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TAU L A D E C O N T I N G U T
1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
1.01. Lleis i altres normes
1.01.03. Decrets llei
Resolució 909/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 29/2020,
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
203-00054/12
Adopció

9

Resolució 910/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 30/2020,
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
Adopció

10

1.15. Mocions
Moció 184/XII del Parlament de Catalunya, sobre la política pressupostària de la
Generalitat
302-00228/12
Aprovació

10

Moció 185/XII del Parlament de Catalunya, sobre la gestió del Govern en el context
de crisi actual
302-00232/12
Aprovació

11

Moció 186/XII del Parlament de Catalunya, sobre la desinformació i la manca de
transparència del Govern i l’actuació de l’exconseller d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència
302-00229/12
Aprovació

12

Moció 187/XII del Parlament de Catalunya, sobre el balanç de la política general
del Govern
302-00230/12
Aprovació

13

Moció 188/XII del Parlament de Catalunya, sobre el confinament de Lleida i el baix
Segrià
302-00231/12
Aprovació

14

Moció 189/XII del Parlament de Catalunya, sobre la política industrial
302-00233/12
Aprovació

15
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1.20. Interpel·lacions
Interpel·lació al Govern sobre l’emergència educativa i la planificació del curs escolar 2020-21
300-00291/12
Substanciació

17

Interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 2020-2021
300-00292/12
Substanciació

17

Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació i les condicions sociolaborals del treball
autònom
300-00293/12
Substanciació

17

Interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’un pla de rescat per al sector de la
cultura
300-00294/12
Substanciació

17

Interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 2020-2021
300-00295/12
Substanciació

17

Interpel·lació al Govern sobre la regularització de persones immigrants
300-00296/12
Substanciació

17

Interpel·lació al Govern sobre la gestió dels fons Covid-19 per a la recuperació econòmica i social
300-00297/12
Substanciació

18

Interpel·lació al Govern sobre la defensa de les institucions i l’autogovern
300-00298/12
Substanciació

18

Interpel·lació al Govern sobre l’economia productiva
300-00299/12
Substanciació

18

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 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
200-00018/12
Acord del Ple
Tramitació pel procediment d’urgència
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat, exclusivament amb text alternatiu

19
20
20

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
3.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució de condemna de l’agressió a professionals de la informació
i el subsegüent atac violent a la delegació de TV3 a Lleida
250-01377/12
Esmenes presentades

20

Proposta de resolució sobre la reparació d’habitatges de l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya a Tarragona
250-01390/12
Esmenes presentades
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Proposta de resolució sobre l’harmonització normativa dels requisits d’habitabilitat
dels habitatges
250-01392/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

21

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la tasca dels efectius de les Forces Armades en l’operació Balmis
250-01393/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

21

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

22

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

22

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

22

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

22

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

22

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

23

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

23

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

23

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

23

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

23

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

24

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

24

Proposta de resolució sobre el calendari d’implantació i el model de tarifació de la
T-Mobilitat
250-01407/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre el reforç urgent de la implantació de mesures de protecció de la Covid-19 al Centre Penitenciari de Ponent, a Lleida
250-01408/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

24

Proposta de resolució sobre el reforç urgent de la implantació de mesures de protecció de la Covid-19 als jutjats i partits judicials de Lleida
250-01409/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

24

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

25

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

25

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

25

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

25

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

25

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

26

Proposta de resolució de reprovació del president del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya
250-01418/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

26

Proposta de resolució sobre les ingerències inadmissibles del poder executiu en les
decisions del poder legislatiu
250-01480/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

26

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 22/2019, sobre la Fundació Institut
Català d’Investigació Química, corresponent a l’exercici del 2017
256-00037/12
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris

26

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2019, sobre el Consorci de Castelldefels Agents de Salut, corresponent a l’exercici del 2017
256-00038/12
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris

28

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018
256-00040/12
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris

30

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2020 sobre els impostos propis de
la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici 2018
256-00044/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences
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Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2017
257-00002/12
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris

32

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei
per a garantir el retorn social del rescat bancari
270-00002/12
Debat de totalitat
Tramesa a la Comissió
Termini per a proposar compareixences

33
33
33

4. Informació
4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Sol·licitud de compareixença de Carmen Valenzuela, diputada responsable del torn
d’ofici del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, perquè informi sobre l’assistència a
les víctimes de violència masclista
356-00504/12
Acord sobre la sol·licitud

34

Sol·licitud de compareixença d’Aurora Martín, representant de l’Associació Catalana
per la Infància Maltractada, davant la Comissió d’Igualtat de les persones perquè
informi sobre l’atenció i el tractament a persones adultes que van patir abusos sexuals en la infantesa
356-00630/12
Acord sobre la sol·licitud

34

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació On Són les Dones
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les conclusions
del seu informe corresponent al quart trimestre del 2019
356-00684/12
Acord sobre la sol·licitud

34

Sol·licitud de compareixença de Sara Cuentas, representant de la Xarxa de Migració,
Gènere i Desenvolupament i de Dones Diverses 8M, davant la Comissió d’Igualtat
de les Persones perquè informi sobre els objectius i la tasca d’aquests col·lectius
356-00730/12
Acord sobre la sol·licitud

34

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Asociación el Latido de la Mariposas davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre el seu
projecte del foment de la igualtat i la lluita contra la violència de gènere
356-00734/12
Acord sobre la sol·licitud

35

Sol·licitud de compareixença de Laura Huerga, en representació de «On són les
dones?», davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè presenti l’informe
ReRecomptem
356-00735/12
Acord sobre la sol·licitud

35

Sol·licitud de compareixença de Mireia Teixidó Ibáñez, directora de l’Aula de Teatre,
i de Sandra Castro Bayona, regidora de l’Ajuntament de Lleida, davant la Comissió
d’Igualtat de les Persones perquè informin sobre el protocol d’actuacions en cas de
conductes sexuals inadequades a l’Aula de Teatre
356-00739/12
Acord sobre la sol·licitud

35

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i
d’altres persones
Compareixença de Carmen Valenzuela, diputada responsable del torn d’ofici del
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, per a informar sobre l’assistència a les víctimes de violència masclista
357-00869/12
Acord de tenir la sessió de compareixença
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Compareixença d’Aurora Martín, representant de l’Associació Catalana per la Infància Maltractada, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar
sobre l’atenció i el tractament a persones adultes que van patir abusos sexuals en
la infantesa
357-00870/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

36

Compareixença d’una representació de l’associació On Són les Dones davant la
Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les conclusions del seu
informe corresponent al quart trimestre del 2019
357-00871/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

36

Compareixença de Sara Cuentas, representant de la Xarxa de Migració, Gènere i
Desenvolupament i de Dones Diverses 8M, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre els objectius i la tasca d’aquests col·lectius
357-00872/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

36

Compareixença d’una representació de l’Asociación El Latido de las Mariposas davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre el seu projecte de
foment de la igualtat i lluita contra la violència de gènere
357-00873/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

36

Compareixença de Laura Huerga, en representació de l’associació On Són les Dones,
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a presentar l’informe ReRecomptem
357-00874/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

37

Compareixença de Mireia Teixidó Ibáñez, directora de l’Aula de Teatre, i de Sandra
Castro Bayona, regidora de l’Ajuntament de Lleida, davant la Comissió d’Igualtat
de les Persones per a informar sobre el protocol d’actuacions en cas de conductes
sexuals inadequades a l’Aula de Teatre
357-00875/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

37

Compareixença en comissió de Víctor Bayarri Catalán, portaveu de Llars per Viure,
davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran
357-00876/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

37

Compareixença en comissió de Cinta Pascual, presidenta de l’Associació Catalana
de Recursos Assistencials, davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les
Residències de la Gent Gran
357-00877/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

37

Compareixença en comissió d’Estanis Vayreda Puigvert, director general de SUMAR
- Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran
357-00878/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

38

Compareixença en comissió de Maria José Abraham, directora general d’Edad&Vida,
davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran
357-00879/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

38

Compareixença en comissió de Víctor Bayarri Catalán, portaveu de Llars per Viure,
en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les
Residències de la Gent Gran
365-00155/12
Canvi de tramitació

38

Compareixença en comissió de Cinta Pascual, presidenta de l’Associació Catalana
de Recursos Assistencials, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran
365-00156/12
Canvi de tramitació
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Compareixença en comissió d’Estanis Vayreda Puigvert, director general de SUMAR
- Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, en qualitat de testimoni, davant la
Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran
365-00160/12
Canvi de tramitació

39

Compareixença en comissió de Maria José Abraham, directora general d’Edad&Vida, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de
les Residències de la Gent Gran
365-00163/12
Canvi de tramitació

39

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern
i d’altres òrgans
4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de
despatx
Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller de Territori i
Sostenibilitat
330-00224/12
Presentació: president de la Generalitat

39

Encàrrec del despatx del titular del Departament de Cultura mentre aquest càrrec
romangui vacant al conseller de Territori i Sostenibilitat
330-00225/12
Presentació: president de la Generalitat
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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01.

Lleis i altres normes

1.01.03.

Decrets llei

Resolució 909/XII del Parlament de Catalunya, de validació del
Decret llei 29/2020, 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
203-00054/12
ADOPCIÓ
Ple del Parlament, sessió 60, 09.09.2020, DSPC-P 107

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de setembre de 2020, ha debatut el
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, 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 (tram. 203-00054/12), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament del
Parlament, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el 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, 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.
Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent
i Ramió
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Resolució 910/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret
llei 30/2020, 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
ADOPCIÓ
Ple del Parlament, sessió 60, 09.09.2020, DSPC-P 107

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de setembre de 2020, ha debatut el
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 (tram. 203-00055/12), i ha aprovat la
resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament
del Parlament, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el 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.
Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió

1.15.

Mocions

Moció 184/XII del Parlament de Catalunya, sobre la política
pressupostària de la Generalitat
302-00228/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 60, 10.09.2020, DSPC-P 108

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de setembre de 2020, d’acord
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació
al Govern sobre la política pressupostària de la Generalitat (tram. 302-00228/12),
presentada pel diputat José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 76028) i pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts
per Catalunya (reg. 76079).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fixar com a prioritat pressupostària la protecció oficial i la reactivació econòmica per a garantir una resposta eficaç davant la Covid-19, i donar cobertura als col·
lectius i sectors afectats per aquesta greu crisi sanitària, econòmica i social.
b) Revisar les partides de despesa corresponents al pressupost de l’exercici del
2020, amb l’objectiu de detectar i alliberar els recursos destinats a qüestions no prioritàries i reorientar-los a activar mesures econòmiques i de protecció social, imprescindibles i urgents, davant els efectes econòmics i socials derivats de la pandèmia.
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c) Establir un pla d’emergència i de suport a les famílies, dotar-lo dels fons no
prioritaris reorientats cap a elles i prioritzar l’atenció als col·lectius més vulnerables
i als autònoms i les pimes dels sectors econòmics més afectats.
d) Presentar el resultat de la revisió efectuada i el pla d’emergència i de suport a
les famílies davant la Comissió d’Economia i Hisenda del Parlament en el termini
d’un mes a comptar de l’aprovació d’aquesta moció.
e) Emetre puntualment l’ordre que dicti les normes d’elaboració dels pressupostos de la Generalitat per al 2021, amb l’objectiu de complir el manament del Parlament de presentar els pressupostos per al 2021 abans del 10 d’octubre, que és el
termini establert per la Llei de finances públiques de Catalunya.
f) Presentar al Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’aprovació
d’aquesta moció, un informe sobre la planificació de les accions que el Govern té
previst de dur a terme immediatament i fins al final de la legislatura per a reactivar
l’economia i pal·liar la crisi social, tenint en compte els escenaris següents: d’una
banda, no disposar d’una vacuna contra la Covid-19 o tenir-la sense poder disposar-ne massivament abans d’un any, i, de l’altra, disposar massivament d’una vacuna
contra la Covid-19 els pròxims mesos.
Aquest informe ha d’incloure la planificació concreta que el Govern té previst
d’impulsar per tal que els sectors següents es recuperin amb la màxima celeritat
dels efectes que hi ha provocat la Covid-19, indicant expressament les partides de
despesa a les quals s’han destinat els recursos procedents del Fons Covid-19 que
ha creat el Govern d’Espanya: el turisme i la campanya de tardor-hivern del 2020
i primavera-estiu del 2021; la indústria; el comerç; l’hostaleria i la restauració, i la
cultura.
Palau del Parlament, 10 de setembre de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 185/XII del Parlament de Catalunya, sobre la gestió del Govern
en el context de crisi actual
302-00232/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 60, 10.09.2020, DSPC-P 108

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de setembre de 2020, d’acord
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació
al Govern sobre la gestió econòmica (tram. 302-00232/12), presentada per la diputada Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg.
76029).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

El Parlament de Catalunya constata:
a) L’existència d’un Govern dividit i esgotat, que prioritza els seus interessos
electorals i que no té capacitat d’acordar internament les solucions necessàries per a
gestionar i resoldre la crisi sanitària, econòmica i social actual.
b) La manca de voluntat i de diàleg del Govern per a la cerca d’acords amb els
grups parlamentaris, sobretot en un moment com l’actual, en què calen, més que
mai, consensos per a afrontar la crisi sanitària, econòmica i social més greu de les
darreres dècades.
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c) L’incompliment sistemàtic, per part del Govern, de la majoria de resolucions
aprovades pel Ple del Parlament a iniciativa de l’oposició.
Palau del Parlament, 10 de setembre de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 186/XII del Parlament de Catalunya, sobre la desinformació
i la manca de transparència del Govern i l’actuació de l’exconseller
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
302-00229/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 60, 10.09.2020, DSPC-P 108

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de setembre de 2020, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desinformació i la manca de transparència en l’actuació de la Generalitat a l’exterior (tram. 302-00229/12), presentada per la diputada Susana Beltrán
García, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya:
a) Condemna la manca de transparència i l’opacitat del Govern demostrades en la
desatenció de les peticions d’informació o de documentació pública fetes pels grups
i subgrups parlamentaris i els diputats que els componen.
b) Recorda que la transparència és una obligació de tots els poders i autoritats
públics, que permet el control democràtic de llur actuació i facilita la lluita contra
la corrupció.
c) Reitera el seu compromís amb la transparència i el dret constitucional i estatutari d’accés a la informació i documentació públiques de tots els ciutadans.
d) Reprova l’actuació de l’exconseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals
i Transparència Alfred Bosch en haver faltat a la veritat i no actuar amb honestedat
i transparència quan va negar conèixer casos de possible persecució sexual en el
seu departament i no actuar amb la deguda diligència, circumstàncies que han estat
acreditades pels informes de funció pública de l’Administració de la Generalitat.
e) Condemna l’actitud deshonesta i amenaçadora de l’exconseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència Alfred Bosch amb les diputades de
diferents grups parlamentaris durant la seva compareixença parlamentària, el 29 de
juliol de 2020, per a informar sobre els presumptes casos de persecució sexual en el
Departament vinculats al seu ex-cap de gabinet.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Complir diligentment i dins els terminis legals el deure de respondre les preguntes parlamentàries i de lliurar la informació o documentació pública sol·licitada
tant pels diputats com per qualsevol persona.
b) Agilitar la comunicació amb els diputats perquè, una vegada transcorregut el
termini de lliurament de la informació sol·licitada segons el Reglament del Parlament sense haver-la facilitat o haver-ho fet d’una manera parcial, la qual cosa motivi
un requeriment a la Mesa del Parlament del diputat que l’ha sol·licitat, s’activi una
comunicació directa entre el Govern i aquest diputat, comunicació que també ha de
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servir perquè el diputat pugui aclarir i donar tot tipus de detalls perquè el Govern
lliuri la informació en un termini no superior al que estableix el Reglament.
Palau del Parlament, 10 de setembre de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 187/XII del Parlament de Catalunya, sobre el balanç de la
política general del Govern
302-00230/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 60, 10.09.2020, DSPC-P 108

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de setembre de 2020, d’acord
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació
al Govern sobre el balanç de la política general del Govern (tram. 302-00230/12),
presentada pel diputat Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 75950), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg.
76076) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 76083).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Centrar la seva acció, durant la resta de legislatura, a lluitar contra la pandèmia generada per la Covid-19, protegir la salut dels ciutadans amb un enfortiment
del sistema de salut i revertir els efectes socials i econòmics de la crisi sanitària.
b) Posar en marxa, de manera immediata, els acords i les mesures continguts en
la Resolució 842/XII del Parlament de Catalunya, sobre la resposta a la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la pandèmia de la Covid19, i en la Resolució
849/XII del Parlament de Catalunya, sobre la gestió de les residencia per a gent gran
i per a persones amb discapacitat durant la pandèmia de la Covid-19, perquè puguin
ésser efectius per a afrontar la situació actual provocada per la Covid-19.
c) Presentar-li un informe sobre la situació de despeses, ingressos i modificacions del pressupost de la Generalitat per al 2020 per a afrontar la crisi sanitària,
social i econòmica generada per la Covid-19.
2. El Parlament de Catalunya, davant l’augment preocupant d’ocupacions il·legals
d’habitatges que s’està produint a Catalunya, insta el Govern a posar en marxa, de
manera immediata, un pla de lluita contra les ocupacions que deterioren la convivència social a les comunitats de propietaris i als barris. Aquest pla s’ha de centrar,
almenys, a:
a) Incrementar la seguretat jurídica per a propietaris i petits arrendadors, que els
protegeixi davant l’ocupació il·legal i els permeti de recuperar l’habitatge de manera
ràpida.
b) Millorar l’actuació de la Generalitat, especialment l’actuació policial, davant
denúncies d’ocupacions il·legals d’habitatges, amb l’objectiu que els denunciants no
se sentin desprotegits ni desemparats.
c) Revisar el protocol policial d’actuació davant l’ocupació il·legal d’habitatges
per tal d’agilitzar la resposta quan l’ocupació prové de màfies que persegueixen, entre altres, beneficis econòmics amb actuacions i activitats il·legals, tot incrementant
la vigilància i el control sobre aquestes màfies.
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d) Sol·licitar al Govern de l’Estat les modificacions legals oportunes que permetin, en un termini de vint-i-quatre hores, el desallotjament d’un immoble ocupat de
manera delinqüencial.
e) Reforçar la protecció social que presta directament de la Generalitat, i també
la que es presta per mitjà dels ajuntaments, davant les d’ocupacions motivades per
motius socials o econòmics sobrevinguts, tot buscant solucions per a aquestes famílies mitjançant el parc públic d’habitatges de la Generalitat i els ajuntaments.
Palau del Parlament, 10 de setembre de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 188/XII del Parlament de Catalunya, sobre el confinament de
Lleida i el baix Segrià
302-00231/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 60, 10.09.2020, DSPC-P 108

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de setembre de 2020, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el confinament de Lleida i el baix Segrià (tram. 302-00231/12), presentada pel diputat Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, i les esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 76063), pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 76073) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 76077).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya reprova l’actuació del Govern per la descoordinació, la manca d’informació i la improvisació en el confinament del Segrià.
2. El Parlament de Catalunya agraeix a tots els treballadors del sistema sanitari
la dedicació i l’esforç que han esmerçat els darrers mesos durant la pandèmia de Covid-19, i els reconeix els grans resultats assistencials que han assolit.
3. El Parlament de Catalunya constata onades de robatoris, per exemple a Sucs, a
Lleida, que han comportat la creació de patrulles veïnals per a combatre-les, manifesta que és el Cos de Mossos d’Esquadra qui ha de garantir la seguretat dels veïns i
insta el Govern a reforçar les àrees de més risc, també pel que fa a l’ocupació d’habitatges.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir les nombroses resolucions i mocions sobre actuacions i inversions a la província de Lleida que incideixen
directament en la millora dels serveis públics essencials, en les infraestructures i en
la qualitat de vida i el progrés dels ciutadans.
5. El Parlament de Catalunya lamenta la manca d’informació i de cooperació
amb els ajuntaments pel que fa a les decisions relatives al confinament del Segrià,
i també la informació confusa i poc concreta cap als ciutadans.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Impulsar línies d’ajuts específiques per a compensar els greus perjudicis econòmics i socials que la Covid-19 i el confinament del Segrià han ocasionat a empreses i famílies, amb especial consideració als sectors de l’hostaleria, la restauració
i el turisme, molt especialment colpejats per les consegüents restriccions.
b) Agilitar, juntament amb el Consell Comarcal del Segrià, la convocatòria i
l’atorgament dels ajuts previstos per a reactivar el comerç i els serveis dels municipis
de la comarca afectats econòmicament per la crisi sanitària de la Covid-19.
1.15. Mocions
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c) Informar sobre les dades i la situació epidemiològica que varen justificar el
confinament de Lleida i sis municipis més del Segrià.
d) Destinar part del Fons Covid-19 que rebrà de l’Estat a afrontar les conseqüències de la pandèmia als municipis més afectats de Lleida.
e) Posar en marxa, juntament amb les administracions locals, un pla de promoció de la marca «Lleida», deteriorada per la mala gestió del confinament del Segrià,
amb l’objectiu de potenciar-la com a destinació cultural, turística i comercial.
f) Augmentar els recursos educatius i el pressupost per a iniciar el curs escolar
amb les màximes garanties i la màxima seguretat per als alumnes, els professionals i les famílies, i a fer efectives, entre altres qüestions, la disminució de ràtios, la
contractació de mestres, l’habilitació de nous espais o la gestió de les quarantenes.
g) Establir un calendari, en diverses anualitats, per a fer efectives les inversions
pendents a la província de Lleida, a fi que aquest territori deixi d’ésser el que en els
darrers deu anys la inversió de la Generalitat hagi disminuït més.
h) Reforçar el sistema de vigilància epidemiològica i de salut pública per a detectar possibles brots de Covid-19 i tallar les cadenes de transmissió, augmentant, entre
altres mesures, el nombre de rastrejadors.
i) Augmentar els recursos humans i materials dels centres d’atenció primària per
a actuar des de la proximitat, recuperant-ne els serveis perduts, i a reforçar els sistemes de coordinació amb l’atenció hospitalària.
j) Augmentar la dotació de mossos d’esquadra a la província de Lleida, també a
les zones rurals, per a garantir-hi la seguretat i el desplegament del Procicat, a formar els agents i a assegurar-ne les mesures d’autoprotecció suficients perquè duguin
a terme d’una manera segura les tasques encomanades.
k) Supervisar els sistemes de climatització de totes les comissaries dels Mossos
d’Esquadra i a reparar-ne amb la màxima celeritat les avaries i deficiències, amb la
finalitat de garantir les condicions laborals dels agents.
l) Executar el pla de contingència de protecció de residències que va aprovar al
juliol, i a garantir, prioritàriament, l’augment de llits, la coordinació amb l’atenció
primària, la contractació de més professionals de reforç al Segrià i la reubicació de
residents en espais alternatius.
Palau del Parlament, 10 de setembre de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 189/XII del Parlament de Catalunya, sobre la política industrial
302-00233/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 60, 10.09.2020, DSPC-P 108

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de setembre de 2020, d’acord
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació
al Govern sobre la política industrial (tram. 302-00233/12), presentada pel diputat
Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup
Parlamentari Republicà (reg. 76082).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar i aprovar durant el 2020,
amb els actors socials integrants del Pacte nacional per a la indústria, l’elaboració
d’un pacte industrial per a la reactivació amb l’objectiu d’avaluar i acordar les inter1.15. Mocions
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vencions necessàries per a minimitzar l’impacte de la crisi derivada de la Covid-19
al sector industrial.
Aquest pacte de reactivació, de durada limitada, no ha de substituir el Pacte nacional per a la indústria. El pacte ha de tenir com a objectiu la intervenció a curt
termini per a garantir la reactivació d’activitats i sectors en risc i ha de mantenir tant
l’activitat productiva com l’ocupació.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar l’elaboració del Pacte
nacional per la indústria, amb l’objectiu d’acordar les polítiques necessàries per a
abordar una estratègia de reindustrialització i de transformació del model productiu
sobre els eixos de l’Agenda Europea 2030.
Aquest pacte s’ha d’elaborar durant l’any 2021 de manera concertada amb les
diferents organitzacions i agents econòmics i socials de la indústria per tal que entri
en vigor l’any 2022. En aquesta participació i concertació del Pacte nacional per a la
indústria, s’han de tenir en compte els eixos estratègics següents, que s’han d’incorporar al Pla en els casos en què el desenvolupament de cada eix hi estigui vinculat:
Transició energètica
a) Aprovar el projecte de llei de transició energètica, i elaborar i desplegar la
prospectiva energètica de Catalunya amb l’horitzó al 2050 (PRO-ENCAT 2050) i el
Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2030.
b) Transformar l’Institut Català d’Energia en l’Agència Catalana de l’Energia,
amb capacitat de planificació i governança sobre transició energètica a Catalunya.
c) Implantar el Pla d’acció per a la transició energètica a la indústria catalana
amb la finalitat d’avançar cap a un sector industrial neutre en carboni, tot incrementant l’aportació de les energies renovables en la cobertura de la demanda energètica dels establiments industrials i reduint la intensitat energètica de llurs processos
productius.
Economia circular
d) Aprovar una llei de residus de Catalunya adequada als compromisos europeus
en matèria de residus.
e) Transformar l’Agència de Residus de Catalunya en l’Agència de Recursos,
amb capacitat de planificació i governança sobre la transició a l’economia circular.
f) Impulsar una estratègia catalana de simbiosi industrial, i també plans i programes d’ecodisseny, recuperació i reutilització de subproductes industrials.
Indústria 4.0
g) Desplegar l’accés a la xarxa de banda ampla a tot el territori.
h) Desenvolupar el concentrador d’impressió en 3D amb la coparticipació dels
agents econòmics i socials.
i) Garantir la suficiència pressupostària dels plans i programes de suport a les
petites i mitjanes empreses en la transició a la indústria 4.0.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure la creació de pactes
territorials per a la indústria amb la participació del conjunt de les administracions
municipals i supramunicipals i dels actors socials implicats amb l’objectiu d’adequar les polítiques industrials a la diversitat del territori català i d’implicar el conjunt
d’administracions en el desplegament de l’estratègia industrial catalana.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir la suficiència pressupostària per a executar el Pla de suport a la indústria de l’automoció i de la mobilitat, i
també dels futurs acords de reindustrialització dels centres de Nissan a Catalunya.

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió
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1.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’emergència educativa i la planificació
del curs escolar 2020-21
300-00291/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 60, tinguda el 09.09.2020, DSPC-P 107.

Interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 2020-2021
300-00292/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 60, tinguda el 09.09.2020, DSPC-P 107.

Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació i les condicions
sociolaborals del treball autònom
300-00293/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 60, tinguda el 10.09.2020, DSPC-P 108.

Interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’un pla de rescat per al
sector de la cultura
300-00294/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 60, tinguda el 10.09.2020, DSPC-P 108.

Interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 2020-2021
300-00295/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 60, tinguda el 09.09.2020, DSPC-P 107.

Interpel·lació al Govern sobre la regularització de persones
immigrants
300-00296/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 60, tinguda el 10.09.2020, DSPC-P 108.
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Interpel·lació al Govern sobre la gestió dels fons Covid-19 per a la
recuperació econòmica i social
300-00297/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 60, tinguda el 10.09.2020, DSPC-P 108.

Interpel·lació al Govern sobre la defensa de les institucions i
l’autogovern
300-00298/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 60, tinguda el 10.09.2020, DSPC-P 108.

Interpel·lació al Govern sobre l’economia productiva
300-00299/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 60, tinguda el 10.09.2020, DSPC-P 108.

1.20. Interpel·lacions
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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 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
200-00018/12
ACORD DEL PLE
Sessió 60, 09.09.2020, DSPC-P 107

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de setembre de 2020, ha adoptat la
Resolució 909/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 29/2020,
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 (tram. 203-00054/12). Un cop validat aquest decret llei, i d’acord amb l’article
158.4 del Reglament, s’ha sotmès a votació la proposta de tramitar-lo com a projecte
de llei, que ha estat aprovada per 69 vots a favor, 65 vots en contra i cap abstenció.
Aquest acord del Ple dona lloc a la tramitació com a projecte de llei del 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, 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. D’acord amb l’article esmentat del Reglament, no s’hi
poden presentar esmenes de retorn.
Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió

3.01.01. Projectes de llei
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TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Article 158.4 del Reglament del Parlament.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT, EXCLUSIVAMENT
AMB TEXT ALTERNATIU

Termini: atès el procediment d’urgència, 5 dies hàbils (del 16.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.
N. de la r.: El text del Decret llei, que es tramita com a Projecte de llei, va ésser publicat en el BOPC 671, del 4 de setembre de 2020, a la pàgina 23.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució de condemna de l’agressió a professionals
de la informació i el subsegüent atac violent a la delegació de TV3 a
Lleida
250-01377/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 76011 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 10.09.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 76011)

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

El Parlament condemna l’agressió a periodistes que estaven cobrint una notícia
al rectorat de la UdL i l’atac vandàlic contra la delegació de TV3 a Lleida, així com
qualsevol atac violent o coacció contra els mitjans de comunicació, factors fonamentals i necessaris per al manteniment d’una societat lliure i plural.

Proposta de resolució sobre la reparació d’habitatges de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya a Tarragona
250-01390/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 76095 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 10.09.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 76095)

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

1. Reparar, en el termini màxim d’un mes, el Acordar conjuntament amb la resta
de propietaris el procediment per a la reparació, en el termini establert pels tècnics
especialistes, del subministrament de gas dels edificis número 15, 16, 17, 18, 19 i 20
de la plaça Santa Tecla del Barri de Camp Clar de Tarragona.
3.10.25. Propostes de resolució
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Una vegada ja està netejada i pintaad la zona afectada per l’incendi del quadre elèctric de l’edifici situat al número 19 de la Plaça de Santa Tecla al barri de
Camp Clar de Tarragona, realitzar-ne el manteniment adequat, tenint en compte
que la naturalesa d’alguns materials dels espais comuns fa difícil la desaparició
d’alguns efectes estètics de l’incendi. Així mateix, estudiar solucions tècniques a
llarg termini que puguin solucionar aquests efectes estètics.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3. Intensificar la coordinació policial entre els Mossos d’Esquadra i la Policia
Local, i el seguiment del personal municipal i de la Generalitat destinat al barri,
per tal de millorar el conrol a la zona del barri de Camp Clar respecte de les ocupacions il·legals, especialment aquelles que comporten activitats il·lícites i generen
conflictivitat veïnal.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De supressió i addició al punt 4

4. Presentar, en el termini màxim de 4 mesos, un Pla integral de millora i restauració Participar en l’establiment d’acords que prengui la Mancomunitat que
s’hauria de crear per part de les comunitats de propietaris per a millorar l’estat del
mobiliari urbà i zones comuns dels edificis situats als carrers riu Brugent, riu Llobregat, riu Onyar del barri de Camp Clar de Tarragona.

Proposta de resolució sobre l’harmonització normativa dels requisits
d’habitabilitat dels habitatges
250-01392/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 75734; 76211).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la tasca dels
efectius de les Forces Armades en l’operació Balmis
250-01393/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 75735; 76212).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.09.2020; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre el llançament d’una campanya de
conscienciació mediambiental amb relació a la pandèmia de Covid-19
250-01395/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 75736; 76213).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.09.2020; 10:30 h.

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

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 75737; 76214).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la inclusió del projecte del nou institut
escola de Lloret de Mar en el Pla d’infraestructures educatives
250-01397/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 75738; 76215).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Escola El
Bruel, de Castelló d’Empúries
250-01398/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 75739; 76216).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura dels centres d’atenció
primària tancats per l’estat d’alarma motivat per la Covid-19
250-01399/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 75740; 76217).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.09.2020; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la reobertura dels centres d’atenció
especialitzada tancats per l’estat d’alarma motivat per la Covid-19
250-01400/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 75741; 76218).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la implantació d’una escola d’hoteleria
i turisme a Lloret de Mar
250-01401/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 75742; 76219).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una nova escola
d’educació infantil i primària a Lloret de Mar
250-01402/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 75743; 76221).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura del centre mèdic situat
a la platja de Roda de Berà
250-01403/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 75692; 75744; 76220).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la incentivació de la baixada dels preus
del lloguer
250-01404/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 75745; 76222).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.09.2020; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la instal·lació de pantalles acústiques i
de seguretat a l’autopista C-32 al pas per Sant Andreu de Llavaneres,
Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac
250-01405/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 75647; 75746; 76223).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències del CAP del
Masnou
250-01406/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 75648; 75747; 76224).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el calendari d’implantació i el model de
tarifació de la T-Mobilitat
250-01407/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 75649; 75748; 76225).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reforç urgent de la implantació
de mesures de protecció de la Covid-19 al Centre Penitenciari de
Ponent, a Lleida
250-01408/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 75749; 76226).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reforç urgent de la implantació de
mesures de protecció de la Covid-19 als jutjats i partits judicials de
Lleida
250-01409/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 75750; 76227).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.09.2020; 10:30 h.
3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre el garantiment de la contractació laboral
necessària de professionals sanitaris
250-01410/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 75751; 76228).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de les mesures per a
implantar el teletreball
250-01411/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 75752; 76229).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la gestió dels fons provinents del Pla
de recuperació per a Europa i la iniciativa Next Generation EU, de la
Comissió Europea
250-01412/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 75650; 75753; 76230).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de xoc laboral per
a dones i joves menors de trenta-cinc anys
250-01413/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 75754; 76231).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la protecció dels animals de companyia
en l’etapa postconfinament
250-01414/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 75755; 76232).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.09.2020; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució

25

BOPC 679
15 de setembre de 2020

Proposta de resolució sobre la prevenció de rebrots de Covid-19 en
la indústria agroalimentària
250-01415/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 75651; 75756; 76233).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució de reprovació del president del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya
250-01418/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 76186; 76238).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil - ÚLTIMA.
Finiment del termini: 14.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les ingerències inadmissibles del poder
executiu en les decisions del poder legislatiu
250-01480/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 76062).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 14.09.2020 al
15.09.2020).
Finiment del termini: 16.09.2020; 10:30 h.

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2019, sobre la
Fundació Institut Català d’Investigació Química, corresponent a
l’exercici del 2017
256-00037/12
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS
Reg. 73916; 74977; 75071 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 10.09.2020
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 73916)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

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 estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent
proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de
fiscalització 22/2019, sobre la Fundació Institut Català d’Investigació Química, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00037/12).
3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 22/2019, sobre la
Fundació Institut Català d’Investigació Química, corresponent a l’exercici del 2017
(tram. 256-00037/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.
Palau del Parlament, 21 de juliol de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bruguera Batalla, diputats GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 74977)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sergio Sanz Jiménez, diputado, Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo
que establece el artículo 186.5 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente propuesta de resolución subsiguiente al debate del procedimiento relativo al informe de fiscalitzación presentado por la Sindicatura de Comptes:
– Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2019, sobre la Fundació Institut Català d’Investigació Química, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 25600037/12)
Propuesta de resolución

1. El Parlamento de Cataluña aprueba el Informe de fiscalización 22/2019, sobre la Fundació Institut Català d’Investigació Química, correspondiente al ejercicio
2017 (Tram. 256-00037/12).
2. El Parlamento de Cataluña insta al ICIQ a atender todas las observaciones y
recomendaciones señaladas en el informe de fiscalización elaborado por la Sindicatura de Cuentas
Palacio del Parlamento, 29 de julio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sergio Sanz Jiménez, Maialen Fernández Cabezas, diputados, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 75071)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes:
– Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2017
(tram. 257-00002/12).
– Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2019, sobre la Fundació Institut Català d’Investigació Química, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 25600037/12).
– Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2019, sobre el Consorci
de Castelldefels Agents de Salut, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 25600038/12).
– Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2020, sobre la Institució de
les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 256-00040/12).
Proposta de resolució

– El Parlament de Catalunya aprova el procediment relatiu al Compte general de
la Generalitat corresponent al 2017 (tram. 257-00002/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
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– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 22/2019, sobre la
Fundació Institut Català d’Investigació Química, corresponent a l’exercici del 2017
(tram. 256-00037/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 23/2019, sobre el
Consorci de Castelldefels Agents de Salut, corresponent a l’exercici del 2017 (tram.
256-00038/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 2/2020, sobre la
Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 25600040/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
Palau del Parlament, 30 de juliol de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2019, sobre el
Consorci de Castelldefels Agents de Salut, corresponent a l’exercici
del 2017
256-00038/12
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS
Reg. 73917; 74976; 75071 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 10.09.2020
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 73917)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

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 estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent
proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de
fiscalització 23/2019, sobre el Consorci de Castelldefels Agents de Salut, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00038/12).
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 23/2019, sobre el
Consorci de Castelldefels Agents de Salut, corresponent a l’exercici del 2017 (tram.
256-00038/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.
Palau del Parlament, 21 de juliol de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 74976)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establece el artículo 186.5 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente propuesta de resolución subsiguiente al debate del procedimiento
relativo al informe de fiscalitzación presentado por la Sindicatura de Comptes:
– Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2019, sobre el Consorci
de Castelldefels Agents de Salut, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 25600038/12)
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Propuesta de resolución

1. El Parlament de Catalunya aprueba el informe de fiscalización 23/2019, sobre
el Consorci de Castelldefels Agents de Salut, correspondiente al ejercicio del 2017.
2. El Parlamento de Catalunya insta al Consorci de Castelldefels Agents de Salut
a seguir las recomendaciones señaladas en el informe elaborado por la Sindicatura
de Cuentas.
Palacio del Parlamento, 29 de julio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Francisco Javier Domínguez Serrano, Maialen
Fernández Cabezas, diputados, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 75071)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes:
– Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2017
(tram. 257-00002/12).
– Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2019, sobre la Fundació Institut Català d’Investigació Química, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 25600037/12).
– Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2019, sobre el Consorci
de Castelldefels Agents de Salut, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 25600038/12).
– Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2020, sobre la Institució de
les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 256-00040/12).
Proposta de resolució

– El Parlament de Catalunya aprova el procediment relatiu al Compte general de
la Generalitat corresponent al 2017 (tram. 257-00002/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 22/2019, sobre la
Fundació Institut Català d’Investigació Química, corresponent a l’exercici del 2017
(tram. 256-00037/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 23/2019, sobre el
Consorci de Castelldefels Agents de Salut, corresponent a l’exercici del 2017 (tram.
256-00038/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 2/2020, sobre la
Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 25600040/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
Palau del Parlament, 30 de juliol de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2020, sobre la
Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018
256-00040/12
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS
Reg. 73918; 74975; 75071 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 10.09.2020
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 73918)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

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 estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe
de fiscalització 2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a
l’exercici del 2018 (tram. 256-00040/12).
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 2/2020, sobre la
Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 25600040/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.
Palau del Parlament, 21 de juliol de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bruguera Batalla, diputats GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 74975)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Maialen Fernández Cabezas, diputada del
Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al
debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes:
– Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2020, sobre la Institució de
les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 256-00040/12)
Propuesta de resolución

1. El Parlamento de Cataluña aprueba el informe de Fiscalización 2/2020 sobre
la Institución de las Letras Catalanas (ILC) correspondiente al ejercicio 2018 (tram.
256-00040/12), e insta al Govern a seguir las recomendaciones de dicho informe.
2. El Parlamento de Cataluña reprueba al actual Director de la Institución de las
Letras Catalanas, el Sr. Oriol Ponsatí, por su polémico tuit cuestionando el informe
y el buen hacer de la Sindicatura de Cuentas.
3. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a realizar un reconocimiento público en favor de la Institución de la Sindicatura de Cuentas y, en
concreto, un reconocimiento a la labor ejercida por el Síndic Jordi Pons i Novell.
4. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a presentar una
vez al semestre los contratos menores firmados por las diferentes Entidades Públicas Catalanas que son objeto de fiscalización por parte de la Sindicatura de Cuentas,
detallando: empresa o particular adjudicatario, tipo de licitación, fechas, importes
y finalidad.
Palau del Parlament, 29 de juliol de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 75071)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes:
– Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2017
(tram. 257-00002/12).
– Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2019, sobre la Fundació Institut Català d’Investigació Química, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 25600037/12).
– Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2019, sobre el Consorci
de Castelldefels Agents de Salut, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 25600038/12).
– Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2020, sobre la Institució de
les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 256-00040/12).
Proposta de resolució

– El Parlament de Catalunya aprova el procediment relatiu al Compte general de
la Generalitat corresponent al 2017 (tram. 257-00002/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 22/2019, sobre la
Fundació Institut Català d’Investigació Química, corresponent a l’exercici del 2017
(tram. 256-00037/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 23/2019, sobre el
Consorci de Castelldefels Agents de Salut, corresponent a l’exercici del 2017 (tram.
256-00038/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 2/2020, sobre la
Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 25600040/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
Palau del Parlament, 30 de juliol de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2020 sobre els
impostos propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a
l’exercici 2018
256-00044/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 75757).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 16.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.
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Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent
al 2017
257-00002/12
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS
Reg. 73915; 75071 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 10.09.2020
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 73915)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

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 estableix l’article 185.4 del Reglament del Parlament, presenten la següent
proposta de resolució subsegüent al debat de l’informe presentat per la Sindicatura
de Comptes sobre el Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2017 (tram. 257-00002/12) per tal que la Comissió n’elabori el dictamen.
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe relatiu al Compte General de la Generalitat de Catalunya, corresponent al 2017 i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.
Palau del Parlament, 21 de juliol de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 75071)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes:
– Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2017
(tram. 257-00002/12).
– Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2019, sobre la Fundació Institut Català d’Investigació Química, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 25600037/12).
– Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2019, sobre el Consorci
de Castelldefels Agents de Salut, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 25600038/12).
– Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2020, sobre la Institució de
les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 256-00040/12).
Proposta de resolució

– El Parlament de Catalunya aprova el procediment relatiu al Compte general de
la Generalitat corresponent al 2017 (tram. 257-00002/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 22/2019, sobre la
Fundació Institut Català d’Investigació Química, corresponent a l’exercici del 2017
(tram. 256-00037/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 23/2019, sobre el
Consorci de Castelldefels Agents de Salut, corresponent a l’exercici del 2017 (tram.
256-00038/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
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– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 2/2020, sobre la
Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 25600040/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
Palau del Parlament, 30 de juliol de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts
Generals
3.10.65.

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei per a garantir el retorn social del rescat bancari
270-00002/12
DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 60, tinguda el 09.09.2020, DSPC-P 107.
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019.
TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 16.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.
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4.

Informació

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Carmen Valenzuela, diputada
responsable del torn d’ofici del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona,
perquè informi sobre l’assistència a les víctimes de violència
masclista
356-00504/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les
Persones, en la sessió 13, tinguda el 08.09.2020, DSPC-C 552.

Sol·licitud de compareixença d’Aurora Martín, representant de
l’Associació Catalana per la Infància Maltractada, davant la Comissió
d’Igualtat de les persones perquè informi sobre l’atenció i el
tractament a persones adultes que van patir abusos sexuals en la
infantesa
356-00630/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les
Persones, en la sessió 13, tinguda el 08.09.2020, DSPC-C 552.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació On
Són les Dones davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè
informi sobre les conclusions del seu informe corresponent al quart
trimestre del 2019
356-00684/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les
Persones, en la sessió 13, tinguda el 08.09.2020, DSPC-C 552.

Sol·licitud de compareixença de Sara Cuentas, representant de la
Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament i de Dones Diverses
8M, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi
sobre els objectius i la tasca d’aquests col·lectius
356-00730/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les
Persones, en la sessió 13, tinguda el 08.09.2020, DSPC-C 552.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Asociación el
Latido de la Mariposas davant la Comissió d’Igualtat de les Persones
perquè informi sobre el seu projecte del foment de la igualtat i la
lluita contra la violència de gènere
356-00734/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les
Persones, en la sessió 13, tinguda el 08.09.2020, DSPC-C 552.

Sol·licitud de compareixença de Laura Huerga, en representació de
«On són les dones?», davant la Comissió d’Igualtat de les Persones
perquè presenti l’informe ReRecomptem
356-00735/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les
Persones, en la sessió 13, tinguda el 08.09.2020, DSPC-C 552.

Sol·licitud de compareixença de Mireia Teixidó Ibáñez, directora de
l’Aula de Teatre, i de Sandra Castro Bayona, regidora de l’Ajuntament
de Lleida, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè
informin sobre el protocol d’actuacions en cas de conductes sexuals
inadequades a l’Aula de Teatre
356-00739/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les
Persones, en la sessió 13, tinguda el 08.09.2020, DSPC-C 552.

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

Compareixença de Carmen Valenzuela, diputada responsable del torn
d’ofici del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, per a informar sobre
l’assistència a les víctimes de violència masclista
357-00869/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 13, tinguda el
08.09.2020, DSPC-C 552.
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Compareixença d’Aurora Martín, representant de l’Associació
Catalana per la Infància Maltractada, davant la Comissió d’Igualtat
de les Persones per a informar sobre l’atenció i el tractament a
persones adultes que van patir abusos sexuals en la infantesa
357-00870/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 13, tinguda el
08.09.2020, DSPC-C 552.

Compareixença d’una representació de l’associació On Són les
Dones davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar
sobre les conclusions del seu informe corresponent al quart
trimestre del 2019
357-00871/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 13, tinguda el
08.09.2020, DSPC-C 552.

Compareixença de Sara Cuentas, representant de la Xarxa de
Migració, Gènere i Desenvolupament i de Dones Diverses 8M, davant
la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre els
objectius i la tasca d’aquests col·lectius
357-00872/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 13, tinguda el
08.09.2020, DSPC-C 552.

Compareixença d’una representació de l’Asociación El Latido de
las Mariposas davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a
informar sobre el seu projecte de foment de la igualtat i lluita contra
la violència de gènere
357-00873/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 13, tinguda el
08.09.2020, DSPC-C 552.
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Compareixença de Laura Huerga, en representació de l’associació
On Són les Dones, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per
a presentar l’informe ReRecomptem
357-00874/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 13, tinguda el
08.09.2020, DSPC-C 552.

Compareixença de Mireia Teixidó Ibáñez, directora de l’Aula de
Teatre, i de Sandra Castro Bayona, regidora de l’Ajuntament de
Lleida, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar
sobre el protocol d’actuacions en cas de conductes sexuals
inadequades a l’Aula de Teatre
357-00875/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 13, tinguda el
08.09.2020, DSPC-C 552.

Compareixença en comissió de Víctor Bayarri Catalán, portaveu de
Llars per Viure, davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de
les Residències de la Gent Gran
357-00876/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent
Gran en la sessió 3, tinguda el 09.09.2020, DSPC-C 553.

Compareixença en comissió de Cinta Pascual, presidenta de
l’Associació Catalana de Recursos Assistencials, davant la Comissió
d’Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran
357-00877/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent
Gran en la sessió 3, tinguda el 09.09.2020, DSPC-C 553.

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

37

BOPC 679
15 de setembre de 2020

Compareixença en comissió d’Estanis Vayreda Puigvert, director
general de SUMAR - Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya,
davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències
de la Gent Gran
357-00878/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent
Gran en la sessió 3, tinguda el 09.09.2020, DSPC-C 553.

Compareixença en comissió de Maria José Abraham, directora
general d’Edad&Vida, davant la Comissió d’Investigació sobre la
Gestió de les Residències de la Gent Gran
357-00879/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent
Gran en la sessió 3, tinguda el 09.09.2020, DSPC-C 553.

Compareixença en comissió de Víctor Bayarri Catalán, portaveu
de Llars per Viure, en qualitat de testimoni, davant la Comissió
d’Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran
365-00155/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

S’aprova com a compareixença ordinària (357-00876/12; 394-00013/12).
Acord adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències per
a Gent Gran en la sessió 3, tinguda el 09.09.2020, DSPC-C 553.

Compareixença en comissió de Cinta Pascual, presidenta de
l’Associació Catalana de Recursos Assistencials, en qualitat de
testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les
Residències de la Gent Gran
365-00156/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

S’aprova com a compareixença ordinària (357-00877/12; 394-00013/12).
Acord adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències per
a Gent Gran en la sessió 3, tinguda el 09.09.2020, DSPC-C 553.
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Compareixença en comissió d’Estanis Vayreda Puigvert, director
general de SUMAR - Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya,
en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre la
Gestió de les Residències de la Gent Gran
365-00160/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

S’aprova com a compareixença ordinària (357-00878/12; 394-00013/12).
Acord adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències per
a Gent Gran en la sessió 3, tinguda el 09.09.2020, DSPC-C 553.

Compareixença en comissió de Maria José Abraham, directora
general d’Edad&Vida, en qualitat de testimoni, davant la Comissió
d’Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran
365-00163/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

S’aprova com a compareixença ordinària (357-00879/12; 394-00013/12).
Acord adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències per
a Gent Gran en la sessió 3, tinguda el 09.09.2020, DSPC-C 553.

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

Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de
despatx
4.70.01.

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller
de Territori i Sostenibilitat
330-00224/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 76100 / Coneixement: 10.09.2020

Al president del Parlament

Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que durant l’absència de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, del
dia 3 al 6 de setembre de 2020, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà
del despatx del seu Departament i de les seves atribucions el conseller de Territori
i Sostenibilitat.
Cordialment,
Barcelona, 3 de setembre de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 85/2020, de 3 de setembre, d’encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern al conseller de Territori i Sostenibilitat,
des del dia 3 fins al 6 de setembre de 2020, és publicat al DOGC 8217A, del 3 de setembre de 2020.
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Encàrrec del despatx del titular del Departament de Cultura
mentre aquest càrrec romangui vacant al conseller de Territori i
Sostenibilitat
330-00225/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 76101 / Coneixement: 10.09.2020

Al president del Parlament

Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5
de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos
compte que mentre romangui vacant el càrrec de conseller o consellera de Cultura,
s’encarregarà del despatx ordinari dels assumptes i de les funcions pertocants a la
persona titular d’aquest Departament el conseller de Territori i Sostenibilitat.
Cordialment,
Barcelona, 3 de setembre de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat
N. de la r.: El Decret 86/2020, de 3 de setembre, d’encàrrec del despatx ordinari
dels assumptes i les funcions pertocants a la persona titular del Departament de Cultura al conseller de Territori i Sostenibilitat, per vacança del càrrec és publicat al DOGC
8217A, del 3 de setembre de 2020.
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