 22 de juliol de 2020
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència

Annex
En compliment de l’esmentada Moció, us fem avinent el següent: 
Catalunya viu immersa en moments de gran excepcionalitat política que reque-

reixen d’una resolució democràtica. Aquest és un objectiu compartit per una majoria 
de la societat catalana.

Per aquest motiu, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha mantingut la mà 
estesa, permanentment, per establir un diàleg sincer i una negociació amb el Go-
vern espanyol, sense condicions ni renúncies a les voluntats i els amplis consensos 
expressats per la ciutadania de Catalunya.
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Per tal que una relació institucional sigui lleial i sincera és necessari mantenir 
una negociació política que accepti el posicionament de totes les parts.

No construirem un diàleg sincer i honest de Catalunya amb l’Estat si no s’admet 
que totes les parts tenen dret a posar les seves propostes damunt la taula. I en aques-
ta negociació no es pot negar cap posició. Recordem que aquesta voluntat de diàleg 
va tenir com a fita més important la declaració firmada el mes de desembre de 2018 
a Pedralbes, on els dos governs, el català i l’espanyol, reconeixien la naturalesa po-
lítica del conflicte i s’emplaçaven a iniciar un procés de diàleg que permetés donar 
una resposta política, acordada democràticament, avalada per una àmplia majoria 
de la ciutadania i que havíem de dotar de seguretat jurídica. Eren uns bons elements 
per encarrilar la negociació i quan vam estar més a prop de començar un diàleg i ne-
gociació amb la figura del relator, tot es va estroncar quan el President Pedro Sánc-
hez va decidir aixecar-se de la taula i, a continuació, convocar eleccions generals.

Des d’aleshores, gairebé dos anys després i celebrada la primera i fins ara única 
reunió de la taula del passat mes de febrer, res no s’ha resolt ni en l’àmbit de la re-
pressió ni en el de l’exercici del dret a l’autodeterminació de Catalunya.

Per part del Govern de la Generalitat continuem convençuts que els problemes 
polítics s’han de resoldre políticament, per tant així que es concreti l’ordre del dia 
que permeti al Govern la negociació de la forma en com s’exerceix el dret d’autode-
terminació de Catalunya, es posi fi a la repressió i es donin les garanties de compli-
ment dels acords, trobaran al Govern assegut a la taula.

Joan Ramon Casas, director

Control del compliment de la Moció 135/XII, sobre l’educació a temps 
complet
390-00135/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 74915 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 135/XII, sobre l’educació a temps 
complet (tram. 390-00135/12), us informo del següent:

El Departament d’Educació impulsa des del curs 2019-2020 el pilotatge d’un nou 
model de plans educatius d’entorn (PEE 0-20) amb la finalitat de millorar les opor-
tunitats d’aprenentatge en tots els temps i espais educatius d’infants i joves, cons-
cient de la necessitat urgent d’avançar en determinats aspectes d’acord amb els nous 
reptes educatius que planteja la societat actual.

L’èxit educatiu és el resultat de les diferents accions educatives que incideixen en 
infants i joves que aprenen a través dels diferents espais i temps en què transcorre la 
seva vida: el temps familiar, el temps escolar lectiu i també el no lectiu, el del lleu-
re formal i els espais de relació informal. Els Plans Educatius d’Entorn, en aquest 
sentit, esdevenen una estructura organitzativa des d’on articular la connexió dels di-
ferents espais i temps d’aprenentatge formals i no formals.

De forma prioritària, el model PEE 0-20 posa l’atenció en diferents línies d’in-
tervenció:

1. Afavorir l’accés de tot l’alumnat, especialment aquell més vulnerable, a l’edu-
cació no formal com un element estratègic d’equitat i igualtat d’oportunitats.

2. Oferir contextos educatius plurals i accessibles en igualtat d’oportunitats.
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3. Eixamplar l’àmbit d’atenció dels PEE més enllà dels ensenyaments obligatoris: 
espais 0-3 i ensenyaments postobligatoris.

4. Promoure un centre interconnectat, capaç de generar un contínuum educatiu 
(formal i no formal) que incrementi les possibilitats d’èxit acadèmic, personal i re-
lacional de l’alumnat.

5. Acompanyar cada alumne en la construcció d’un itinerari educatiu persona-
litzat que vinculin els aprenentatges formals i no formals i doni resposta a les seves 
necessitats i interessos.

6. Orientar l’alumne i les famílies al llarg del procés educatiu (0-20) per re-
duir l’abandonament escolar prematur i contribuir a l’assoliment de l’èxit educatiu 
de tot l’alumnat mitjançant la creació d’un Servei d’Orientació d’àmbit comunitari 
(SOAC).

7. Promoure l’acció tutorial compartida com a eina per enfortir la coresponsabi-
litat educativa Escola i Família i reforçar la implicació de les famílies en el procés 
educatiu.

El Departament d’Educació destina suport econòmic i recursos humans especí-
fics per al desenvolupament d’aquest nou model: orientadors per al Servei d’orienta-
ció d’àmbit comunitari, assessor/a LIC a dedicació completa per a la dinamització 
del PEE i la dotació de TIS per als centres participants en el programa d’innovació.

Tanmateix, l’avaluació interna i externa del model PEE 0-20 serà fonamental, 
així com les valoracions i aportacions d’experts en matèria educativa que es tindran 
en consideració en el moment de transferir el model a la resta dels territoris durant 
els pròxims anys.

La voluntat del Departament d’Educació és generalitzar els Plans Educatius 
d’Entorn arreu del territori com a estratègia per desenvolupar un model comunitari 
que estableixi estratègies educatives d’altres models educatius a temps complet, com 
són les iniciatives 360, el passaport Edunatua i reforçar la coresponsabilitat dels ens 
municipals.

Al mateix temps, de forma paral·lela, el Departament preveu la incorporació de 
5 nous PEE en aquells municipis amb centres de màxima complexitat, per aquest 
curs 2020-2021.

A més, a partir de la situació d’emergència educativa provocada per la COVID-19, 
des del Departament d’Educació s’ha dissenyat un Pla de millora d’oportunitats edu-
catives que a partir del curs 2020-2021 desplegarà un seguit de mesures extraordi-
nàries per a reforçar la intervenció comunitària des d’una perspectiva d’educació a 
temps complet, com ara:

– El reforç del lideratge i la coordinació dels PEE.
– Les accions comunitàries contra l’abandonament escolar.
– L’extensió del Servei d’Orientació d’Àmbit Comunitari.
– La promoció d’activitats extraescolars i de suport eductiu més enllà de l’escola.
– L’increment de la dotació per a tallers de suport educatiu i reforç escolar en 

horari extraescolar en el marc dels PEE.
– L’assignació de fons per a la contractació de monitors per a l’acompanyament 

educatiu i emocional del temps no lectiu.
– L’increment de dotació per al programa de Promoció Escolar del Poble Gitano.
– Els programes de mentoria per a suport i dinamització del temps no lectiu.
– La contractació de personal de suport a la docència: TIS, educadors socials.
Per altra banda, l’èxit educatiu correspon al resultat de les diferents accions edu-

catives que incideixen en infants i joves. Cal desenvolupar una acció coordinada en-
tre els diferents agents educatius de la comunitat que potenciï l’eficàcia i l’eficiència 
de l’acció educativa, que connecti la potència educativa d’un territori o zona i afavo-
reixi el treball i l’aprenentatge en xarxa entre els diferents agents.
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Des del curs 2019-2020, el Departament d’Educació ha impulsat el pilotatge d’un 
nou model de plans educatius d’entorn (PEE 0-20) que posa l’accent en la xarxa i 
situa la perspectiva comunitària en el centre mateix del sistema educatiu.

Dins el model de plans educatius d’entorn 0-20 pren una especial rellevància la 
configuració d’una xarxa educativa, entesa com el conjunt de nodes i d’agents edu-
catius que interactuen, cadascú des de la seva competència, en una acció comunità-
ria coherent i coordinada, sistematitzada i orientada a l’assoliment d’uns objectius 
comuns, com per exemple contribuir a l’èxit educatiu i personal de tot l’alumnat.

Tanmateix, els Plans Educatius d’Entorn esdevenen com una plataforma organit-
zativa des d’on articular la participació dels diferents agents de la comunitat educa-
tiva: centres, famílies, alumnat, serveis educatius, administració local i entitats so-
cioeducatives de l’entorn. A més, ofereixen un espai idoni per guiar l’acció educativa 
envers els objectius comuns i, alhora, exerceixen un lideratge flexible i distribuït que 
permet que els diferents membres, en el marc de la seva competència i expertesa, es 
comprometin amb el projecte i aportin iniciatives.

El Departament d’Educació i els ajuntaments col·laboren en la promoció de l’ús 
social dels espais i les instal·lacions escolars, com a principals titulars de la propie-
tat demanial dels centres educatius públics destinats al servei públic de l’educació, 
d’acord amb el que estableix l’article 165 de la Llei 12/2009, d’educació: L’Adminis-
tració educativa ha de promoure l’ús social dels centres públics fora de l’horari es-
colar i ha de regular els criteris bàsics d’aquest ús.

Per aquest motiu, les instal·lacions i els edificis escolars dels centres educatius 
públics constitueixen un patrimoni públic al servei de la ciutadania. Aquests equi-
paments es caracteritzen per la seva polivalència, que els fa aptes per ser utilitzats 
per a activitats diverses, més enllà del temps escolar, per part d’entitats culturals, 
artístiques, lúdiques, esportives o altres d’àmbit social, representant una oferta inte-
ressant d’activitats que afavoreixen la cohesió social de l’entorn del centre escolar.

Els Documents per a l’organització dels centres recullen la voluntat de cooperar 
cada curs escolar i s’hi detallen els diferents aspectes derivats d’aquest ús social, 
com per exemple els aspectes generals, l’ús social dels centres públics, l’horari, l’ús 
social de les instal·lacions del centre educatiu, l’assegurança, la compensació econò-
mica i la normativa d’aplicació.

El Departament d’Educació segueix treballant en la polivalència d’espais i 
d’equipaments per mitjà de la Guia Nous Aprenentatges, Nou Espai.

Per últim, des de les Taules Mixtes de planificació escolar, on hi estan represen-
tats els ajuntaments, es treballa per arribar als millors consensos que afavoreixin la 
resposta que cal donar a les necessitats d’escolarització, millorin l’entorn socioeco-
nòmic i evitin la segregació escolar.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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Control del compliment de la Moció 146/XII, sobre la política 
industrial
390-00146/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 74848 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment als punts a), b) i e) de la Moció 146/XII, sobre 
la política industrial (tram. 390-00146/12), us informo del següent:

Quant al punt a), el balanç dels tres primers anys d’execució del Pacte Nacional 
per a la Indústria (PNI) que inclou el detall de totes les actuacions, indicadors i pres-
supost, va ser presentat a la Comissió Executiva Permanent del Consell Català de 
l’Empresa, que és l’òrgan a qui l’Acord de Govern 124/2016 atribueix la governança 
del Pacte, en la reunió telemàtica celebrada el passat 14 de maig. Per part del Govern 
no hi ha cap inconvenient en presentar-lo a la Comissió d’Empresa i Coneixement, 
com ja s’ha fet amb el balanç dels dos primers anys.

Amb la informació subministrada per les diferents unitats competents, l’execució 
del Pacte Nacional per a la Indústria durant el trienni 2017-2019 se situa en el 69,4% 
del pressupost previst per al quadrienni 2017-2020. Cal significar que com s’està a 
tres quartes parts de la vigència del Pla, el màxim teòric d’execució se situaria en 
el 75%, o dit d’una altra manera, que si el càlcul el féssim sobre el 100% l’execució 
durant el primer trienni se situaria en el 92,5%.

Pel que fa al punt b), la vigència del PNI és per al període 2017-2020. Per tant, 
aquest 2020 és l’últim any d’execució i el Govern té la voluntat d’executar la totalitat 
de les actuacions previstes abans de l’expiració d’aquest període de vigència.

En relació amb el punt e), el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
informa que en el mes de març del 2020 es va crear un grup interdepartamental 
per tal de preparar la consulta pública prèvia al mercat per a la gestió del Centre de 
Formació Professional de l’Automoció de Martorell. Aquest grup està format per 
representants del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Departament 
d’Educació, Departament d’Empresa i Coneixement, Departament de Presidència i 
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Un cop es faci la consulta pública, s’ini-
ciarà el procés de licitació novament.

I en paral·lel, s’estava treballant en una actuació de Design Thinking per ampliar 
la visió del centre. Aquesta actuació consisteix en unes dinàmiques guiades de tre-
ball que, conjuntament amb agents del sector i amb d’altres actors públics i privats, 
poden plantejar propostes innovadores que es podrien tenir en compte.

Però, la seva activitat es va interrompre degut a la situació de crisis originada 
pel COVID-19. Aquesta nova situació econòmica i social ha provocat un gran im-
pacte en el mercat de treball amb un elevat augment del nombre d’aturats. A més, 
amb l’última aprovació de la Conferència Sectorial, Catalunya ha patit una retalla-
da de més de 215 milions d’euros que s’havien de destinar precisament a polítiques 
d’ocupació per a donar suport a les persones en situació de desocupació i millorar 
l’ocupabilitat del conjunt de la població activa. Aquests fets ens han obligat a refer 
la planificació de programes i actuacions del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
per adaptar-la a les noves necessitats socials, a la capacitat real d’execució i a la dis-
ponibilitat pressupostària. Així mateix, aquesta reformulació es farà amb col·labora-
ció amb els actors econòmics i socials i representants del sector, per tal d’assegurar 
una millor implantació del projecte global.

Per tot això, la nova oferta formativa prevista per al Centre de Formació Profes-
sional de l’Automoció de Martorell es basa en criteris organitzatius, per una banda, 
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com poden ser la posada en marxa de les aules d’acord les restriccions sanitàries i 
de prevenció de riscos vinculats a la crisi de la COVID i la nova disposició pressu-
postària; i, per altra banda, a criteris operatius com poden ser la disposició de cursos 
dins l’any 2020 i la seva durada, la gestió dels contractes lligats a la formació i les 
necessitats formatives del sector.

Per aquest any 2020, tenint en compte l’aturada promoguda per la crisi de la 
COVID i, per tant, el retard en els inicis de les accions formatives, es preveu una 
planificació lligada al desenvolupament de 26 cursos amb una participació de 335 
persones, sumant un total de 2.810 hores. S’oferiran cursos de disseny de com-
ponents de plàstic per l’automoció, metodologies de disseny, programació de braç 
robòtic, automatització d’instal·lacions electropneumàtiques i electrohidràuliques, 
electrificació de vehicles híbrids i elèctrics, carrosseria i pintura, entre altres.

Durant el segon semestre es presentarà en el CDSOC un informe de l’estat de 
situació i el recorregut establert per a la posada en marxa del centre.

Barcelona, 27 de juliol de 2020
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Moció 148/XII, sobre la formació 
professional
390-00148/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 74916 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 148/XII, sobre la formació profes-
sional (tram. 390-00148/12), us informo del següent:

Des del Departament d’Educació es continua treballant per fer créixer l’oferta 
de formació professional dual i fer-ne difusió a les empreses, als centres educatius i 
també entre l’alumnat. A més, el Departament d’Educació va desenvolupar la figura 
del prospector, que té les funcions de fer la difusió de la formació professional dual 
a empreses i centres educatius i ajudar-los a desenvolupar els primers programes de 
formació professional dual.

El prospector és un docent, per qual cosa la seva figura està remunerada, dotada 
de pressupost i les seves funcions delimitades i regulades pel Departament d’Educa-
ció, i el qual actuarà en funció de les necessitats de cada sector i territori.

Per altra banda, la posada en marxa de la licitació del Centre de Formació Pro-
fessional d’Automoció de Martorell és un dels elements centrals per al desenvolupa-
ment de la formació dual a Catalunya. Aquest ha de garantir l’activitat d’un centre 
integrat amb un operador integral de la formació on es realitzaran activitats forma-
tives de tots els subsistemes de formació professional, altres formacions superiors 
especialitzades, així com desenvolupar el model de formació dual propi de l’auto-
moció amb una capacitat d’adaptació constant a les necessitats reals de les empreses, 
que han de ser el pilar principal en el qual es recolzi el sistema dual.

El sector de l’automoció és la segona indústria més important de Catalunya, de 
gran pes específic, inversió i creació d’ocupació, a més del seu pes clau per a l’ex-
portació i la balança comercial del nostre país. És un sector altament tecnològic i 
ha fet de la formació un dels pilars del seu posicionament en el món industrial. Es-
pecíficament ha estat un dels pioners en la formació dual creant models d’èxit, com 
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per exemple l’escola d’aprenents de SEAT que ha estat implementat de la mateixa 
manera a diversos territoris de l’Estat espanyol i d’arreu del món.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat l’elaboració del Pla estra-
tègic integral de suport a la indústria de la mobilitat i de l’automoció 2020-2025. 
L’objectiu és dissenyar conjuntament amb el Clúster de la Indústria de l’Automoció, 
les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, les línies estratègi-
ques que han de servir per enfortir la competitivitat de la indústria de la mobilitat i 
l’automoció. Un dels eixos que inclou és precisament el de l’estimulació del talent, 
l’ocupació i la responsabilitat social.

En aquest sentit, s’orientarà l’oferta formativa del sector de l’automoció i la mobi-
litat per cobrir les necessitats d’aquest nou escenari productiu. El principal objectiu 
en aquest àmbit de treball serà la reconversió a través de la formació, dels treballa-
dors i treballadores del sector, que es durà a terme de forma consensuada en els es-
pais de concertació social del Consell Català de l’Empresa.

Des del Consorci de Formació Professional d’Automoció es continua treballant 
en la formació dels perfils professionals necessaris per al sector de l’automoció. 
Mitjançant la formació i la innovació, es vol assegurar que el sector de l’automoció 
continuarà sent un dels motors de creixement i de competitivitat de l’economia ca-
talana en aquest nou escenari.

El passat mes de novembre, el Govern de la Generalitat de Catalunya va engegar 
una campanya de difusió i promoció de l’FP titulada «174 graus», que compleix tots 
aquests condicionants pel que respecta a crear un programa específic de difusió de 
la formació professional dual destinat a estudiants, pares i orientadors professionals 
o acadèmics, amb l’objectiu de donar-la a conèixer i promoure’n els avantatges.

De fet, dins el web del Departament d’Educació s’hi pot trobar tota la informa-
ció relacionada amb la formació professional dual a Catalunya. A més, també s’està 
preparant una Resolució per a la seva propera publicació per regular les accions de 
suport i facilitar la incorporació d’estudiants d’FP en modalitat dual a les microe-
mpreses i PIMES.

L’avaluació de la formació professional dual a Catalunya està disponible dins de 
l’estudi d’inserció que fa públic el Departament d’Educació, on s’inclou el nombre 
de persones que el realitza i l’opinió de les diferents parts implicades en el procés.

El Departament d’Educació incentiva i motiva la realització d’estades en empre-
ses fora de Catalunya, com per exemple el programa ERASMUS que, dins dels di-
ferents consorcis del Departament, promou unes 1.400 estades internacionals anuals 
d’alumnat d’FP, a banda de les que organitzen directaent des dels centres amb el 
SEPIE.

Pel que fa al mapa d’oferta formativa i l’informe de prospecció de necessitats 
formatives i de qualificació de Catalunya, el mapa d’aquestes necessitats de quali-
ficació és absolutament dinàmic. Des de l’Institut Català de Qualificacions Profes-
sionals es treballa per donar una resposta com més aviat millor a les necessitats de 
qualificació que se’ns comuniquen.

Les necessitats de qualificació es determinen principalment a partir del que co-
muniquen els sindicats, les associacions empresarials, les entitats municipalistes, el 
consell de cambres, en definitiva els membres del Consell Català de Formació Pro-
fessional. Aquestes necessitats arriben en forma de petició a la Direcció General de 
Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, al Servei d’Ocupació de 
Catalunya o al Consorci de Formació Contínua de Catalunya.

També es té coneixement de necessitats de qualificació des dels centres educatius 
de formació professional, per l’estreta relació que tenen amb empreses i entitats de 
les famílies professionals que formen part de la seva oferta educativa. Aquestes ne-
cessitats es fan arribar també a la Direcció General de Formació Professional Inicial 
i Ensenyaments de Règim Especial.
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S’està treballant per introduir un servei d’acreditació regular i estable que per-
meti a una persona sol·licitar el servei d’acreditació de competències, en qualsevol 
moment, per la qualificació que necessiti. La detecció de necessitats de qualificació 
serà també molt important en aquest nou sistema perquè permetrà dimensionar ade-
quadament el servei i tenir-lo preparat de forma efectiva per a les peticions que pu-
guin arribar, especialment per conèixer quan hi hagi una necessitat quantitativament 
rellevant o qualitativament diferent.

A més, totes elles es transmeten a l’Institut Català de Qualificacions Professio-
nals per tal de concretar les qualificacions professionals que es desprenen de cada 
petició, elaborar si s’escau els instruments necessaris per al procediment d’acredi-
tació de competències professionals i dur a terme les accions necessàries perquè les 
persones que segueixen el procediment puguin aconseguir les qualificacions desitja-
des, amb un itinerari formatiu en cas d’haver-les aconseguit parcialment.

La majoria d’aquestes accions es duen a terme en convocatòries públiques però 
també en convocatòries tancades, segons el conveni signat a l’empara dels acords 
marc amb cadascun dels agents socials implicats.

Per últim, el dia 17 de juliol la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qua-
lificació Professionals va aprovar els estatuts de l’Agència Pública de Formació i 
Qualificació Professionals de Catalunya, requisit imprescindible per tal d’iniciar els 
tràmits administratius per a la posada en funcionament de l’Agència i, donar així 
compliment al mandat establert a la Llei 10/2015.

Barcelona, 28 de juliol de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Moció 157/XII, sobre la cultura a 
Catalunya
390-00157/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 75205 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 157/XII, sobre la cultura a Catalu-
nya (tram. 390-00157/12), us informo del següent: 

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de març de 2020, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la cultura a Catalunya (tram. 302-00197/12), presentada per la diputada 
Sonia Sierra Infante (Cs) i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar (reg. 60265), pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem (reg. 60341) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parla-
mentari Republicà (reg. 60359).

En el seu punt a, el Parlament insta el Govern a: 
a) Crear un pla per a potenciar les diferents manifestacions culturals a tot Ca-

talunya.
– El Departament de Cultura té un marc estratègic sòlid que es basa en un pla 

de Govern per la legislatura, més concretament en el seu eix 1 referit a un País co-
hesionat amb drets i oportunitats per a tothom, on el propi Govern es compromet a 
posicionar la Cultura com a base de la cohesió social, a més de diversos Plans secto-
rials i amb horitzons temporals diversos. Alguns exemples, són: Pla de Museus, Pla 
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de Lectura, en l’àmbit de la Música, del Teatre o el Circ, que es troben en diverses 
fases d’elaboració i d’excussió sempre consensuats amb els agents del sector.

En el seu punt b, el Parlament insta el Govern a: 
b) Aprovar el pla estratègic Museus 2030 per a posicionar les xarxes de museus 

de Catalunya en els propers deu anys. Definir i sistematitzar, d’aquesta manera, una 
política global per als museus de Catalunya i continuar potenciant l’autonomia de 
programació dels museus i estendre, si s’escau, llur col·laboració amb centres d’art 
i espais expositius.

– El passat 2018 el Departament de Cultura va presentar el Pla de Museus 2030. 
Es pot descarregar i visualitzar al web específic inclòs dintre de https://cultura.gen-
cat.cat/ca/departament/plans-i-programes/ambit-sectorial/museus-2030-pla-de-mu-
seus-de-catalunya/ 

– Els museus, juntament amb les biblioteques i els arxius, han esdevingut i són 
els llocs i els instruments principals per a la correcta conservació i difusió de la nos-
tra memòria col·lectiva, alhora que permeten un accés directe i idoni al patrimoni 
nacional i local. Gràcies a les activitats de recerca i de difusió que desenvolupen, 
exerceixen una funció pedagògica essencial, íntimament vinculada al desenvolu-
pament cultural dels ciutadans i de les ciutadanes de qualsevol edat i de qualsevol 
condició.

– En l’exercici de les seves funcions, les nostres institucions museístiques contri-
bueixen de manera significativa a la preservació i a l’afirmació de la identitat cultu-
ral de Catalunya, alhora que, a través de les seves activitats, també possibiliten una 
obertura a expressions culturals i artístiques d’altres realitats socioculturals d’arreu 
del món.

– Sens dubte, els museus són un dels marcs més adequats per al nodriment cultu-
ral de les col·lectivitats on arrelen, ja que aquesta vocació és consubstancial a la seva 
raó de ser i està inscrita al bell mig de la seva actuació. En definitiva, per la seva 
peculiar naturalesa i manera de funcionar, els museus permeten establir una relació 
estreta i privilegiada entre el món de la cultura, de l’educació i de l’oci, alhora que 
afavoreixen la cohesió social, el desenvolupament cultural i econòmic, l’estímul de 
la creativitat i el creixement de la pràctica cultural de la societat.

– Conscient d’aquest potencial i del lloc rellevant que els museus ocupen en el 
si del sistema cultural català, el Govern de Catalunya vol contribuir decisivament 
al seu sosteniment i desenvolupament, i a l’increment de la seva projecció nacional 
i internacional. Amb aquest noble objectiu, la voluntat del Govern de Catalunya és 
treballar de manera tenaç per trobar sempre la complicitat i la col·laboració tant de 
les administracions locals del país, amb les quals comparteix interessos i responsa-
bilitats en aquest camp, com de la resta d’institucions, públiques i privades, que són 
titulars dels museus.

– D’altra banda, vol fer-ho també sempre amatent a l’expressió de les necessi-
tats i de les expectatives del sector museístic del país, propiciant el diàleg amb els 
professionals que l’integren i les associacions professionals i els organismes que el 
representen.

– La voluntat de compromís del Govern de Catalunya amb els museus del país 
pren forma i s’articula mitjançant aquest document, intitulat Museus 2030. Pla de 
Museus de Catalunya, en què es defineixen els principals reptes que encara aquest 
important sector de la nostra cultura i, alhora, s’estructura el conjunt de línies i de 
programes d’actuació que han de permetre donar-los resposta a curt i mitjà termini.

– Tanmateix, i atès el seu particular procés de gestació i les propostes de revisió i 
de canvi de l’actual esquema organitzatiu dels museus del país que integra, el docu-
ment aspira a esdevenir una veritable estratègia nacional de museus, feta amb visió 
de futur i amb l’ambició de suscitar i aconseguir un ampli consens polític i institu-
cional, que possibiliti anar més enllà d’una legislatura.

https://cultura.gencat.cat/ca/departament/plans-i-programes/ambit-sectorial/museus-2030-pla-de-museus-de-catalunya/
https://cultura.gencat.cat/ca/departament/plans-i-programes/ambit-sectorial/museus-2030-pla-de-museus-de-catalunya/
https://cultura.gencat.cat/ca/departament/plans-i-programes/ambit-sectorial/museus-2030-pla-de-museus-de-catalunya/
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– Així, el document presenta una visió del que han de ser els museus catalans 
del segle xxi, amb un horitzó mínim de deu anys i, alhora, proposa una nova arti-
culació de l’actual sistema museístic nacional definit en la Llei de museus de 1990 
per adaptar-lo al nou context econòmic, social, polític i cultural del país i als reptes 
als quals han de fer front aquestes institucions. Tant un objectiu com l’altre han estat 
discutits i àmpliament consensuats amb el sector i, entre altres paràmetres, traduei-
xen la voluntat del Govern d’aprofundir i d’eixamplar la vocació social dels museus, 
la recerca de l’equilibri territorial en la seva implantació i el desig d’incrementar la 
seva projecció a escala nacional i internacional.

– L’esforç per aconseguir un document d’aquestes característiques ha estat enor-
me i ha reclamat la participació de nombroses persones i institucions, sobretot del 
sector museístic i cultural del país, per la qual cosa vull agrair l’esforç i la dedicació 
de totes elles i, en especial, de l’equip de treball de la Direcció General d’Arxius, 
Biblioteques, Museus i Patrimoni, i més concretament del Servei de Museus i de 
Protecció de Béns Mobles, que, a cada moment, ha comptat amb el suport i l’asses-
sorament de la Junta de Museus de Catalunya i del Consell Nacional de la Cultura 
i les Arts.

– En un moment en què la nostra nació aspira a assolir el ple exercici de la seva 
sobirania, el ferm compromís de la Generalitat de Catalunya amb els museus i la 
cultura del país esdevé una aposta estratègica de primer ordre.

– L’accés a la cultura és un dret universal i alhora és essencial per al desenvolu-
pament de les nacions i de la seva vitalitat democràtica; i els museus, sens dubte, hi 
contribueixen decisivament.

En el seu punt c, el Parlament insta el Govern a: 
c) Elaborar un pla per a reactivar el sector editorial a Catalunya.
– En una acció destinada a ajudar el sector editorial, molt castigat per la pandè-

mia, per primera vegada, el Govern fa un encàrrec al Departament de Cultura per 
elaborar un Pla Nacional del Llibre i la Lectura que servirà per definir les actuacions 
i inversions del Govern en aquest àmbit. L’objectiu és que la proposta estigui llesta 
per presentar i ser aprovada el setembre del 2021, amb l’horitzó posat, però, al 2030. 
Anteriorment, els anys 2008, 2012 i 2017, ja s’havien impulsat altres plans, amb la 
diferència que aquest és el primer que parteix d’un acord de Govern. També és el 
primer pla que es fa conjuntament amb el Departament d’Educació i la secretaria 
d’Universitats i Recerca.

– Els objectius principals del Pla passen per analitzar el paper del llibre i la 
lectura, valorant-ne la seva presència en els àmbits socials, així com estudiar amb 
perspectiva de futur com afectarà la transformació digital al sector. El Pla Nacional 
del Llibre i la Lectura s’estructura en diferents eixos: el prestigi i la visibilitat dels 
autors, el foment de l’hàbit i la competència lectora dins i fora de l’àmbit docent, el 
suport a la indústria editorial i la coordinació de les xarxes de biblioteques de Ca-
talunya. La Institució de les Lletres Catalanes farà de coordinadora del pla, amb 
l’ajuda del Servei de Biblioteques de la Direcció General de Creació, Acció Territo-
rial i Biblioteques, així com de l’Àrea del Llibre de l’Institut Català de les Empreses 
Culturals.

– Un procés participatiu. El Pla no tan sols rebrà el suport de les institucions sinó 
que també s’impulsarà un procés participatiu obert als professionals i les associa-
cions tant públiques com privades. Així, es crearà un Consell Nacional de la Lec-
tura que contribueixi en l’elaboració del Pla, proposi mesures i iniciatives, i pugui 
debatre i aprovar les propostes del Pla abans que el Departament de Cultura el porti 
al Govern.

– El Consell comptarà amb un càrrec de president, un vicepresident i 42 voca-
lies, que es reuniran dues vegades l’any com a mínim. L’acord de creació determi-



BOPC 671
4 de setembre de 2020

4.50.02. Compliment de mocions 179 

narà la composició, les funcions i el funcionament de les comissions, que rebran el 
suport de la Institució de les Lletres Catalanes.

En el seu punt d, el Parlament insta el Govern a: 
d) Col·laborar amb la resta d’institucions públiques catalanes per implementar 

mesures que permetin reequilibrar el lideratge de projectes entre dones i homes.
– El Departament de Cultura participa activament en el Pla estratègic de polí-

tiques d’igualtat de gènere del Govern de la Generalitat de Catalunya programant 
accions, que compleixen els objectius del Pla, finançades per les partides ordinàries 
del pressupost anual.

– Anualment es publiquen les accions i la inversió feta en el foment i impuls 
d’iniciatives que garanteixin la igualtat i l’equitat de gènere efectiva en la cultura en 
els Informes de transversalitat de perspectiva de gènere.

– http://dones.gencat.cat/web/.content/02_institut/10-pla_interdepartamental/
transversalitat/Transversalitzacio-2018.pdf 

– A partir de l’any 2019 l’informe de transversalitat, encara no disponible al web, 
especifica l’import de més de 7 milions d’euros destinats a polítiques de gènere dins 
del pressupost del Departament.

En el seu punt e, el Parlament insta el Govern a: 
e) Incorporar experts en perspectiva de gènere a les comissions que valoren els 

projectes artístics o creatius que tenen el suport de diners públics, amb l’objectiu 
d’alertar de continguts que perpetuïn els estereotips sexistes.

– El Departament de Cultura, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cul-
tural i de l’Institut Català d’Empreses Culturals, conscient d’impulsar la perspectiva 
de gènere en tots els seus procediments de concessió ha incorporat clàusules de gè-
nere en els criteris de valoració de les subvencions.

– En el cas de les subvencions de concurrència, el fet d’incloure criteris de pers-
pectiva de gènere en el procés d’atorgament de les subvencions, ja garanteix que els 
ajuts rebuts tenen en compte aquesta variable, i per tant s’estan destinant recursos a 
la perspectiva de gènere, que, en tractar-se de concurrència competitiva, no es poden 
comptabilitzar amb caràcter previ.

En el seu punt f, el Parlament insta el Govern a: 
f) Impulsar, en col·laboració i coordinació amb el Casal Lambda, mesures de 

projecció i reconeixement del Centre de Documentació Armand de Fluvià.
– Actualment, l’Arxiu Nacional de Catalunya conserva la documentació del fons 

d’Armand de Fluvià relacionada amb el moviment gai amb la finalitat de preservar, 
conservar i difondre tot aquest fons. És per aquesta raó que es considera oportú 
formalitzar un conveni de col·laboració amb el Casal Lambda per tal d’assegurar 
la conservació i difusió de l’Arxiu del Centre de documentació Armand de Fluvià. 
Així es garanteix que la documentació de l’Armand de Fluvià relacionada amb el 
moviment gai i la documentació del Centre de documentació Armand de Fluvià tin-
gui una coherència pel que fa al tractament i la difusió.

– A més, des de l’Arxiu Nacional de Catalunya es vetlla per les accions de con-
servació, protecció i difusió del patrimoni documental en el marc de les competèn-
cies del Departament de Cultura.

En el seu punt g, el Parlament insta el Govern a: 
g) Crear un codi de bones pràctiques específic per al sector de la cultura. Aquest 

codi pot tenir com a punt de partida el Codi de bones pràctiques en la contractació 
pública dels serveis d’atenció a les persones.

– El Departament de Cultura aplica, des del 20 de gener del 2020, l’estratègia de 
lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública. El Departament, 
doncs, fa mesos que treballa en l’aplicació d’un seguit d’actuacions com ho està fent 
tota l’administració de la Generalitat i les entitats del sector públic.

http://dones.gencat.cat/web/.content/02_institut/10-pla_interdepartamental/transversalitat/Transversalitzacio-2018.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/02_institut/10-pla_interdepartamental/transversalitat/Transversalitzacio-2018.pdf
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– L’estratègia estableix 25 actuacions que s’estan implementant al llarg dels pro-
pers 2 anys i tenen com a objectiu contribuir al model de transparència que defensa 
el govern català. Per a fer-ho possible es despleguen mesures per incrementar el ren-
diment de comptes, i facilitar la vigilància ciutadana de manera anònima.

– Entre algunes d’aquestes actuacions, podem destacar un nou sistema de pro-
tecció de les persones alertadores de casos de corrupció, amb bústies de denúncia 
100% anònimes; la col·laboració entre l’Agència Tributària i els Mossos per detectar 
casos de corrupció, la formació als Mossos d’Esquadra en la lluita contra la corrup-
ció; més transparència: la publicació de les agendes de reunions del personal tècnic 
de major rang; i processos de selecció del personal directiu basats en mèrits i capa-
citats.

– Per tal de garantir l’efectivitat de l’Estratègia, també es va aprovar un model de 
governança que assegura, per una banda, la realització de les mesures aprovades en 
el termini establert, i per l’altra, el retiment de comptes del procés d’implementació i 
dels resultats. És per això que es crea el grup director i el grup executiu, el programa 
de suport i l’espai de participació ciutadana de seguiment.

– El procés per elaborar aquesta estratègia és igual de rellevant que les mesu-
res que aprova. S’ha tingut en compte l’experiència i coneixement de professionals 
i organismes específics d’aquest àmbit com l’Oficina Antifrau de Catalunya, i s’han 
analitzat les evidències internacionals a través de l’estudi que ha elaborat l’Institut 
Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, Ivàlua, per encàrrec de la Secretaria de 
Transparència i Govern Obert.

En el seu punt h, el Parlament insta el Govern a: 
h) Crear un pla amb l’objectiu que la producció audiovisual catalana representi, 

com a mínim, el 40% de la producció de l’Estat, tal com es va assolir el 2011.
– L’any 2017, l’ICEC, juntament amb el sector audiovisual, va elaborar un pla 

adreçat a aquest sector: Pla estratègic de suport a l’audiovisual català 2017-2020. 
Aquest any es tanca la primera etapa del camí iniciat ara fa quatre anys i els seus 
objectius –el foment de l’excel·lència, el reforç de les estructures empresarials i la 
contribució a la diversitat des de la identitat cultural pròpia– són més vius que mai i 
encara marquen els plans d’actuació de l’ICEC.

– Així, enguany s’ha reforçat el compromís amb el criteri pro gènere, fent-lo 
extensiu a totes les actuacions de l’ICEC; s’han introduït millores tècniques a totes 
les línies; i s’aposta per la producció de llargmetratges cinematogràfics, amb l’incre-
ment d’un 69% de la dotació respecte de l’any passat.

• Total concedit Àrea de l’Audiovisual 2011: 14.040.222,93
• Total concedit Àrea de l’Audiovisual 2019: 10.801.441,23
• Total dotació ICEC per a l’Audiovisual 2020: 17.200.000,00
– La manca de recursos des del 2017, degut a la declaració d’inconstituciona-

litat de l’impost sobre la provisió de continguts per part dels prestadors de serveis 
de comunicacions electròniques i de foment del sector audiovisual i la difusió de la 
cultura digital, ha estat una constant. No obstant això, i gràcies a l’aprovació del nou 
pressupost de la Generalitat, el compromís del Govern amb el sector per recuperar 
el lloc que li pertoca en el conjunt de l’Estat i fins tot anar més enllà es reafirma.

– Així, el passat 21 de juliol es va aprovar pel Govern el Pla de reactivació eco-
nòmica i protecció social on entre els 20 projectes seleccionats s’inclou el projec-
te Cultura: base del benestar i l’economia creativa dotat amb 383 milions d’euros i 
que inclou el subprojecte Catalunya, capital de l’audiovisual i el videojoc, del sud 
d’Europa. Projecte que busca recuperar un segell propi en la cinematografia. Volem 
crear una marca de cinema català, fonamentada en els valors, els referents culturals 
i el talent del país i que pugui ser exportada al món, emmirallant-se en els models 
audiovisuals d’èxit que estan creant els països nòrdics. Una de les claus per fer-ho 
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passa per tenir infraestructures de producció suficients com per atraure rodatges i 
produccions dels grans productors internacionals.

– Actualment es disposa del Parc Audiovisual de Catalunya, una infraestructura 
de titularitat pública que és clarament insuficient. En aquest projecte es contempla 
l’impuls d’un centre de producció en els àmbits audiovisual i del videojoc que res-
pongui a la creixent demanda internacional.

– Catalunya, amb Barcelona com a centre tractor, s’està posicionant els darrers 
anys com un important centre productor tant d’audiovisuals com de videojocs al 
sud d’Europa. L’objectiu del projecte és estructurar un ecosistema català que atregui 
aquesta mirada mundial, a partir de Barcelona com a nucli, i que pugui irradiar, en 
altres ciutats catalanes, l’atracció i la riquesa en el territori circumdant.

Barcelona, 30 de juliol de 2020
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Control del compliment de la Moció 159/XII, sobre els nous projectes 
d’incineració de residus
390-00159/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 75216 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 159/XII, sobre els nous projectes 
d’incineració de residus (tram. 390-00159/12), us informo del següent: 

La normativa ambiental no preveu a dia d’avui la possibilitat d’establir moratò-
ries, a diferència de la normativa urbanística. De fet, quan en el Pla Territorial Sec-
torial d’Infraestructures de gestió de residus es va establir una moratòria per a de-
terminats tipus d’activitats de gestió de residus, el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya la va anul·lar pel fet que la normativa ambiental no preveia aquest tipus 
de moratòries (sentència de 29 de juny de 2018 dictada en el recurs contenciós-ad-
ministratiu 4/2014).

Les autoritzacions ambientals tenen un caràcter reglat i no discrecional, i per 
tant, si concorren els requisits i pressupòsits legals i reglamentaris establerts, l’au-
torització ha de ser tramitada, sense que l’administració disposi de cap marge de 
discrecionalitat al respecte.

Així mateix, amb la Directiva de Serveis, transposada per la Llei 17/2009, sobre 
el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, si una empresa vol instal-
lar-se i el projecte presentat compleix la legislació vigent, l’Administració no pot 
denegar la seva implantació sota qualsevol criteri discrecional.

La gestió de residus que es fa a Catalunya està orientada a donar compliment a 
la jerarquia europea de residus de la Directiva 2008/98/CE, i no s’aparta dels criteris 
que marca Europa. En la jerarquia de gestió de residus, la prevenció, la reutilització 
i la valorització material són les opcions prioritàries de gestió, per darrere hi ha la 
valorització energètica, però aquesta va per davant de la deposició en abocadors.

Tant en l’àmbit dels residus municipals com en el dels residus industrials, la valo-
rització material és l’opció de gestió de residus prioritària i només s’han de destinar 
a valorització energètica aquells residus sense opció d’aprofitament material.

En el sector de residus, l’activitat que més contribueix a les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle (GEH) és la deposició controlada de residus als abocadors. 
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La valorització energètica dels residus té un pes molt menor segons les dades oficials 
dels inventaris d’emissions de GEH de la UE.

Actualment a Catalunya, encara cal fer un esforç més important per disminuir 
l’entrada de residus als dipòsits controlats.

La política de gestió de residus s’ha d’orientar a disminuir la generació, acon-
seguir valoritzar tots aquells materials aprofitables i prioritzar el poder energètic 
d’aquells residus no valoritzables materialment abans que enviar-los a un abocador.

D’acord amb les dades dels inventaris oficials de GEH de Catalunya, les emissions 
de CO2eq derivades de la incineració de residus, representen una fracció petita del to-
tal de les emissions de GEH de Catalunya. En el període que va del 2013 al 2017, les 
emissions associades a la incineració de residus s’han situat al voltant de les 14.400 t 
CO2eq, la qual cosa representa un 0,03% del total d’emissions de GEH.

En canvi en el mateix període, les emissions de GEH derivades dels abocadors 
s’ha situat al voltant de les 1,9 M t CO2eq, és a dir un 4,5% del total de les emissions 
de GEH de Catalunya. Aquest fet es deu, entre d’altres coses, a que el principal gas 
emès als abocadors és el metà, amb un potencial d’escalfament 25 vegades superior 
al del diòxid de carboni. Per tant, la valorització energètica de residus no suposa un 
increment en l’emissió de gasos si ho comparem amb els abocaments.

Tot i que aconseguim reciclar el 70% dels residus (la nova Directiva de residus 
2018/851/UE estableix dos objectius per al 2035, el primer que s’augmentarà la pre-
paració per a la reutilització i el reciclatge de residus municipals sigui d’un mínim 
del 65 % en pes i el segon que com a màxim pot anar a dipòsit controlat el 10% 
dels residus, el 20% de residus restant es molt difícil de reciclar i cal gestionar-los 
d’alguna manera. A més, tot i dedicar el màxim esforç i aplicar els instruments més 
efectius, cal disposar d’alternatives de gestió per aquests residus difícils de reciclar.

No es pot obviar que hi ha residus que és inviable aprofitar de forma material i 
altres residus que cal eliminar mitjançant processos tèrmics per assegurar-ne una 
correcta gestió (per exemple els residus amb riscos sanitaris).

En aquest sentit, per a aquells residus no aprofitables materialment, després 
d’aplicar mesures de minimització, la valorització energètica és una eina més a con-
templar en un model eficaç i alineat amb els objectius europeus que permeti reduir 
l’entrada de residus als dipòsits controlats i disminuir les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle.

Catalunya no és un dels països amb sobrecapacitat d’incineració de residus. En 
relació amb els països capdavanters en reciclatge, s’està molt per sota dels percen-
tatges de valorització energètica d’aquests països. A Europa, la major capacitat de 
valorització energètica es concentra en els països amb una política ambiental més 
avançada, amb alts índex de reciclatge i menys residus destinats a dipòsit.

Recorda que només es podrà assolir l’objectiu marcat per la UE, que fixa limitar 
la gestió dels residus a dipòsit al 10%, si es compta amb la valorització energètica 
per poder gestionar en bona part el que no s’hagi pogut reduir o valoritzar de forma 
material.

Tanmateix, el que cal assegurar és que allò que arribi a les incineradores, sigui 
el que realment ja no es pugui reciclar o compostar, és a dir, només s’ha de destinar 
a valorització energètica allò que no sigui aprofitable per cap altra via.

Cal apostar per un model equilibrat, que doni prioritat a la prevenció, la prepa-
ració per a la reutilització i la valorització material.

Bona mostra d’això és que les línies de subvenció que promou el Govern, mit-
jançant l’Agència de Residus de Catalunya, van encaminades a la prevenció, la pre-
paració per a la reutilització i la valorització material i no n’hi ha cap adreçada a la 
valorització energètica. El 2018 es van obrir línies d’ajuts per un import superior als 
11,5 M€ per fomentar la prevenció, la recollida selectiva i la valorització material 
en un marc d’economia circular, i el 2019, les convocatòries per a aquests conceptes 
van ser superior als 21 M€.
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A més, en el marc de la fiscalitat de residus, l’abocament i la valorització energè-
tica es penalitzen amb cànons de tractament de residus, que s’han anat incrementant 
per a que el cost de la gestió finalista sigui cada vegada més elevat i s’afavoreixi la 
prevenció i la valorització material front als tractaments finalistes.

Catalunya va ser la primera comunitat autònoma a aplicar cànons sobre l’abo-
cament i la incineració de residus municipals. El cànon d’abocament es va crear el 
2004 (amb un tipus impositiu inicial de 10 €/t) i el d’incineració es va instaurar el 
2008 (5 €/t). Els tipus han anat augmentant progressivament, fins a arribar el 2020 
a uns imports de 47,10 i 23,60 €/t, respectivament. Recentment en la llei 5/2020, 
del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i 
de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, ha 
aprovat l’increment progressiu en quatre anys dels tipus de gravamen dels cànons 
sobre la deposició controlada i la incineració de residus municipals.

La mesura pretén continuar afavorint econòmicament les opcions ambientalment 
ajustades a la jerarquia de gestió impulsades per les normes europees, segons les 
quals, la disposició per mitjà de la deposició és la darrera opció de gestió que s’ha 
d’aplicar, essent les primeres opcions les de prevenció, reutilització i reciclatge.

Així en els propers 4 anys el cànon de residus municipals evolucionarà de la for-
ma següent: 

Any d’aplicació
Tipus gravamen 

per deposició
Tipus gravamen 
per incineració

2020 47,10 €/t 23,60 €/t

2021 53,10 €/t 26,50 €/t

2022 59,10 €/t 29,60 €/t

2023 65,30 €/t 32,70 €/t

2024 71,60 €/t 35,80 €/t

Aquests cànons han demostrat la seva efectivitat per disminuir l’abocament i in-
cineració de residus en massa, així com per incrementar els nivells de recollida se-
lectiva i reciclatge a Catalunya.

Gràcies al cànon, l’avenç en la valorització dels residus ha estat notable. L’any 
2004, any d’implantació del cànon d’abocament, el tipus impositiu era de 10 € la 
tona i la recollida selectiva d’un 25,4%. L’any 2019, el tipus impositiu era de 41,3 € i 
la recollida selectiva d’un 44,8%.

En definitiva, la implantació d’un model d’economia circular requereix una pla-
nificació adequada que també ha de contemplar la possibilitat del tractament de 
residus no reciclables mitjançant la valorització energètica o la seva utilització com 
a combustible alternatiu sempre i quan el residu compleixi uns estàndards de baix 
contingut de substàncies contaminants i s’asseguri el compliment estricte de segu-
retat, de protecció de la salut de les persones i el medi ambient.

En tot cas, la jerarquia de gestió dels residus és un element fonamental de la Di-
rectiva 2008/98/CE que constitueix la base per a tota la gestió de residus. El primer 
és la prevenció, després la reutilització i el reciclatge abans que la valorització ener-
gètica, i aquesta abans que els dipòsits en abocadors antieconòmics i insostenibles 
que haurien d’evitar-se.

Per tant, des del Govern es considera que el model català de residus segueix els 
criteris europeus establerts, on la valorització energètica és un element més de la 
gestió situat per sota de la prevenció, la preparació per a la reutilització i la valorit-
zació material. Aquest és un model consolidat a la majoria de països europeus.

Barcelona, 31 de juliol de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Moció 170/XII, sobre les mesures en 
l’àmbit econòmic i social en la situació derivada de la pandèmia de 
Covid-19
390-00170/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 75068 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 170/XII, sobre les mesures en 
l’àmbit econòmic i social en la situació derivada de la pandèmia de Covid-19 (tram. 
390-00170/12), us informo del següent:

En relació al punt 1 de la moció, tal i com va anunciar el vicepresident en la com-
pareixença conjunta amb la consellera de Salut a la Comissió d’Economia i Hisenda 
del Parlament el passat 15 de juliol, l’impacte de la pandèmia sobre els pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya es xifra en 4.972 milions d’euros, incloent l’afectació 
a ingressos i a despeses.

Fins ara ja s’han fet modificacions de crèdit per atendre les necessitats més ur-
gents. Algunes són transferències internes dins dels departaments i d’altres són 
transferències des del Fons de contingència que han permès desplegar les mesures 
aprovades pel Govern de suport a les empreses, a les persones i també per garantir 
la correcta prestació dels serveis públics davant la pandèmia.

El RDL 22/2020 ha aprovat un Fons COVID-19 de 16.000 milions d’euros, del 
tot insuficient per atendre les necessitats estimades. A data 17 de juliol de 2020 en-
cara no s’ha rebut el primer tram de recursos a la Generalitat, tanmateix el passat 14 
de juliol de 2020 el Govern va aprovar afegir al Fons de contingència 1.230 milions 
d’euros a compte del Fons COVID-19 per distribuir entre els departaments.

Per a la distribució dels fons, les principals prioritats seran atendre les despe-
ses derivades de l’emergència sanitària, la despesa sociosanitària especialment en 
l’àmbit de les residències de gent gran, el desplegament del Pla d’Educació Digital 
de Catalunya i el reforç de la plantilla docent per pal·liar els efectes de la pandèmia 
sobre l’educació dels infants, així com garantir el bon funcionament del transport 
públic que s’ha vist afectat per una important caiguda d’ingressos.

Paral·lelament la Comissió per a l’elaboració del Pla de reactivació econòmica i 
protecció social (CORECO) ha presentat el Pla per la reactivació econòmica i la pro-
tecció social. Una estratègia que planifica la inversió pública més gran de la història 
de Catalunya, amb més de 31.700 milions d’euros d’inversió amb projectes que co-
mencen aquest mateix 2020 i que fins el 2032 serviran per implementar 20 projectes 
transformadors que s’han d’erigir com els pilars d’una Catalunya que deixi enrere 
tota forma de desigualtat i ofereixi qualitat de vida a tothom.

Addicionalment, els líders europeus han acordat un paquet de 1.824.300 mi-
lions d’euros; que combina el pressupost comunitari o Marc Financer Pluriennal 
(MFP) amb 1.074.300 milions d’euros, i el Pla de recuperació o Next Generation 
EU (NGEU) amb 750.000 milions d’euros. Des del Govern podem confirmar que 
estarem amatents a la concreció de com es vehiculen aquests fons europeus.

Barcelona, 24 de juliol de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda



BOPC 671
4 de setembre de 2020

4.50.02. Compliment de mocions 185 

Control del compliment de la Moció 179/XII, sobre les polítiques de 
seguretat
390-00179/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020

Control del compliment de la Moció 180/XII, sobre l’estratègia per a 
garantir el dret a l’habitatge
390-00180/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020

Control del compliment de la Moció 181/XII, sobre els efectes, els 
reptes i les oportunitats digitals arran de la pandèmia de Covid-19
390-00181/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020

Control del compliment de la Moció 182/XII, sobre la transparència, 
les eines de control democràtic i el compromís contra la corrupció
390-00182/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020

Control del compliment de la Moció 183/XII, sobre la política general 
i les prioritats de país
390-00183/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe sobre l’audiovisual a Catalunya corresponent al 2019
334-00102/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 75077 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 01.09.2020

Al president del Parlament
Molt Honorable president,
En nom del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i en compliment del que dis-

posa l’article 12 de la Llei 2/2000, de 4 de maig del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya em plau fer-vos a mans l’Informe sobre l’audiovisual a Catalunya 2019.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment.

Barcelona, 30 de juliol de 2020
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Memòria del Centre d’Estudis d’Opinió corresponent al 2019
334-00104/12

PRESENTACIÓ: CENTRE D’ESTUDIS D’OPINIÓ

Reg. 75335 / Coneixement i tramesa a la : Mesa del Parlament, 01.09.2020

Al president del Parlament
Molt honorable Senyor,
En compliment del que preveu l’article 21.1 de la Llei 6/2007, del 17 de juliol, 

del Centre d’Estudis d’Opinió, us trameto adjunt el fitxer de la Memòria del Centre 
corresponent a l’any 2019.

Rebeu una cordial salutació,

Barcelona, 4 d’agost de 2020
Jordi Argelaguet Argemí, director del Centre d’Estudis d’Opinió

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya titulat «Anàlisi de 
la presència de les dones en la informació sobre la pandèmia de la 
Covid-19»
337-00037/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 74790 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 01.09.2020

Al president del Parlament
Molt Honorable President,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe Anàlisi de la presència de les dones en la 

informació sobre la pandèmia de la Covid-19 i l’Acord pel qual s’aprova, perquè en 
tingueu coneixement i als efectes oportuns. 

Cordialment,

Barcelona, 27 de juliol de 2020
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 2577/2020, interposat per més de 
cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular al Congrés dels 
Diputats contra els decrets llei 17/2019, del 23 de desembre, de 
mesures urgents per a millorar l’accés a l’habitatge, i 1/2020, del 21 
de gener, pel qual es modifica el Decret llei 17/2019, i contra l’acord 
del Parlament del 4 de març de 2020 de convalidació del Decret llei 
1/2020
381-00005/12

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 74796 / Provisió del president del TC del 28.07.2020

Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.
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4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 6205/2019, interposat pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans, contra l’acord de la Mesa del Parlament del 25 de 
setembre de 2019 d’admissió de propostes de resolució sobre 
l’autodeterminació
383-00017/12

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 75253 / Provisió del president del TC del 03.08.2020

Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020.
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	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2020 sobre l’Hospital Clínic de Barcelona, d’acord amb la Resolució 747/XI del Parlament de Catalunya
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	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2020 sobre la Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, corresponent a l’exercici 2017
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