
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 mesures extraordinàries en matèria de personal
200-00016/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 9

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el deure del Govern de garantir una oferta educativa 
d’ensenyament en espanyol
250-01200/12
Esmenes presentades 9

Proposta de resolució sobre l’educació en valors a les escoles i els instituts
250-01204/12
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre el sostre del gimnàs de l’Escola Mitja Costa, de Mont-
cada i Reixac
250-01210/12
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre el futur de l’Escola Àngel Guimerà, de Balaguer
250-01220/12
Esmenes presentades 11

Proposta de resolució sobre l’estat de les instal·lacions de l’Escola Albert Vives, de 
la Seu d’Urgell
250-01221/12
Esmenes presentades 11

Proposta de resolució sobre la jornada escolar als centres educatius
250-01226/12
Esmenes presentades 12

Proposta de resolució sobre la recuperació de la sisena hora als centres educatius 
sostinguts amb fons públics de Catalunya
250-01227/12
Esmenes presentades 12

Proposta de resolució sobre la formació artística i les escoles de música
250-01238/12
Esmenes presentades 13

Proposta de resolució sobre el garantiment de la viabilitat de les llars d’infants
250-01239/12
Esmenes presentades 13

Proposta de resolució sobre la revisió i l’ampliació de les partides econòmiques 
destinades a les beques de menjador
250-01242/12
Esmenes presentades 14
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Proposta de resolució sobre el reconeixement del professorat
250-01257/12
Esmenes presentades 14

Proposta de resolució sobre el reforçament del model d’atenció als alumnes amb 
necessitats educatives especials
250-01271/12
Esmenes presentades 15

Proposta de resolució sobre la convocatòria de la Comissió de Seguiment del Pacte 
contra la Segregació Escolar a Catalunya
250-01302/12
Esmenes presentades 15

Proposta de resolució sobre la bretxa educativa
250-01303/12
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre el lleure educatiu per a l’estiu del 2020
250-01304/12
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre les mesures necessàries per a abordar el curs escolar 
2020-2021
250-01305/12
Esmenes presentades 17

Proposta de resolució sobre la dotació dels mitjans necessaris que garanteixin la 
continuïtat dels cursos l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida
250-01306/12
Esmenes presentades 18

Proposta de resolució sobre el compliment de la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya amb relació al pagament als ajuntaments del finançament de 
les quotes de les llars d’infants municipals
250-01321/12
Esmenes presentades 19

Proposta de resolució sobre les escoles privades de música
250-01329/12
Esmenes presentades 19

Proposta de resolució sobre la dotació de les escoles oficials d’idiomes amb els 
professors i els mitjans necessaris per a garantir la continuïtat dels cursos
250-01332/12
Esmenes presentades 20

Proposta de resolució sobre mesures urgents per al reforç educatiu a l’estiu
250-01348/12
Esmenes presentades 21

Proposta de resolució sobre la implantació urgent d’un programa de reforç educa-
tiu i esportiu
250-01361/12
Esmenes presentades 22

Proposta de resolució sobre el garantiment de mesures de protecció i tests ràpids 
al personal dels centres educatius
250-01362/12
Esmenes presentades 22

Proposta de resolució sobre la creació d’una escola nàutica i pesquera a Palamós
250-01363/12
Esmenes presentades 23

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a l’Escola Malagri-
da, d’Olot
250-01364/12
Esmenes presentades 23

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a atendre els alum-
nes amb paràlisi cerebral i altres necessitats d’educació especial
250-01374/12
Esmenes presentades 24
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Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pla de reforç educatiu per a estudiants 
de totes les etapes educatives
250-01382/12
Esmenes presentades 25

Proposta de resolució sobre l’escolarització de germans bessons
250-01383/12
Esmenes presentades 26

Proposta de resolució sobre l’harmonització normativa dels requisits d’habitabilitat 
dels habitatges
250-01392/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la tasca dels efectius de les For-
ces Armades en l’operació Balmis
250-01393/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre el llançament d’una campanya de conscienciació me-
diambiental amb relació a la pandèmia de Covid-19
250-01395/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre el respecte del dret fonamental a la igualtat dels estu-
diants amb relació a llengua amb què desitgin fer les proves d’accés a la universitat
250-01396/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

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 27

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 27

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 27

Proposta de resolució sobre la reobertura dels centres d’atenció especialitzada tan-
cats per l’estat d’alarma motivat per la Covid-19
250-01400/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la implantació d’una escola d’hoteleria i turisme a Llo-
ret de Mar
250-01401/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

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 28

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 28

Proposta de resolució sobre la incentivació de la baixada dels preus del lloguer
250-01404/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

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 28
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Proposta de resolució sobre el servei d’urgències del CAP del Masnou
250-01406/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

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 29

Proposta de resolució sobre el reforç urgent de la implantació de mesures de pro-
tecció de la Covid-19 al Centre Penitenciari de Ponent, a Lleida
250-01408/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre el reforç urgent de la implantació de mesures de pro-
tecció de la Covid-19 als jutjats i partits judicials de Lleida
250-01409/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre el garantiment de la contractació laboral necessària 
de professionals sanitaris
250-01410/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre el garantiment de les mesures per a implantar el te-
letreball
250-01411/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

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 30

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 30

Proposta de resolució sobre la protecció dels animals de companyia en l’etapa 
postconfinament
250-01414/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

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 30

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a la reinserció laboral 
dels treballadors del sector automobilístic
250-01417/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la salut mental dels infants i adolescents
250-01419/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre el reconeixement dels drets de les persones LGTBI
250-01420/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’igualtat per a la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals
250-01421/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre l’impuls del comerç emblemàtic
250-01422/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32



BOPC 680
16 de setembre de 2020

Taula de contingut 5

Proposta de resolució sobre la reobertura de centres d’atenció primària
250-01423/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la mineria del Bages
250-01424/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre l’abordatge de nous brots de Covid-19
250-01425/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre l’ús de les denominacions oficials de lloc per part de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-01427/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre el cooperativisme agrari
250-01429/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre el reconeixement i el suport a la cultura flamenca
250-01431/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la declaració del flamenc com a Bé d’Interès Cultural
250-01432/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre el suport al flamenc i als tablaos
250-01433/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre l’impacte del confinament en l’educació dels joves
250-01434/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la prevenció de l’addicció dels joves a les apostes i 
els jocs en línia
250-01435/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre les solucions a l’habitatge per a joves
250-01436/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre el lleure educatiu
250-01437/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre el CAP Bufalà, de Badalona
250-01438/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre el projecte d’urbanització del sector Montcal, a Begur
250-01441/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35
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Proposta de resolució sobre les concessions de les autopistes AP-7 i AP-2
250-01442/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre l’afectació del míldiu en el sector de la vinya
250-01443/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre el desplegament dels serveis territorials a la vegueria 
del Penedès
250-01444/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre el reconeixement dels escriptors catalans Carlos Ruiz 
Zafón i Juan Marsé Carbó
250-01446/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre l’aturada d’un projecte de construcció a la zona de 
Bellafosca, a Palamós
250-01448/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre la reactivació del món rural
250-01449/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

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 37

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’emergència educativa i la pla-
nificació del curs escolar 2020-2021
302-00234/12
Presentació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 37

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels fons Covid-19 
per a la recuperació econòmica i social
302-00235/12
Presentació: GP ERC 39

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la regularització de persones 
immigrants
302-00236/12
Presentació: GP ERC 40

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 2020-2021
302-00237/12
Presentació: GP Cs 41

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació i les condicions so-
ciolaborals del treball autònom
302-00238/12
Presentació: GP Cs 43

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la defensa de les institucions 
i l’autogovern
302-00239/12
Presentació: GP JxCat 45
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 2020-2021
302-00240/12
Presentació: SP CUP-CC 47

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’un pla de rescat 
per al sector de la cultura
302-00241/12
Presentació: GP CatECP 48

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Jus-
tícia sobre els plans per a descongestionar els jutjats
354-00346/12
Sol·licitud i tramitació 50

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre els cobraments abusius per part de les empreses sub-
ministradores d’aigua durant el període de confinament amb motiu de la Covid-19
354-00355/12
Sol·licitud i tramitació 50

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat i el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre els acords amb Hard Rock per a la compra de terrenys destinats a un com-
plex de lleure
354-00358/12
Sol·licitud i tramitació 50

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre el manteniment del compromís que la participació de l’Ins-
titut Català del Sòl en la transacció entre Criteria i Hard Rock no comportarà cap 
despesa pública
354-00359/12
Sol·licitud i tramitació 50

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat sobre l’operació de compravenda dels terrenys on s’ha d’emplaçar 
el projecte de BCN World i la tardança en l’execució del projecte
354-00361/12
Sol·licitud i tramitació 51

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació per a la Promo-
ció del Transport Públic davant la Comissió de Territori perquè informi sobre el pla 
Tren 2024
356-00850/12
Sol·licitud 51

Sol·licitud de compareixença d’Albert Civit Fons, director de l’Institut Català del Sòl, 
davant la Comissió de Territori perquè informi sobre el manteniment del compromís 
que la participació de l’Institut Català del Sòl en la transacció entre Criteria i Hard 
Rock no comportarà cap despesa pública
356-00862/12
Sol·licitud 51

Sol·licitud de compareixença d’Albert Civit i Fons, director de l’Institut Català del Sòl, 
davant la Comissió de Territori perquè informi sobre l’operació de compravenda dels ter-
renys on s’ha d’emplaçar el projecte BCN World i la tardança en l’execució del projecte
356-00863/12
Sol·licitud 51

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs per a proveir, per a un període de sis mesos, una plaça de tècnic o tècnica 
d’igualtat, amb caràcter de personal funcionari interí, per a l’execució de les accions 
i mesures del Pla d’igualtat del Parlament de Catalunya
501-00010/12
Convocatòria 52
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal
200-00016/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 76203; 76255).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.09.2020; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el deure del Govern de garantir una 
oferta educativa d’ensenyament en espanyol
250-01200/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 64678 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.09.2020

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació de tot el text

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir el dret a l’alumnat a rebre ensenyament en castellà, llengua oficial de 

l’Estat, així com en català i en aranès a l’Aran.
2. Assegurar que, en finalitzar l’educació bàsica, tot l’alumnat assoleixi el domi-

ni ple i equivalent en llengua castellana i catalana a Catalunya, i l’aranès a l’Aran, 
aplicant els instruments de verificació i control propis del sistema educatiu i promo-
vent avaluacions necessàries per garantir que tot l’alumnat assoleix la competència 
en comunicació lingüística tant en llengua castellana com en llengua catalana en el 
grau requerit. Igualment, el Departament d’Educació ha d’impulsar l’adopció per 
part dels centres educatius de les mesures necessàries per compensar les carències 
que poguessin existir en qualsevol de les dues llengües.

3. Determinar que tant la matèria de llengua i literatura castellana com la cata-
lana que s’imparteixen als centres educatius, es facin en les seves llengües corres-
ponents.
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Proposta de resolució sobre l’educació en valors a les escoles i els 
instituts
250-01204/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 68373 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 68373)

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

1. Impulsar un Pla d’Avaluació de la Educació en Valors a Catalunya a través del 
Consell Superior d’Avaluació i coordinar amb el conjunt de les universitats catala-
nes que disposin de grups de recerca en matèria educativa, a través de la Comissió 
General de Política Universitària del Consell Interuniversitari de Catalunya.

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

3. Tenint en compte la disponibilitat pressupostària, dotar en el pressupost de 
despeses del Departament d’Educació d’una partida plurianual suficient per al pe-
ríode necessari per dur a terme el Pla.

Proposta de resolució sobre el sostre del gimnàs de l’Escola Mitja 
Costa, de Montcada i Reixac
250-01210/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 67289 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 67289)

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

1. Garantir immediatament la seguretat del sostre de l’Escola Mitja Costa a 
Montcada i Reixac (Vallès Occidental), tot adoptant les mesures necessàries, jun-
tament amb l’Ajuntament, per la reparació del cel ras per evitar l’exposició direc-
ta de l’alumnat a les plaques de fibrociment i establir un calendari per la retirada 
d’aquestes.

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

2. Programar a la major brevetat possible durant aquest any 2020, la substitució 
del sostre d’uralita de l’Escola Mitja Costa, de manera que permeti una solució de-
finitiva al problema exposat.
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Proposta de resolució sobre el futur de l’Escola Àngel Guimerà, de 
Balaguer
250-01220/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 67300; 67312 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 67300)

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

2. Treballar des de la direcció dels Serveis Territorials de Lleida, l’Ajuntament de 
Balaguer, els sindicats, l’AMPA, el claustre de professorat, i el conjunt de la comu-
nitat educativa de l’escola Àngel Guimerà per continuar desenvolupant un projecte 
educatiu del centre que sigui engrescador, atractiu i que promocioni l’escola Àngel 
Guimerà, dins el projecte educatiu de ciutat, i amb els seus mecanismes per comba-
tre l’absentisme escolar.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 67312)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya (1)
De supressió i addició del punt 4 

Realitzar i presentar al territori una planificació educativa per als propers anys, 
que garanteixi la continuïtat i qualitat de les escoles públiques dels centres educatius 
que formen part del Servei d’Educació de Catalunya.

Proposta de resolució sobre l’estat de les instal·lacions de l’Escola 
Albert Vives, de la Seu d’Urgell
250-01221/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 67301 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 67301)

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

1. Revisar l’estudi de viabilitat de les instal·lacions de l’escola Mossèn Albert 
Vives de La Seu d’Urgell, destinant els recursos necessaris per adaptar-lo a les ne-
cessitats d’escolarització actuals del centre i iniciar en el moment que sigui possible, 
les obres de reforma que el centre escolar requereixi.

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

2. Reservar, en els pressupostos de la Generalitat per al 2020, la partida pressu-
postària necessària per poder realitzar les obres abans mencionades.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació

3. Garantir, en el cas que sigui necessari, després de revisar l’estudi de viabilitat 
de l’Escola Albert Vives, la instal·lació d’un ascensor a l’edifici principal de l’escola 
per a assegurar l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda a les instal·lacions 
del centre.

Proposta de resolució sobre la jornada escolar als centres educatius
250-01226/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 68163 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 68163)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a treballar, en el 
moment en què s’hagi superat la situació generada per la crisis de la Covid-19, en la 
regulació per la implantació, amb caràcter experimental, d’un pla específic d’orga-
nització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon ci-
cle d’educació infantil, d’educació primària i secundària obligatòria, i a presentar-lo 
davant la Comissió d’Educació, en un termini d’un mes, per poder començar el pla 
el proper curs 2021-2022.

Proposta de resolució sobre la recuperació de la sisena hora als 
centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya
250-01227/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 68164 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 68164)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar un pla 
per recuperar progressivament la sisena hora a tots els centres educatius sostinguts 
amb fons públics de Catalunya, amb un índex de complexitat alt i amb un projecte 
específic que ho justifiqui, com ara l’Escola Pit Roig de Barcelona, tenint en compte 
el pacte contra la segregació escolar, i a destinar els recursos materials i humans a 
tal efecte en el proper exercici pressupostari.
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Proposta de resolució sobre la formació artística i les escoles de 
música
250-01238/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 64601 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.09.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 64601)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició d’un nou apartat 5

5. Crear una Comissió d’Estudi integrada per representants de les Comissions 
d’Educació i de Cultura del Parlament perquè, des de la necessària aliança entre 
les polítiques educatives i culturals, s’abordi d’una manera integral la problemàtica 
derivada dels ensenyaments artístics en el seu conjunt. Entre altres, aquesta Comis-
sió hauria d’analitzar: 

a. La necessitat de reordenar el sector analitzant el conjunt d’escoles d’art auto-
ritzades pel Govern

b. Mesures per a la integració de les arts en l’ensenyament obligatori
c. Proposar mesures per resoldre la problemàtica derivada de les titulacions en 

l’àmbit de les Escoles Superiors de Música i d’Arts.
d. Desenvolupar la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació pel que fa a la com-

petència cultural i artística que atorga com a competència transversal de l’educació 
primària i secundària de Catalunya.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la viabilitat de les llars 
d’infants
250-01239/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 67302 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 67302)

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

1. Fer efectiu el finançament de les places d’escoles bressol des del curs 2012-
2013 que a dia d’avui es troben pendents de pagament, amb l’establiment d’un fons 
específic, d’acord amb l’establert a 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 ins-
tal·lacions que incideixen en el medi ambient.

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

2. La tramitació del finançament del cost de les places d’escoles bressol corres-
ponents al curs 2019-2020 i el seu abonament amb la fórmula que permeti fer-ho 
amb la major de celeritat possible.



BOPC 680
16 de setembre de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 14

Proposta de resolució sobre la revisió i l’ampliació de les partides 
econòmiques destinades a les beques de menjador
250-01242/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 67303 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 67303)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició

2. Estudiar la possibilitat de revisar els barems i llindars de renta per permetre 
als progenitors i famílies afectades per la crisi econòmica derivada de la Covid-19, 
l’accés a les beques menjador.

Proposta de resolució sobre el reconeixement del professorat
250-01257/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71712 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71712)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició

1. Realitzar un agraïment i un reconeixement públic a la tasca del conjunt del 
professorat, del personal d’administració i serveis i la resta de professionals dels 
centres educatius per la seva tasca durant el confinament causat per la crisi sanitària 
de la Covid-19.

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

2. Continuar dotant el professorat de les eines necessàries per poder fer classes 
telemàtiques en cas d’un nou confinament tant des del punt de vista material com 
formatiu.
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Proposta de resolució sobre el reforçament del model d’atenció als 
alumnes amb necessitats educatives especials
250-01271/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71713 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71713)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició

1. Reforçar, amb l’objectiu de pal·liar les conseqüències de la Covid-19, i seguint 
les instruccions de les autoritats sanitàries, l’actual model mixt d’atenció a alumnes 
amb necessitats educatives especials en centres ordinaris, centres d’atenció educati-
va preferent i centres d’educació especial.

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

2. Garantir la presència de tot el personal especialitzat en l’atenció a l’alumnat 
amb necessitats educatives especials en tots els centres, incloent el personal d’infer-
meria i fisioteràpia, en el moment en què la situació d’alarma sanitària permeti la 
reactivació de l’escolarització presencial.

Proposta de resolució sobre la convocatòria de la Comissió de 
Seguiment del Pacte contra la Segregació Escolar a Catalunya
250-01302/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71714 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71714)

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

2. Informar, en el termini de tres mesos, davant la Comissió d’Educació del Par-
lament de Catalunya, del desplegament del pacte que s’ha fet fins el moment per 
part del Departament d’Educació, el pressupost destinat i les mesures previstes per 
al proper curs, arran dels informes publicats sobre l’impacte de l’emergència de la 
Covid-19 en l’educació.
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Proposta de resolució sobre la bretxa educativa
250-01303/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71715 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71715)

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

1. Per compensar la bretxa digital, fer ús d’un canal de TV de la CCMA per eme-
tre continguts educatius per a totes les etapes de l’educació obligatòria.

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

2.b. la distribució a l’alumnat de famílies vulnerables que no compten amb dis-
positius digitals, un dispositiu amb connexió per desenvolupar continguts educatius.

Proposta de resolució sobre el lleure educatiu per a l’estiu del 2020
250-01304/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71716 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71716)

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

3. Donar cobertura als ajuts alimentaris per a menors vulnerables, durant els 
mesos no lectius de l’estiu del 2020, conjuntament amb la resta d’administracions, i 
utilitzant també els fons que es rebin de l’Estat, per a garantir que l’alumnat en risc 
d’exclusió social tingui cobertes les necessitats alimentàries, amb el manteniment de 
les targetes moneder o amb altres fórmules.
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Proposta de resolució sobre les mesures necessàries per a abordar 
el curs escolar 2020-2021
250-01305/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71717 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71717)

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

1. Desplegar un programa d’actuacions pluriennal contra les desigualtats educa-
tives, amb una atenció especial als centres d’elevada complexitat i amb la participa-
ció dels ens locals. Les actuacions previstes en el programa per al curs 2020-2021 
han d’incorporar actuacions conjunturals i extraordinàries contra les desigualtats 
generades durant el confinament i actuacions estructurals i no conjunturals de lluita 
contra les desigualtats per a cadascun dels quatre cursos.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió i addició 

2. Impulsar un pla de contenció contra l’abandonament escolar prematur, en el 
context actual, recuperant el finançament per part del Departament d’Educació dels 
Plans Educatius d’Entorn, entre d’altres programes específics, i també un pla de xoc 
dotat de recursos per atendre contextos de segregació o complexitat socioeducativa.

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

3. Impulsar un pla d’acció contra la bretxa digital educativa que inclogui a for-
mació a les famílies, subministrant connectivitat i dispositius a l’alumnat que ho 
necessiti de manera personalitzada.

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

5. Aplicar durant el curs 2020-2021 la sisena hora a l’escola pública per com-
pensar les desigualtats educatives i fomentar reforços o activitats educatives com-
plementàries als centres educatius que per la seva situació de complexitat així ho 
requereixin.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació

6. Flexibilitzar el currículum per donar resposta a les desigualtats sorgides arran 
de la pandèmia de la Covid-19 i adoptar un enfocament més flexible, innovador i glo-
balitzador que permeti la codocència i una avaluació més competencial i formativa.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
D’addició

8. Ampliar la plantilla docent per fer front a una possible reducció de ràtios o 
per un format semi-presencial del proper curs 2020-2021, incorporant nous perfils 
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professionals qualificats dels àmbits de la psicologia, la pedagogia, infermeria... que 
puguin abordar de manera integrada amb els docents el creixement personal i emo-
cional dels alumnes que han pogut patir problemes personals o d’aïllament social, 
d’acord amb la disponibilitat a la borsa de treball de professorat de les diverses es-
pecialitats.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (7)
De modificació i addició 

9. Mantenir i reforçar el programa de Salut i Escola a tota l’educació bàsica amb 
presència del personal sanitari de referència a tots els centres d’infantil, primària i 
secundària.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (8)
De modificació

10. Elaborar un pla de foment de l’etapa educativa 0-3, per evitar que la crisi so-
cioeconòmica provocada per la pandèmia de la Covid-19 resulti una pèrdua d’opor-
tunitats educatives pels infants de les famílies vulnerables.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (9)
De modificació i addició 

12. Realitzar les actuacions i adaptacions necessàries en el parc d’escoles i ins-
tituts de titularitat pública per condicionar-los als requisits sanitaris i de confort.

Proposta de resolució sobre la dotació dels mitjans necessaris que 
garanteixin la continuïtat dels cursos l’Escola Oficial d’Idiomes de 
Lleida
250-01306/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71718 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71718)

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

1. Aplicar el pla de contingència que permeti a l’Escola Oficial d’Idiomes de 
Lleida disposar del professorat necessari per poder matricular a la mateixa quanti-
tat d’alumnes que els cursos anteriors, igual que abans de declarar-se la crisi de la 
Covid-19.

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

2. Garantir que els alumnes universitaris puguin obtenir el títol d’idiomes que 
els permeti finalitzar els seus graus, ja sigui a través dels cursos que imparteixen 
les EOI, realitzant les proves de certificació de les EOI de les pròpies universitats o 
d’altres entitats formatives, entre altres mecanismes.
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Proposta de resolució sobre el compliment de la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació al pagament 
als ajuntaments del finançament de les quotes de les llars d’infants 
municipals
250-01321/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71719 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71719)

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

1. Donar urgent compliment a la sentència ferma del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya que oblida al Govern de la Generalitat a satisfer als Ajuntaments 
les quantitats en concepte de deutes pendents per finançament i manteniment de les 
escoltes bressol municipals, amb l’establiment d’un fons específic, d’acord amb l’es-
tablert a 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.

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

2. Establir un calendari de pagaments consensuat amb els Ajuntaments que ga-
ranteixi a aquests el cobrament en concepte de finançament de les escoles bressol de 
cara al proper curs 2020-2021.

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

3. Donar compliment als pressupostos recentment aprovats pel Parlament de Ca-
talunya a la Llei 5/2020, del 29 d’abril.

Proposta de resolució sobre les escoles privades de música
250-01329/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 73342; 74411 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 73342)

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
De modificació del punt 4

4. Aprovar un sistema provisional, mentre no s’aprovi i es disposi d’un pla gene-
ral pels ensenyaments artístics a Catalunya, de cofinançament del conjunt d’escoles 
de música autoritzades per implantar a partir del curs 2020-2021.
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 74411)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 3 en un únic punt

Estudiar la possibilitat de dissenyar un pla de xoc de Govern de les escoles pri-
vades de música i que imparteixen altres llenguatges artístics per pal·liar les pèrdues 
ocasionades pel Covid-19 i garantir la seva supervivència.

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

2. Estudiar la possibilitat d’obrir una línia d’ajuts a aquestes escoles establint una 
quantitat econòmica per alumne que permeti compensar les pèrdues ocasionades el 
curs 2019-2020 i evitar el seu tancament definitiu.

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

4. Aprovar un sistema provisional, mentre no s’aprovi i es disposi d’un pla gene-
ral pels ensenyaments artístics a Catalunya, un sistema provisional de cofinança-
ment entre el Govern i els ajuntaments, d’aquests centres d’ensenyaments artístics 
per a aplicar-lo d’aquestes escoles per implantar a partir del curs 2020-2021.

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

5. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de crear una Comissió d’Es-
tudi integrada per les Comissions d’Educació, Cultura i Empresa (universitats) per 
abordar un pla general pels ensenyaments artístics a Catalunya que abasti l’educació 
artística i cultural en les diferents etapes educatives, independentment de la seva ti-
tularitat, desenvolupant un sistema de finançament que no creï greuges per raó de la 
seva titularitat o qualsevol altre.

Proposta de resolució sobre la dotació de les escoles oficials 
d’idiomes amb els professors i els mitjans necessaris per a garantir 
la continuïtat dels cursos
250-01332/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 74413 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 74413)

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

1. Aplicar el pla de contingència que permeti a les Escoles Oficials d’Idiomes dis-
posar del professorat necessari per poder matricular a la mateixa quantitat d’alum-
nes que els cursos anteriors.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2. Garantir que els alumnes universitaris poden realitzar les proves de certifica-
ció de les EOI de les pròpies universitats o d’altres entitats formatives corresponents 
per obtenir el títol d’idiomes que les permeti finalitzar els seus graus.

Proposta de resolució sobre mesures urgents per al reforç educatiu 
a l’estiu
250-01348/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 74414 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 74414)

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

1. Dissenyar i implantar un Pla personalitzat d’estiu per l’alumnat que ho reque-
reixi amb l’objectiu de reforçar les competències bàsiques, fomentar hàbits de vida 
saludables i, de manera complementària, contribuir a la conciliació laboral i familiar.

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

2. Valorar la viabilitat i l’oportunitat d’establir una línia d’ajuts per a dotar de 
personal especialitzat en autisme i altres necessitats educatives especials els casals 
d’estiu i les colònies.

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

3. Mantenir el programa de beques destinat a les famílies els fills de les quals, 
per motius socioeconòmics no poden gaudir de les activitats les activitats de lleure 
educatiu. Així mateix, valorar la viabilitat de reforçar-lo a través de l’atorgament de 
beques a les famílies els fills o filles de les quals, per les seves característiques espe-
cials, tampoc puguin gaudir d’aquestes activitats.

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

5. Reforçar l’aprenentatge de les àrees instrumentals i anglès per l’alumnat que 
ho requereixi, així com l’assoliment de les competències clau, tenint en compte el 
Pla Personalitzat d’Estiu.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació

6. Continuar vetllant pel gaudi d’activitats d’educació en el lleure constructives i 
saludables, a través de la realització d’activitats lúdiques que fomenten el desenvo-
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lupament personal i social, i que a la vegada compleixin amb les mesures de segure-
tat i higiene establertes per les autoritats corresponents en el context de la Covid-19.

Proposta de resolució sobre la implantació urgent d’un programa de 
reforç educatiu i esportiu
250-01361/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 74415 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 74415)

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

2. Reforçar l’aprenentatge de les àrees instrumentals i anglès per l’alumnat que 
ho requereixi, així com l’assoliment de les competències clau, tenint en compte el 
Pla Personalitzat d’Estiu.

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

4. Contribuir a la conciliació de la vida laboral i familiar mitjançant l’obertura 
dels centres docents necessaris, per a l’organització dels casals d’estiu i en coordi-
nació amb ajuntaments i entitats una vegada finalitzat el període lectiu.

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

5. Proposar un programa d’activitats, en el marc del Pla Personalitzat d’Estiu 
durant el període de vacances d’estiu de l’alumnat amb una distribució d’activitats 
de reforç de les matèries instrumentals, inclòs l’anglès.

Proposta de resolució sobre el garantiment de mesures de protecció 
i tests ràpids al personal dels centres educatius
250-01362/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 74416 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 74416)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a instar al Departa-
ment d’Educació a garantir la seguretat en tots els centres escolars aplicant test ràpids 
tant al professorat com a la resta de personal treballador d’aquests centres, d’acord 
amb les indicacions de les autoritats sanitàries i els responsables de riscos laborals.
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Proposta de resolució sobre la creació d’una escola nàutica i 
pesquera a Palamós
250-01363/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 74410 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 74410)

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

1. Instar a la Generalitat de Catalunya a iniciar estudis de viabilitat conjuntament 
amb l’Ajuntament de Palamós per a la instauració de cicles formatius de la família 
professional marítimo pesquera a la ciutat.

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

2. Estudiar la viabilitat de la implantació d’estudis de formació professional de 
grau mig i superior enfocats a una nova cultura de la pesca, sostenible i respectuosa 
amb el mediambient, conjuntament amb l’Ajuntament de Palamós, les cofradies de 
pescadors i la taula de treball existent a la població, Palamós Peix i el consell eco-
nòmic i social de Palamós.

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

3. Treballar conjuntament amb l’Ajuntament de Palamós, les confraries de pes-
cadors i amb altres entitats representatives del sector sobre quins serien els estudis 
de formació professional de grau mig i superior enfocats a una nova cultura de la 
pesca més adequats per a les necessitats del sector i la ciutat.

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a 
l’Escola Malagrida, d’Olot
250-01364/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 74409 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 74409)

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

2. Seguir destinant els recursos pressupostaris i personals necessaris per millo-
rar les condicions dels centres educatius del municipi d’Olot i poder mantenir totes 
les línies de P3.
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Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per 
a atendre els alumnes amb paràlisi cerebral i altres necessitats 
d’educació especial
250-01374/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 75944 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.09.2020

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 75944)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Instar al Departament d’Educació i el Departament de Salut, per a què en el 

marc de l’acord entre educació-salut, s’atenguin que es tinguin en compte les neces-
sitats de salut de l’alumnat que ho requereixin als CEE dels alumnes amb necessitats 
educatives especials que no poden ser satisfetes sense anar presencialment a l’escola.

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

2. Posar en marxa Preparar uns els protocols específics per a les escoles d’edu-
cació especial que siguin viables i factibles perquè no hi hagi dobles interpretacions 
ni variabilitat entre escoles amb característiques similars, tal com ha passat en juny 
de 2020 on unes escoles han obert i d’altres no establerts pel curs 2020/21 pels cen-
tres educatius a cada CEE.

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

3. Acompanyar l’alumnat més vulnerable en el seu procés terapèutic als centres 
educatius, dins els paràmetres de l’acord marc Educació-Salut. Proporcionar les te-
ràpies amb totes les garanties necessàries per evitar que els nens i nenes emmalal-
teixin més i, en conseqüència, les seves famílies.

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

4. Minimitzar el risc contagi, utilitzant mesures de protecció dels treballadors 
d’acord amb les establertes per les autoritats sanitàries:, com tests ràpids, mascare-
tes FFP2, higiene de mans... I segons el procediment bates i màscares, excloent si 
cal tècniques d’alt risc com les nebulitzacions.

Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (5)
De modificació del punt 5

5. Establir circuits per tal de tenir els contactes controlats dins l’escola. i que es 
puguin fer proves PCR de manera àgil, en el cas que algun alumne o treballador 
presenti simptomatologia compatible amb malaltia per Covid-19, per poder fer aïlla-
ment de la resta, si escau. En ser infants potencialment simptomàtics, ja que molts 
presenten febre i problemes respiratoris i digestius crònics, el fet de poder descartar 
la Covid-19 ràpid és molt important.
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Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pla de reforç educatiu per 
a estudiants de totes les etapes educatives
250-01382/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 75945 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.09.2020

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 75945)

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

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar un el Pla de Millora d’Oportunitats Educatives recolzament educatiu 

per estudiants de totes les etapes educatives anteriors a la universidad para los cur-
sos 2020-2021 y 2021-2022 de tutorías individualizadas, o en grupos reducidos, que 
tindrà com a objectiu recolzar en les tasques escolars a l’alumnat més vulnerable i 
reforçar el contingut i competències dels cursos anteriors. Algunes de les caracterís-
tiques principals d’aquest pla seran les següents: 

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

a) Les tutories individualitzades podran realitzar-les preferentment per profes-
sors del propi centre dins l’horari escolar que es trobin en les Borses de Treball per 
Interins, persones que hagin obtingut el Màster Habilitant per donar classe a Educa-
ció Secundària Obligatòria, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes o que 
es trobin cursant aquesta titulació.

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

b) Els professors interins, els estudiants que estiguin cursant el Màster Habilitant 
per donar classes o que ja estiguin en possessió del mateix seran els encarregats de 
realitzar aquestes tutories si així ho decideix l’equip directiu del centre educatiu sent 
contractats pel Departament d’Educació, responsable de portar a terme aquest Pla 
per un període de dos cursos lectius.

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

c) Les tutories hauran de ser individualitzades o realitzar-se en petit grups realit-
zant-se dins fora de l’horari escolar i tindran caràcter voluntari.
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Proposta de resolució sobre l’escolarització de germans bessons
250-01383/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 75946 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.09.2020

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 75946)

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

1. Regular que, en el primer accés de fills múltiples a l’escolarització a educa-
ció infantil, la opinió de la família sobre la seva l’admissió separada o en el mateix 
grup sigui vinculant escoltada i considerada pels donat que els professionals del 
centre encara no coneixen als menors. actuant des de posicions flexibles que satis-
facin ambdues parts.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 76428).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 76429).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 76430).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.09.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el respecte del dret fonamental a la 
igualtat dels estudiants amb relació a llengua amb què desitgin fer 
les proves d’accés a la universitat
250-01396/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 76431).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 76432).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 76433).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 76434).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 76435).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.09.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la implantació d’una escola d’hoteleria i 
turisme a Lloret de Mar
250-01401/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 76436).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 76437).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.09.2020; 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 JxCat; GP Cs (reg. 76438; 76472).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 76442).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 76407; 76439).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.09.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el servei d’urgències del CAP del Masnou
250-01406/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 76408; 76443).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 76409; 76440).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 76444).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 76441).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la contractació laboral 
necessària de professionals sanitaris
250-01410/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 76445).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.09.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el garantiment de les mesures per a 
implantar el teletreball
250-01411/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 76446).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 76410; 76447).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 76448).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 76449).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la prevenció de rebrots de Covid-19 en 
la indústria agroalimentària
250-01415/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 76411; 76450).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.09.2020; 10:30 h.
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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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 76031; 76236).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 76032; 76237).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 75921; 76034; 76239).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 75922; 76035; 76240).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 75923; 76036; 76241).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’impuls del comerç emblemàtic
250-01422/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 76037; 76242).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 75924; 76038; 76243).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 75925; 76039; 76244).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’abordatge de nous brots de Covid-19
250-01425/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 75926; 76040; 76245).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 76041; 76246).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’ús de les denominacions oficials de 
lloc per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-01427/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 76042; 76247).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 76043; 76248).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 76044; 76249).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 76045; 76250).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 76046; 76251).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre l’impacte del confinament en l’educació 
dels joves
250-01434/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 75927; 76047; 76252).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 75928; 76048; 76253).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 75929; 76049; 76254).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 75930; 76050; 76256).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 75931; 76051; 76257).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.
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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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 76052; 76258).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 76053; 76260).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el projecte d’urbanització del sector 
Montcal, a Begur
250-01441/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 75932; 76054; 76261).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 75933; 76055; 76263).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.



BOPC 680
16 de setembre de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 36

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 75934; 76056).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el desplegament dels serveis territorials 
a la vegueria del Penedès
250-01444/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 75935).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 75936; 76057).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 76058).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 76059).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’aturada d’un projecte de construcció a 
la zona de Bellafosca, a Palamós
250-01448/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 75937; 76060).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 76061).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 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. 76451).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.09.2020; 10:30 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’emergència 
educativa i la planificació del curs escolar 2020-2021
302-00234/12

PRESENTACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 76464 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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 estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la In-
terpel·lació al Govern sobre l’emergència educativa i la planificació del curs escolar 
2020-21 (tram. 300-00291/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Incrementar la plantilla de docents de manera extraordinària als centres del 

Servei d’Educació de Catalunya, per reduir la ràtio d’alumnes per aula i garantir que 
aquestes no superin els 20 infants per grup en l’etapa infantil i primària, i els 30 a 
secundària, d’acord amb les recomanacions sanitàries.
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2. Prendre les mesures corresponents per assegurar la borsa de personal substitut 
necessària per garantir la plantilla docent suficient i modificar el règim de substitu-
cions per fer nomenaments diaris.

3. Proveir al conjunt de centres del Servei d’Educació de Catalunya dels mate-
rials de protecció necessaris en tot moment per afrontar amb les màximes garanties 
de seguretat i de prevenció el curs escolar, preveient una especial dotació per l’alum-
nat vulnerable o pels centres de màxima complexitat.

4. Posar a disposició de l’alumnat mancat de connectivitat o equipament infor-
màtic, des de l’etapa d’infantil fins a secundària, el material necessari per poder con-
tinuar el seu procés d’aprenentatge en episodis de quarantena o nous confinaments 
durant aquest curs escolar, abans de finalitzar el mes d’octubre.

5. Habilitar un fons pels ajuntaments amb els recursos suficients per afrontar les 
despeses extraordinàries vinculades amb la garantia d’una tornada segura a les es-
coles en un context de pandèmia, com els sobrecostos derivats del necessari incre-
ment del servei de neteja i desinfecció de les escoles o el reforçament de personal 
per assegurar un correcte desenvolupament de les entrades i sortides dels centres 
educatius, entre d’altres.

6. Garantir el desplegament efectiu i la implementació del Decret 150/2017, de 
17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu 
inclusiu, reforçant la dotació de personal docent i no docent per reforçar l’atenció 
educativa a l’alumnat amb necessitats de suport educatiu i vetllar perquè aquests no 
se separin del seu grup estable, comprometent així avenços en matèria d’inclusivitat 
als centres educatius ordinaris.

7. Rebutjar la decisió del Departament d’Educació de fomentar l’eliminació de la 
sisena hora als centres educatius públics de màxima complexitat durant aquest pro-
per curs, per compensar les desigualtats educatives.

8. Elaborar un pla de foment de l’etapa educativa 0-3 anys per evitar que la crisi 
socioeconòmica provocada per la Covid-19 resulti en una pèrdua d’oportunitats edu-
catives pels infants de famílies vulnerables.

9. Recuperar la seva coresponsabilitat en el finançament d’un terç del cost total 
de la plaça d’escola bressol i retornar als ajuntaments la integritat del deute pendent.

10. Garantir la suficiència alimentària durant el proper curs escolar, tant si és 
mitjançant els ajuts al servei de menjador a les escoles com amb altres fórmules 
viables i que no fomentin el risc de contagi, en períodes de quarantena o de nous 
confinaments.

11. Emetre instruccions precises en relació al currículum educatiu i l’enfocament 
pedagògic més adequat als centres educatius en aquest curs escolar extraordinari, i 
determinar les competències clau a assolir en cada nivell, per evitar així greuges i 
desigualtats estructurals entre centres. Igualment, donar instruccions i orientacions 
als centres educatius davant de períodes de quarantena, i proveir-los amb els recur-
sos pedagògics necessaris per afrontar aquests episodis.

12. Presentar, a finals del primer trimestre escolar, davant la Comissió d’Educa-
ció un informe sobre el transcurs del curs.

13. Presentar a la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública del 
Parlament de Catalunya, en un període màxim de dos mesos, un mapa amb les man-
cances infraestructurals en matèria de connectivitat dels centres educatius del con-
junt del territori i un pla per a solucionar-les.

14. Revisar i reforçar les funcions de la inspecció educativa, tenint en compte les 
noves necessitats en l’actual context.

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units



BOPC 680
16 de setembre de 2020

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 39 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels 
fons Covid-19 per a la recuperació econòmica i social
302-00235/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 76480 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlament
Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup 

Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre la gestió dels fons Covid-19 per a la recuperació econòmica i social (tram. 300-
00297/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reclamar al Govern de l’Estat el traspàs de com a mínim 31.765 milions d’eu-

ros provinent del Fons Europeu creat en motiu del Covid-19 per a la recuperació 
econòmica i social vinculat a projectes transformadors (transició ecològica, digita-
lització de l’economia...) perquè puguin ser gestionats des de la proximitat, amb la 
participació del món local, en compliment del principi de subsidiarietat consagrat a 
l’article 5(2) del Tractat de Lisboa com un dels principis rectors fonamentals de la 
Unió Europea.

2. Exigir al Govern de l’Estat el compliment de la legalitat sobre les inversions 
en infraestructures a Catalunya i a incrementar el percentatge d’execució pressupos-
taria relatiu al capítol d’inversions a Catalunya.

El Parlament de Catalunya considera necessari que: 
3. El Govern de l’Estat obri una nova negociació amb el món municipal, que 

tingui en compte les entitats municipalistes de Catalunya, per tal d’aprovar un nou 
Reial Decret que permeti el repartiment del Fons Extraordinari de 5.000 milions 
d’euros previst per l’Estat per al món local, i d’altres qüestions.

4. Aquesta nova proposta de Reial Decret hauria de basar-se en les següents 
qüestions: 

a. Mantenir el fons extraordinari de 5.000 milions d’euros adreçat al món local 
per a que sigui repartit entre tots els Ajuntaments, independentment de la seva si-
tuació financera, i desvincular-ne el seu accés de qualsevol forma de préstec dels 
romanents. La distribució s’hauria de fer per criteris de població i també en base a 
criteris d’afectació econòmica.

b. Suspendre l’aplicació de la regla de la despesa per als exercicis 2020 i 2021.
c. Permetre fer ús lliurement dels superàvits i romanents generats per cada enti-

tat local.
d. Permetre fer ús de la capacitat d’endeutament dels ens locals per realitzar no-

ves despeses vinculades a la recuperació econòmica, modificant el Reial Decret Le-
gislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova la refosa de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals.

e. Deixar sense efecte per als anys 2020 i 2021, de manera extraordinària, les 
mesures correctives i coercitives recollides als articles 20 a 26 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

5. Crear un fons destinat a cobrir el dèficit extraordinari del transport públic urbà 
en motiu del Covid 19, de com a mínim 600 milions d’euros, per aquelles adminis-
tracions titulars d’aquest servei.
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6. Revisar i actualitzar el marc d’Estabilitat Pressupostària definit a l’article 135 CE i 
a la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
adaptant-la al nou context econòmic.

Palau del Parlament, 11 de setembre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la regularització 
de persones immigrants
302-00236/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 76481 i 76704 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Ruben Wa-

gensberg Ramon, diputat del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que es-
tableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre la regularització de persones immigrants 
(tram. 300-00296/12).

Moció
Aquesta moció recull els punts principals proposats per la Taula de ciutadania i 

immigració en defensa d’un procés de regularització administrativa davant el con-
text de la crisi sanitària, social i econòmica provocada pel Covid-19.

1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a traslladar a 
l’executiu espanyol la necessitat de: 

a) Regularitzar administrativament, de forma urgent, a les més de 600.000 per-
sones que es troben en situació irregular a l’Estat espanyol aprofitant els mecanis-
mes existents i fent les modificacions reglamentàries oportunes.

b) Habilitar un mecanisme especial per a l’accés a l’autorització de residència i 
treball a les persones amb experiència en els treballs de les cures que puguin contri-
buir a la recuperació dels serveis socials i sanitaris.

c) Accelerar els tràmits de reconeixement de les titulacions universitàries i no 
universitàries adquirides a l’estranger amb especial atenció a les dels àmbits profes-
sionals de l’assistència social i sanitària.

d) Reforçar la capacitat administrativa de les oficines i serveis d’estrangeria de 
les subdelegacions del Govern de l’Estat.

e) Reduir, durant el 2020, el termini d’estada requerit per a l’accés a l’arrelament 
social a un any i el de l’oferta de contracte a tres mesos.

f) Establir una autorització automàtica per treballar per als joves estan tutelats, 
guarda o altra de forma de protecció en el sistema de protecció de la infància i l’ado-
lescència en el moment d’assolir la majoria d’edat.

g) Donar instruccions abans del 21 de setembre a les subdelegacions del Govern 
per tal que acceptin els informes 03 (segons RLOEX informe d’esforç d’integració) 
per a valorar la renovació de les autoritzacions de residència dels joves migrats sols 
majors d’edat que han estat tutelats, sota guarda o altra forma de protecció del sis-
tema de protecció de la infància i l’adolescència evitant les denegacions massives a 
les que ens està portant la darrera jurisprudència del Tribunal Suprem.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
a) Executar un Pla de Xoc per a una sortida de la crisi amb igualtat que reculli, 

entre d’altres, mesures de suport als processos de regularització dins l’àmbit de les 
seves competències.
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b) Impulsar un programa de difusió entre els agents econòmics que puguin fer 
contractes de treball i la ciutadania per al coneixement i implementació del procedi-
ment de l’arrelament social per accedir a la regularitat administrativa.

c) Que doni suport a la presentació de projectes de treball per compte propi per 
accedir a la regularitat administrativa.

d) Que doni suport a la creació de cooperatives de treball que permeti accedir a 
la regularitat administrativa a treballadores de les cures.

e) Que impulsi polítiques actives d’ocupació que permetin el manteniment i l’ac-
cés a la regularitat administrativa.

f) Que difongui la utilitat de l’informe 03 (segons RLOEX Informe d’esforç d’in-
tegració) per a evitar la irregularitat administrativa.

g) Que impulsi un pla per a que els joves migrats sols, d’entre 18 i 21 anys, pu-
guin accedir a la inserció laboral i la regularitat administrativa a llarg termini.

h) Que doni continuïtat en el 2021 a la convocatòria d’ajuts a la contractació de 
treballadores de les cures per afavorir la seva regularitat administrativa i el treball 
en condicions legals i dignes.

i) Reforçar l’oferta formativa del servei de primera acollida en format presencial 
adaptat a les circumstàncies Covid-19 i en format en línia per tal d’afavorir l’autono-
mia de les persones immigrades i el seu arrelament social.

j) Reforçar les mesures de suport als centres educatius amb una presència im-
portant d’alumnat de famílies d’origen migrant i en situació vulnerable que inclogui 
suport educatiu a l’alumnat, programes de formació a les famílies i millora de l’ac-
cessibilitat a les activitats educatives fora de l’horari lectiu.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Ruben Wagensberg Ramon, diputat, GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs 
escolar 2020-2021
302-00237/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 76482 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamen-
to del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al 
Govern sobre l’inici del curs escolar 2020-2021 (tram. 300-00292/12).

Moción
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Realizar test rápidos o PCR a todo el profesorado y al personal no docente 

para garantizar la seguridad en los centros escolares.
2. Remitir un comunicado a todos los directores y directoras de los centros de 

enseñanza por el que el Departament d’Educació asuma explícitamente las res-
ponsabilidades legales y la defensa jurídica ante las posibles reclamaciones que se 
pudieran formular contra los profesores y profesoras por contagios derivados del  
Covid-19.

3. Dotar a todos los centros escolares de personal de enfermería para, entre otras 
funciones, coordinar la realización de las actuaciones y medidas higiénico-sani-
tarias y alertar, vigilar y establecer medidas de prevención ante posibles casos de 
alumnos con síntomas del Covid-19.
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4. Destinar una partida económica extra para el servicio de limpieza de todos los 
centros públicos y concertados y garantizar que no empeoran las condiciones labo-
rales del personal de limpieza.

5. Ampliar la plantilla de docentes para garantizar el cumplimiento de las ratios 
y que en ningún caso superen un máximo de 20 alumnos en educación infantil y 
primaria, y 30 alumnos en secundaria.

6. Establecer de forma clara el currículum que se ha de recuperar del último tri-
mestre del curso 2019-2020.

7. Establecer de forma clara la priorización de contenidos y los criterios de eva-
luación fundamentales en caso de confinamiento derivado de un contagio incontro-
lado por Covid-19.

8. Garantizar que todo el alumnado y el profesorado dispone de un dispositivo 
y material informático, así como acceso a internet para acabar con la brecha digital 
que garantice que se podrán seguir las clases en caso de un nuevo confinamiento 
provocado por el Covid-19.

9. Garantizar la formación digital del profesorado y de las familias.
10. En el caso de hermanos mellizos o gemelos en un mismo curso con más de 

un grupo, optar por que ambos vayan a la misma clase para minimizar así el núme-
ro de contactos.

11. Garantizar el suministro de mascarillas FFP2 para todo el personal docente 
y no docente de los centros escolares, así como el suministro de pantallas faciales 
protectoras cuando su uso sea necesario como en el caso de limpieza o cambio de 
pañales de los alumnos.

12. Garantizar las distancias de seguridad en todas las aulas de educación infan-
til, educación primaria, educación secundaria obligatoria y post obligatoria.

13. En los centros de Educación Especial o Especializada en los que sea necesa-
rio el contacto físico, garantizar los Equipos de Protección Individual para el perso-
nal docente y personal auxiliar.

14. En los centros de Educación Especial o Especializada en los que sea necesa-
rio el contacto físico, garantizar la periodicidad de las pruebas PCR.

15. En los centros con alumnos sordos o alumnos con trastorno autista, garanti-
zar el uso de mascarillas transparentes homologadas.

16. Modificar el umbral de las becas comedor y ampliar la partida presupuestaria 
destinada a dichas becas comedor.

17. Hacer efectivo el Pla de rescat de les llars d’infants privades y mantenerlo a 
lo largo de todo el curso escolar.

18. Garantizar que toda la documentación sobre el Covid-19 suministrada se di-
funda en los tres idiomas oficiales en Cataluña, catalán, castellano y aranés.

19. Aplicar con carácter inmediato en todos los centros educativos las Recomen-
daciones técnicas profesionales de operación y mantenimiento de los sistemas de 
climatización y ventilación realizadas por diversas asociaciones de profesionales 
expertos y coordinadas por unidades técnicas de diversos ministerios.

Palacio del Parlamento, 14 de septiembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació i les 
condicions sociolaborals del treball autònom
302-00238/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 76485 i 76573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, José María Cano Navarro, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Inter-
pel·lació al Govern sobre l’ocupació i les condicions sociolaborals del treball autò-
nom (tram. 300-00293/12).

Moción
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 

Ante una situación de emergencia
1. Diseñar y poner en marcha en el plazo de un mes desde la aprobación de esta 

moción un plan de ayudas específico para los trabajadores autónomos, con dota-
ción presupuestaria suficiente, con el objetivo de ayudarles a que puedan salvar su 
negocio ante la situación de crisis sanitaria. Este plan incluirá a los mutualistas y a 
los autónomos societarios. Dicho plan será presentado en sede parlamentaria en el 
plazo de un mes desde la aprobación de esta moción. El citado plan deberá abordar 
las diferentes casuísticas: 

a. Compensación económica de aquellos costes estructurales que no puedan cu-
brir con un volumen de ingresos condicionado por la Covid-19.

b. Prestación que permita complementar sus ingresos hasta alcanzar el SMI, te-
niendo en cuenta su situación familiar.

c. Prestación para los trabajadores autónomos de temporada que no han podido 
retomar la actividad y llevan seis meses sin ingresos mientras tienen que seguir ha-
ciendo frente a todos sus gastos estructurales. Son ejemplos los autónomos vincula-
dos a la cultura y el espectáculo y feriantes.

2. Establecer los protocolos necesarios para que puedan iniciar su actividad to-
das aquellas actividades que todavía no lo han hecho o lo han hecho de manera muy 
condicionada, como el sector del ocio, la cultura, la hostelería o el comercio.

Conciliación
3. Diseñar e implementar un plan de ayudas a la conciliación del trabajador autó-

nomo con hijos o familiares dependientes a su cargo ante posibles periodos de cua-
rentena, para que no tengan que escoger entre su negocio y cuidar a su familia. El 
citado plan se presentará en el plazo de un mes desde la aprobación de esta moción.

Financiación y morosidad
4. Implementar un plan de lucha contra la morosidad de las administraciones 

públicas que contemple la puesta al día en los pagos de manera inmediata de todos 
los entes que dependen de la Generalitat, así como de la propia Generalitat. En este 
sentido, para las facturas de la Generalitat y de los entes que dependen de la Gene-
ralitat, el pago de las citadas facturas no excederá de los 15 días de plazo.

5. Realizar las acciones necesarias para que el Institut Català de Finances pueda 
conceder microcréditos a los trabajadores autónomos con necesidades de tesorería, 
sin exigir garantías adicionales y basándose en las características del negocio. Es-
tos microcréditos contemplarán la posibilidad de acordar períodos de carencia y la 
subvención de intereses.
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Fiscalidad
6. Establecer una nueva deducción en el tramo autonómico del IRPF para el ejer-

cicio 2020 a la que se puedan acoger aquellos trabajadores autónomos que manten-
gan su actividad, pero hayan soportado una reducción de ingresos motivada por la 
crisis del Covid-19.

Formación
7. Diseñar e implementar un plan de formación específico para autónomos, en el 

plazo de un mes desde la aprobación de esta moción. Este plan deberá contemplar 
una formación específica en gestión.

8. Promover un convenio de colaboración entre el Institut Obert de Catalunya 
(IOC) y el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), en el plazo de un mes desde la 
aprobación de esta moción, para impulsar cursos de formación online destinados a 
trabajadores autónomos y también a aquellos que se planteen serlo.

Fomento del emprendimiento
9. Rediseñar el programa Catalunya Emprèn para constituirlo como una herra-

mienta útil de apoyo a los emprendedores, y con especial énfasis en las mujeres, los 
jóvenes y los mayores de 45 años.

Servicio de Ocupación (SOC)
10. Diseñar un plan de reforma integral del SOC en el plazo de tres meses desde 

la aprobación de esta moción que aborde: 
a. Su necesaria modernización y adaptación a las nuevas tecnologías que permi-

ta convertirlo en una herramienta útil para mediar entre la oferta y la demanda de 
empleo, así como para acompañar al trabajador a lo largo de toda su carrera profe-
sional.

b. La creación, en su seno, de una Oficina Específica del Trabajador Autónomo.
c. Revisar los sistemas de itinerarios personalizados.
d. Revisar los sistemas de reorientación.
e. Revisar los sistemas de formación.

Inspección de Trabajo
11. Dotar de recursos a la Inspección Laboral para que pueda: 
f. Realizar una actividad informativa y divulgativa mediante la emisión de cir-

culares sobre los criterios de la Inspección para que puedan ser conocidos por tra-
bajadores, empresas y autónomos.

g. Realizar campañas de difusión de estas circulares para que llegue a un núme-
ro máximo de trabajadores, empresas y autónomos.

h. Realizar controles de oficio para erradicar el uso de falsos trabajadores autó-
nomos.

Consell del Treball Autònom de Catalunya
12. Activar el Consell del Treball Autònom de Catalunya en el plazo de un mes 

desde la aprobación de la presente moción, con la finalidad de converstirse en un 
interlocutor de la Administración en todo lo referente a los trabajadores autónomos.

Palacio del Parlamento, 14 de septiembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; José María Cano Navarro, diputado, GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la defensa de 
les institucions i l’autogovern
302-00239/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 76486 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la defensa de les insti-
tucions i l’autogovern (tram. 300-00298/12).

Moció

Exposició de motius
La tradició política espanyola, tant la monàrquica com la republicana, ha estat 

i segueix sent avui, molt majoritàriament, centralitzadora i unitària, concentrant a 
Madrid l’administració judicial, l’estructura econòmica, i les institucions polítiques, 
menystenint continuadament les institucions catalanes. Des de la fundació de l’Estat 
modern, la repressió ha estat el vehicle que ha guiat habitualment la manera d’ac-
tuar dels poders espanyols envers Catalunya, sovint amb la intenció de minimitzar 
la capacitat d’acció política a Catalunya i, fins i tot, de fer-ne desaparèixer les seves 
institucions.

Així, des de la publicació del Decret de Nova Planta el gener de 1716 i la con-
seqüent abolició de la Generalitat, Catalunya es va quedar sense institucions d’au-
togovern. No va ser fins el 1914 que es va recuperar un escàs grau de descentralit-
zació administrativa amb la Mancomunitat de Catalunya. Tanmateix, el cop d’estat 
de Primo de Rivera del 1923 va truncar l’anhel de les catalanes i dels catalans per 
aconseguir l’Estatut d’Autonomia.

Amb la constitució de la II República a Espanya el 1931, i l’aprovació per les 
Corts d’un retallat Estatut l’any 1932, tampoc es va aconseguir una federalització ni 
una descentralització explícita de competències, ja que ben aviat es van acusar de 
separatistes els intents de federació del govern del president Lluís Companys. A raó 
d’aquesta intolerància envers les aspiracions catalanes, el president va ser empreso-
nat mentre ostentava el càrrec, es va haver d’exiliar, va ser deportat i finalment afu-
sellat per les forces del general Franco.

Cada cop que Catalunya ha intentat impulsar una proposta federal per a Espa-
nya, que respectés i promogués les institucions històriques del país, s’ha vist aturada 
per la raó de la força de les institucions espanyoles. Bona mostra d’aquesta manca de 
respecte a les institucions catalanes han estat els empresonaments dels qui varen ser 
presidents de Catalunya, com Enric Prat de la Riba, Lluís Companys i Jordi Pujol, o 
els exilis dels també presidents Josep Puig i Cadafalch, Francesc Macià, Josep Irla, 
Josep Tarradellas i Carles Puigdemont. Així mateix, el judici i la inhabilitació del 
president Mas i de l’actual president, el Molt Honorable Sr. Quim Torra.

Ni tan sols amb la recuperació d’institucions democràtiques, amb la monarquia 
parlamentària del 1978, s’ha evitat definitivament la censura, la repressió i la per-
secució judicial, econòmica i política de les institucions catalanes. Recentment són 
molts els episodis de de censura, repressió i les males praxis a les institucions esta-
tals, que han decidit impedir en reiterades ocasions la voluntat de la ciutadania ca-
talana, expressada a les urnes com l’1 d’octubre del 2017.

És per tot això que el Parlament de Catalunya reitera que l’única manera de ga-
rantir el manteniment de les institucions catalanes serà la constitució d’una Repúbli-
ca Catalana com a Estat de dret, democràtic i social.
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Per aquests motius,
El Parlament de Catalunya: 
1. Recorda que les institucions de la Generalitat, aquest Parlament, el Govern i 

el president, no varen ser creades a partir de la Constitució espanyola de 1978, sinó 
que són totes elles anteriors i tenen una legitimitat històrica inqüestionable.

2. Denuncia la repressió continuada per part de l’Estat espanyol contra la Presi-
dència de la Generalitat i, concretament, contra els tres últims presidents de Cata-
lunya, els Molt Honorables Senyors Artur Mas, Carles Puigdemont i Quim Torra.

3. Rebutja totes les ingerències dels diversos poders de l’Estat en les dinàmiques 
democràtiques de les institucions catalanes, que són les úniques legitimades per ele-
gir i cessar el president de la Generalitat.

4. Condemna la intervenció i les pressions per part de l’Estat espanyol sobre el 
Parlament, absolutament incompatible amb el principi de separació de poders, i la 
censura dels debats parlamentaris, així com la repressió judicial exercida sobre els 
membres de la Mesa d’aquesta legislatura i de l’anterior.

5. Exigeix, novament, una amnistia que ha d’anul·lar totes les causes judicials im-
pulsades contra les persones que han estat processades, jutjades, detingudes o em-
presonades per defensar drets polítics, socials o civils, des del dret d’autodetermina-
ció fins al dret de vaga, en el marc d’una legislació d’excepció contra els drets civils 
i polítics, com la Llei orgànica 4/2015, del 30 de març, de protecció de la seguretat 
ciutadana, anomenada «llei mordassa», la legislació antiterrorista o qualsevol altre 
dispositiu jurídic.

6. Expressa la seva solidaritat amb aquells càrrecs públics i ciutadans que han 
estat o segueixen sent perseguits per raons polítiques per la fiscalia i la judicatura 
espanyoles.

7. Lamenta que els canvis produïts en el govern de l’Estat no hagin suposat cap 
millora perceptible en matèria de drets i llibertats i que continuï la mateixa dinàmi-
ca repressiva imposada a Catalunya pels governs anteriors.

8. Denuncia la complicitat dels diferents poders de l’estat espanyol a l’hora de 
treballar per fer efectiva la repressió que pateix Catalunya. Aquesta complicitat tam-
bé es fa evident quan aquestes mateixes institucions –i les persones que n’han ocu-
pat càrrecs– s’autoprotegeixen les unes a les altres. Una prova d’aquesta manera 
d’actuar, fosca i encobridora la trobem en la resposta dels expresidents del govern 
d’Espanya –així com exministres– davant la fugida del rei emèrit, l’absència de cap 
mena de crítica a l’article que el fiscal Zaragoza va publicar el 24 d’agost de 2020 al 
diari La Vanguardia posant en dubte la justícia europea («El desatino judicial bel-
ga»), o el suport que l’exministre Rodolfo Martín Villa –i exgovernador civil a Bar-
celona l’any 1974– ha rebut per part de quatre expresidents del govern espanyol a 
l’hora d’afrontar una querella que des de l’Argentina l’investiga arran d’un greu epi-
sodi de repressió a Espanya el març de 1976, acusant-lo de crims de lesa humanitat.

9. Lamenta que des dels poders de l’Estat es faci silenci quan membres d’aquest 
Parlament denuncien espionatge en els seus mòbils, quan s’assalta el despatx profes-
sional dels advocats dels presidents Torra i Puigdemont o quan es produeix un acte 
vandàlic a la seu d’Omnium Cultural l’endemà de l’11 de setembre.

10. Constata que l’única manera de garantir que Catalunya sigui governada per 
les persones elegides democràticament pel poble i es pugui dotar de les seves prò-
pies lleis, i a la vegada salvaguardar les institucions i protegir els representants pú-
blics de la repressió i persecució sistemàtica per part de l’Estat espanyol, és culmi-
nar la independència de Catalunya amb els mecanismes propis d’una democràcia.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs 
escolar 2020-2021
302-00240/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 76487 i 76705 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 161 del 
Reglament del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre l’inici del curs escolar 2020-2021 (tram. 300-00295/12).

Moció
Atesa la crisi educativa, que la pandèmia de la Covid-19 ha agreujat i accelerat, 

ateses les incerteses i mancances amb què comença el cus escolar, i els dèficits de 
planificació, inversió i consens amb la comunitat educativa per part del Departa-
ment d’Educació,

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir el dret universal a l’educació al llarg de la vida i en tots els nivells i 

cicles formatius, amb caràcter universal, inclusiu, accessible, equitatiu i gratuït per 
a tot l’alumnat, i que cap família en resti exclosa.

2. Considerar, a tots els efectes, l’educació, les escoles i els serveis educatius un 
servei essencial, sense perjudici dels drets laborals inclòs el dret de vaga.

3. Assolir una política efectiva de comunicació, diàleg, negociació, consens i co-
operació amb el conjunt de la comunitat educativa i amb les seves instàncies socials 
i sindicals representatives.

4. Garantir que l’ensenyament sigui presencial per a tots els cicles i cursos esco-
lars. El sistema mixt, presencial i telemàtic, cal limitar-lo a situacions molt excep-
cionals, en què aquest model esdevingui indefugible. En previsió d’aquestes situa-
cions, cal que tot l’alumnat disposi d’ordinadors portàtils, connectivitat de qualitat i 
llibres de text, sense exclusions en funció dels recursos i de les carències i situacions 
familiars, i amb el suport educatiu necessari en cada cas que garanteixin les condi-
cions per a l’aprenentatge. Cal establir respostes específiques i personalitzades per a 
l’alumnat amb necessitats educatives especials i les seves famílies.

5. En situacions de confinament, tancament d’aules o escoles, o de quarantena, 
garantir la conciliació familiar i laboral de les persones tutores que hauran de tenir 
cura dels infants a casa, sense pèrdua de drets laborals i econòmics.

6. Reduir les ràtios a un màxim de 10 en l’educació infantil, en les escoles bres-
sol de 10 en els grups de 2-3 anys, de 6 en els grups de 1-2 anys, i de 4 als grups de 
lactants. I a un màxim de 15 a primària i secundària i a la resta de nivells educatius, 
amb el compromís d’un màxim de 20 un cop superada la pandèmia.

7. Augmentar el personal docent per tal de garantir aquesta reducció de ràtios, 
la inclusió escolar en tots els centres, i els grups estables en tots els cursos i cicles. 
Augmentar el personal educatiu especialista, complementari i auxiliar (pedagogues, 
psicòlogues, educadores socials, integradores socials, monitores, infermeres), en les 
plantilles del centre, per tal de garantir la inclusió, l’atenció a la diversitat i a les 
necessitats educatives especials, així com a les situacions psico-socials dels alum-
nes que requereixin un especial suport, i el seguiment i abordatge sanitaris de la  
Covid-19.

8. Garantir EPIs pels treballadors i treballadores: mascaretes FFP2 i pantalles 
facials.

9. Assegurar les substitucions des del primer dia de baixa i realitzar nomena-
ments des de l’1 de setembre al 31 d’agost.
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10. Garantir l’accés a les activitats extraescolars per a tot l’alumnat sense exclu-
sions per motiu econòmic.

11. Aplicar una política d’internalització de tots els serveis educatius, en col·la-
boració amb els ajuntaments.

12. Dotar i aplicar en tots els centres educatius les mesures de salut pública, que 
garanteixin la prevenció de la Covid-19 en tota la comunitat educativa i entorn de 
l’escola, així com el seguiment de la seva incidència i l’adequat abordatge en cas de 
produir-se, tenint en compte les diferents característiques de la problemàtica i la di-
versitat de necessitats i solucions en funció de l’edat del l’alumnat. Garantir, si cal 
amb nous equipaments complementaris d’acord amb els criteris dels consells esco-
lars, els espais adequats per a l’activitat escolar amb plenes garanties sanitàries. Su-
port als equips directius per a la gestió de la crisi educativa.

13. Garantir el servei de menjador i de beques menjador per a tot l’alumnat de 
tots els cursos i cicles, també en cas de confinament, en els mateixos centres esco-
lars, en equipaments complementaris o en els domicilis familiars.

14. Contemplar la diversitat territorial i les especificitats del món rural com a va-
riables a tenir en compte a l’hora d’establir els criteris de funcionament dels centres 
escolars, atorgant autonomia als ajuntaments a l’hora de determinar-los i aplicar-los.

15. Garantir que la pandèmia de la Covid-19 no sigui un factor que augmenti 
la segregació escolar, ans al contrari, cal que esdevingui una oportunitat per a re-
duir-la. Cal, doncs, que tots els centres escolars gaudeixin de recursos educatius 
equitatius per tal de fer front a les necessitats del seu alumnat, amb garanties d’i-
gualtat, qualitat i inclusió. En la dotació d’aquests recursos cal prioritzar els centres 
escolars públics, a la vegada que una discriminació positiva de la matrícula en favor 
d’aquests centres. Cal també eliminar els concerts educatius en les escoles elitistes, 
classistes i que segreguen per sexe o que exclouen la diversitat social i funcional. 
A més, cal que la segregació sigui prohibida. Cal endegar un procés de transició, 
amb una progressiva supressió dels concerts educatius, cap a un sistema escolar 
únic, públic, universal i gratuït, que incorpori els actuals centres concertats que es-
tiguin disposats a transformar-se en centres públics.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat 
d’un pla de rescat per al sector de la cultura
302-00241/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 76572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

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 estableix 
l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’un pla de rescat per al sector de la 
cultura (tram. 300-00294/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Crear una taula amb els actors implicats amb l’objectiu d’assolir un Acord Na-

cional de Rescat la cultura en viu de Catalunya.
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2) Revisar les actuals contractacions en el global del sector de les Arts Escèni-
ques, suprimint la precarietat en les relacions laborals on hi hagi capital públic im-
plicat.

3) Garantir la contractació en Règim Especial d’Artistes als professionals de la 
cultura que realitzen tasques tècniques o no creatives, sense les quals el normal fun-
cionament del sector cultural seria impossible.

4) Fer una recomanació formal a totes les empreses privades del sector, incloent 
aquesta recomanació com a requisit obligatori per rebre subvencions, perquè el sec-
tor privat adopti aquesta modalitat de contracte.

5) Articular ajudes directes per als músics, artistes i treballadors de la Cultura 
en col·laboració entre els Departaments de Cultura i de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies per fer front a la situació d’emergència d’aquests treballadors i treballadores.

6) Establir una línia d’ajuts específica per a empreses i professionals dedicades a 
la divulgació de la història, del patrimoni etc. que treballen amb escoles, realitzant 
tallers, visites a museus, a jaciments o ajudes i a organitzacions i associacions sense 
ànim de lucre, dedicades a la cultura tradicional i popular.

7) Tramitar el projecte de llei per declarar la Cultura com un bé essencial i de 
primera necessitat per a donar l’adequada seguretat jurídica a el sector, sobretot da-
vant l’allau de cancel·lacions injustificades per part de les entitats municipals i da-
vant els greuges comparatius amb altres sectors en matèria de mesures sanitàries.

8) Redactar una instrucció per obligar a compensar als artistes i empreses del 
sector per les anul·lacions unilaterals dels ajuntaments a causa de la Covid-19 mal-
grat que l’activitat en espectacles públics està permesa i regulada per llei.

9) Finalitzar el cens d’artistes a Catalunya abans de 2 mesos.
10) Revisar amb el Departament de Salut les mesures Covid per a espectacles 

en viu (arts escèniques, música en viu i altres) per tal de flexibilitzar les actuals i 
reactivar el sector.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputada, 

GP CatECP
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la 
consellera de Justícia sobre els plans per a descongestionar els jutjats
354-00346/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP 
Cs (reg. 75590).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Justícia, 10.09.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els cobraments abusius 
per part de les empreses subministradores d’aigua durant el període 
de confinament amb motiu de la Covid-19
354-00355/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: David Cid Colomer, del GP CatECP (reg. 75869).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Territori, 10.09.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat i el vicepresident del Govern i 
conseller d’Economia i Hisenda sobre els acords amb Hard Rock per 
a la compra de terrenys destinats a un complex de lleure
354-00358/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre 
diputat del GP PSC-Units (reg. 76066).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Territori, 10.09.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el manteniment del compromís 
que la participació de l’Institut Català del Sòl en la transacció entre 
Criteria i Hard Rock no comportarà cap despesa pública
354-00359/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP ERC (reg. 76078).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Territori, 10.09.2020.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’operació de compravenda 
dels terrenys on s’ha d’emplaçar el projecte de BCN World i la 
tardança en l’execució del projecte
354-00361/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb 
un altre diputat del GP Cs (reg. 76113).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Territori, 10.09.2020.

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació per 
a la Promoció del Transport Públic davant la Comissió de Territori 
perquè informi sobre el pla Tren 2024
356-00850/12

SOL·LICITUD

Presentació: David Cid Colomer, del GP CatECP (reg. 75223).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 10.09.2020.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Civit Fons, director de l’Institut 
Català del Sòl, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre 
el manteniment del compromís que la participació de l’Institut Català 
del Sòl en la transacció entre Criteria i Hard Rock no comportarà cap 
despesa pública
356-00862/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 76078).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 10.09.2020.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Civit i Fons, director de 
l’Institut Català del Sòl, davant la Comissió de Territori perquè informi 
sobre l’operació de compravenda dels terrenys on s’ha d’emplaçar el 
projecte BCN World i la tardança en l’execució del projecte
356-00863/12

SOL·LICITUD

Presentació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat 
del GP Cs (reg. 76123).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 10.09.2020.
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs per a proveir, per a un període de sis mesos, una plaça 
de tècnic o tècnica d’igualtat, amb caràcter de personal funcionari 
interí, per a l’execució de les accions i mesures del Pla d’igualtat del 
Parlament de Catalunya
501-00010/12

CONVOCATÒRIA

Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2020

La Mesa del Parlament, en la sessió de l’1 de setembre de 2020, convoca un con-
curs per a proveir una plaça de tècnic o tècnica d’igualtat, amb caràcter de personal 
funcionari interí, per a l’execució de programes de caràcter temporal, a fi de dur a 
terme l’execució de les accions i les mesures del Pla d’igualtat de gènere del Parla-
ment de Catalunya.

En aplicació del que estableix l’article 38.3 dels Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, pel que fa a la selecció de funcionaris interins 
per a l’aplicació de programes estrictament temporals; d’acord amb el que disposen 
els articles 1.2, 51, 52, 53 i 56 dels dits estatuts, i vist que s’ha seguit el tràmit esta-
blert pels Estatuts amb relació a l’òrgan de representació del personal del Parlament, 
fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts, la Mesa del Parlament

Acorda: 
1. Convocar un concurs per a proveir una plaça de tècnic o tècnica d’igualtat 

(grup A, subgrup A1), amb caràcter de personal funcionari interí, per a l’execució 
de programes de caràcter temporal, a fi de dur a terme l’execució de les accions i les 
mesures del Pla d’igualtat de gènere del Parlament de Catalunya, d’acord amb les 
bases que figuren en l’annex.

2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que consten en l’annex.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interes-

sades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan convocant, 
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el 
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), segons el que disposen els ar-
ticles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment ad-
ministratiu comú de les administracions públiques, o directament un recurs conten-
ciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini 
de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el BOPC, 
d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs 
que considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2020
Xavier Muro i Bas, secretari general

Annex

Bases

1. Objecte i funcions
1.1. L’objecte d’aquest concurs és la provisió d’una plaça de tècnic o tècnica 

d’igualtat (grup A, subgrup A1), amb caràcter de personal funcionari interí, per a 
l’execució de programes temporals, a fi de dur a terme l’execució de les accions i les 
mesures del Pla d’igualtat de gènere del Parlament de Catalunya.
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1.2. El programa temporal que s’ha d’executar consisteix a dur a terme l’execució 
de les accions i les mesures contingudes en els objectius estratègics més urgents del 
Pla d’igualtat de gènere del Parlament de Catalunya 2020-2023 (BOPC 521, del 27 
de gener de 2020) i, en concret, a establir un mecanisme de seguiment institucional 
per a supervisar i avaluar l’aplicació del Pla d’igualtat; coordinar les persones res-
ponsables del desplegament del Pla d’igualtat a cada departament de l’Administració 
parlamentària; col·laborar en la difusió de les accions del Pla d’igualtat entre totes 
les persones que integren el Parlament i la ciutadania, i dur a terme altres tasques 
que l’equip responsable del Pla li pugui encomanar.

Durada: 6 mesos, improrrogables.

2. Requisits de participació 
2.1. Per a ésser admesos en el concurs, els aspirants han de complir els requisits 

següents: 
a) Nacionalitat: Ésser ciutadans espanyols o nacionals d’algun dels altres estats 

membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacio-
nals subscrits per la Unió Europea, sigui aplicable la lliure circulació de treballa-
dors. També hi poden ésser admesos els cònjuges, els descendents i els descendents 
dels cònjuges, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats 
membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacio-
nals subscrits per la Unió Europea, sigui aplicable la lliure circulació de treballa-
dors, amb independència de llur nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin 
separats de dret i, pel que fa als descendents, sempre que siguin menors de vint-i-un 
anys o, si són majors d’aquesta edat, que visquin a càrrec dels progenitors.

b) Edat: Haver complert setze anys i no superar l’edat establerta per a la jubila-
ció forçosa.

c) Titulació: Tenir la titulació de doctorat, de llicenciatura, d’enginyeria, d’ar-
quitectura, de grau o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-la, en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. Si es tracta d’un títol obtingut 
a l’estranger, han d’acreditar que disposen de la convalidació corresponent o de la 
credencial que en certifiqui l’homologació.

d) Llengua catalana: Tenir els coneixements de llengua catalana de nivell de su-
ficiència de català (C1).

Els aspirants que no acreditin el nivell C1 de català, caldrà que ho facin per mitjà 
d’una prova com a requisit previ al nomenament.

e) Llengua castellana: Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola o 
que no procedeixin d’un país de parla castellana han d’estar en possessió del nivell 
superior de coneixements de llengua castellana.

Els aspirants que no acreditin el nivell superior de llengua castellana, caldrà que 
ho facin per mitjà d’una prova com a requisit previ al nomenament.

f) Habilitació: No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, ni 
estar separat del servei de qualsevol administració pública.

g) Capacitat: Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a exercir les fun-
cions pròpies de les places convocades.

2.2. L’aspirant seleccionat haurà d’aportar, prèviament al nomenament com a 
funcionari interí, l’original de la documentació acreditativa de les condicions i dels 
requisits de participació, d’acord amb la base 10 d’aquesta convocatòria.

3. Sol·licituds de participació
3.1. Formalització, obtenció i presentació
Per a prendre part en aquest concurs, cal emplenar una sol·licitud adreçada a la 

direcció del Departament de Recursos Humans, d’acord amb el model normalitzat 
que es pot obtenir al Servei d’Identificació del Parlament o bé imprimir per mitjà 
de la pàgina web del Parlament https://www.parlament.cat/web/actualitat/concur-
sos-oposicions/index.html, i presentar-la en suport paper, de manera presencial, al 

https://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
https://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
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Registre del Parlament de Catalunya (parc de la Ciutadella, s/n, 08003 Barcelona), 
de dilluns a divendres laborables, en l’horari següent: de dimarts a dijous, de 9 a 14 
hores i de 15 a 17 hores, i dilluns i divendres de 9 a 14 hores (consulteu les possibles 
actualitzacions d’aquest horari a la pàgina web). També es pot presentar als registres 
de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l’Administració General de l’Es-
tat, les administracions de les comunitats autònomes, les entitats que integren l’Ad-
ministració local i el sector públic institucional; a les oficines de correus, tal com 
s’estableixi per reglament; a les representacions diplomàtiques o oficines consulars 
d’Espanya a l’estranger, i a les oficines d’assistència en matèria de registres.

3.2. Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals a comptar de 

l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya.

3.3. Consentiment per al tractament de dades personals i per a la notificació elec-
trònica

Amb la sol·licitud de participació, els aspirants donen llur consentiment al trac-
tament de les dades personals necessàries per a prendre part en la convocatòria i 
per a la resta de tramitació del procés de selecció, d’acord amb la normativa vigent. 
Així mateix, els aspirants donen llur consentiment per a la recepció de notificaci-
ons electròniques amb efectes jurídics que es puguin derivar d’aquest procediment.

3.4. Signatura 
És imprescindible que la sol·licitud estigui signada per l’aspirant. La manca de 

signatura comporta l’exclusió de l’aspirant.

3.5. Declaració responsable 
Amb la sol·licitud de participació, els aspirants declaren responsablement que 

compleixen les condicions i els requisits per a participar en la convocatòria, i que 
tant la documentació que adjunten a la sol·licitud com els mèrits al·legats en el cur-
rículum vitae són autèntics.

En finalitzar el procés selectiu, l’aspirant seleccionat ha de presentar els originals 
de tota la documentació per a comprovar-ne la veracitat, a l’efecte del nomenament 
com a funcionari interí o funcionària interina, d’acord amb la base 10 d’aquesta 
convocatòria.

4. Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud 
4.1. Juntament amb la sol·licitud de participació, els aspirants han de presentar: 
a) Una fotocòpia del document oficial d’identitat o, si no tenen la nacionalitat es-

panyola, d’un document acreditatiu de la nacionalitat.
b) Una fotocòpia de la titulació acadèmica requerida.
c) Per a restar exempts de fer la prova de llengua catalana, una fotocòpia de la 

documentació acreditativa de tenir el nivell de suficiència de català (C1), o un de 
superior, de la Direcció General de Política Lingüística o un d’equivalent, d’acord 
amb la normativa sectorial de la Generalitat de Catalunya. Les equivalències s’es-
pecifiquen en l’Ordre VCP/491/2009, del 12 de novembre, per la qual es refonen i 
s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixe-
ments de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC 5511, del 23 de no-
vembre de 2009).

d) Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, per a restar exempts 
de fer la prova de llengua castellana, una fotocòpia de l’acreditació del coneixement 
del nivell superior de castellà, o el document que el substitueixi. A aquest efecte, es 
tindrà en compte el següent: 

– Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l’Estat espanyol.
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– Estar en possessió del diploma d’espanyol com a llengua estrangera (DELE) de 
nivell C1 o superior que estableix el Reial decret 1137/2002, del 31 d’octubre, modi-
ficat pel Reial decret 264/2008, del 22 de febrer, o de la certificació acadèmica que 
acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest.

– Estar en possessió del certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit 
per les escoles oficials d’idiomes.

També resten exempts de fer l’exercici de coneixements de llengua castellana els 
aspirants que hagin cursat en llengua castellana els estudis conduents a l’obtenció de 
la titulació exigida com a requisit d’accés.

e) El curriculum vitae en què els aspirants han d’al·legar els mèrits ordenadament, 
en paràgrafs separats i degudament numerats, seguint la classificació que consta en 
la fase de valoració de mèrits de la base 8.1.

En l’apartat de l’experiència professional, els aspirants han de fer constar en qui-
na administració o empresa han prestat els serveis, juntament amb la categoria pro-
fessional, la data d’inici, la data de finalització, el temps total treballat i el percentat-
ge de la jornada de treball. En el cas de la formació i la titulació, han de fer constar 
el nom de l’acció formativa, la durada, la data de finalització i el centre formador.

f) Una fotocòpia dels documents acreditatius dels mèrits al·legats en el curri-
culum vitae.

4.2. No cal que les fotocòpies dels documents que s’adjunten al curriculum vitae 
estiguin compulsades o confrontades. La compulsa de tots els documents es farà a 
partir de la proposta de nomenament, d’acord amb la base 10 de la convocatòria.

4.3. L’aspirant seleccionat haurà d’aportar, prèviament al nomenament com a 
funcionari interí, l’original de la documentació acreditativa dels mèrits.

4.4. Es concedirà un termini de tres dies hàbils, a comptar de l’endemà de la 
publicació de la valoració dels mèrits, per a presentar-hi esmenes i possibles recla-
macions.

5. Admissió dels aspirants
5.1. Una vegada acabat el termini de presentació de sol·licituds, i en el termini 

màxim d’un mes, la direcció del Departament de Recursos Humans aprovarà la llis-
ta provisional d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació de les persones que 
han de fer la prova de coneixements de llengua catalana i, si escau, de llengua caste-
llana, que es publicarà en el tauler d’anuncis i en la pàgina web del Parlament https://
www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html.

5.2. Els aspirants tindran un termini de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà 
de la publicació de la resolució en la pàgina web del Parlament, per a formular les 
reclamacions que creguin pertinents davant la direcció del Departament de Recur-
sos Humans, destinades a esmenar els errors que s’hagin pogut produir, o per a es-
menar els defectes o adjuntar la documentació preceptiva que n’hagi motivat l’ex-
clusió.

5.3. En el cas que no hi hagi cap reclamació, o bé un cop fetes les rectificacions 
pertinents en el cas que s’hagin presentat reclamacions, la direcció del Departament 
de Recursos Humans farà pública la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, 
amb la indicació de les persones que han de fer la prova de català i, si escau, de cas-
tellà, en el tauler d’anuncis i en la pàgina web del Parlament https://www.parlament.
cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html.

5.4. La llista provisional s’elevarà a definitiva sense que sigui necessària una 
nova resolució o publicació si no s’hi presenta cap reclamació o esmena en el termi-
ni esmentat en la base 5.2.

5.5. Les posteriors publicacions es faran en la pàgina web https://www.parla-
ment.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html i en el tauler d’anuncis del 
Parlament.
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5.6. Els errors materials, de fet o aritmètics en la publicació de les resolucions o 
anuncis es poden esmenar en qualsevol moment del procés, sia d’ofici o a sol·licitud 
de la persona interessada.

5.7. A l’efecte del còmput dels terminis d’aquesta convocatòria, el mes d’agost 
és inhàbil.

6. Comissió tècnica d’avaluació
6.1. La valoració dels mèrits i les capacitats correspon a la comissió tècnica 

d’avaluació, que és formada pels membres següents: 
a) Un president o presidenta: el secretari o secretària general o el director o di-

rectora de Govern Interior, o el funcionari o funcionària en qui delegui.
b) Dos vocals de l’Administració parlamentària: el secretari general com a res-

ponsable del centre gestor, si no ha delegat la presidència, i un funcionari o funcio-
nària del Parlament designat d’entre una terna proposada pel Consell de Personal, 
per raó de la seva especialització, tenint en compte les funcions del lloc de treball 
que s’ha de proveir.

c) Dos vocals externs: un expert o una experta a proposta del Consell Nacional 
de les Dones i un professor o professora d’universitat amb expertesa en temes d’i-
gualtat i que participi en mestratges o postgraus sobre igualtat o gènere o formi part 
de grups d’estudi sobre alguna d’aquestes matèries.

6.2. Exercirà de secretari o secretària el membre de la comissió que aquesta de-
signi.

7. Desenvolupament del procés selectiu
7.1. La comissió tècnica d’avaluació, un cop publicada la llista definitiva d’aspi-

rants admesos i exclosos, ha de fer públics el dia, l’hora i el lloc de la prova de català 
i castellà, si escau, per als candidats que no han acreditat documentalment els conei-
xements requerits, amb una antelació mínima de dos dies. La qualificació d’aquesta 
prova és «d’apte/a» o «no apte/a» i s’ha de fer pública d’acord amb el que estableix 
la base 7.6. Els aspirants que no superin la prova seran exclosos del procés selectiu.

7.2. L’acreditació documental per a restar exempts de fer la prova de coneixe-
ments de llengua catalana o castellana es pot fer efectiva fins just abans de l’inici 
de la prova, aportant l’original i una fotocòpia de la documentació acreditativa da-
vant la comissió tècnica d’avaluació, la qual ha de trametre una fotocòpia d’aquesta 
documentació a l’òrgan convocant, perquè s’incorpori a l’expedient de la persona 
interessada.

7.3. Un cop feta la valoració dels mèrits dels aspirants admesos, la comissió tèc-
nica d’avaluació ha de fer públic el resultat d’aquesta valoració. Tal com estableix 
la base 4.4, es concedirà un termini de tres dies hàbils, a comptar de l’endemà de 
la publicació de la valoració dels mèrits, per a presentar-hi esmenes i possibles re-
clamacions.

7.4. La comissió tècnica d’avaluació ha de convocar els aspirants amb una ante-
lació mínima de dos dies, per a fer l’entrevista que estableix la base 8.

7.4.1. L’ordre d’actuació dels aspirants en l’entrevista és determinat per la Reso-
lució PDA/3532/2019, del 17 de desembre, del Departament de Polítiques Digitals 
i Administració Pública, per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic 
per a determinar l’ordre d’actuació de les persones aspirants en els processos selec-
tius de l’any 2020. El resultat d’aquest sorteig ha estat la lletra «E».

7.5. La comissió tècnica d’avaluació, en el termini d’un mes des de la publicació 
de la llista definitiva de persones admeses i excloses, ha d’elaborar una relació or-
denada dels candidats admesos en el procés selectiu, amb les puntuacions atorgades 
en les diferents fases, i fer-la pública al tauler d’anuncis del Parlament i en la pàgina 
web del Parlament http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/
index.html.
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7.6. Totes les comunicacions i les notificacions derivades d’aquesta convocatòria, 
i també les qualificacions de les fases del concurs, s’han de fer públiques al tauler 
d’anuncis del Parlament, a l’efecte del que estableix l’article 45.1.b de la Llei de l’Es-
tat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administra-
cions públiques. Amb aquesta publicació, es considera feta la notificació pertinent 
als interessats i s’inicia el còmput dels terminis per a la presentació de possibles re-
cursos. Sense subjecció a aquest termini, les comunicacions, les notificacions i les 
qualificacions també s’han de fer públiques en la pàgina web del Parlament http://
www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html.

8. Fases del concurs
Els mèrits i les capacitats acreditats pels aspirants han d’ésser valorats per la co-

missió tècnica d’avaluació en dues fases no eliminatòries, que tenen un màxim de 40 
punts, en funció de les característiques del lloc de treball que s’ha de proveir, segons 
els criteris i els barems següents: 

8.1. Primera fase. Valoració de mèrits
La valoració dels mèrits per a aquesta fase és, com a màxim, de 35 punts.
a) Experiència professional: puntuació màxima de 25 punts.
a.1) Pel treball efectivament desenvolupat en el sector públic en matèria de gène-

re i igualtat. Es valorarà a raó de 3 punts per any d’experiència acreditat, fins a un 
màxim de 15 punts.

a.2) Pel treball efectivament desenvolupat en el sector privat en matèria de gène-
re i igualtat. Es valorarà a raó de 2 punts per any d’experiència acreditat, fins a un 
màxim de 10 punts.

L’experiència professional en les administracions públiques s’ha d’acreditar mit-
jançant una certificació de l’òrgan competent, el nomenament o el contracte laboral, 
amb una indicació expressa de la categoria professional desenvolupada, el període 
de temps, la data de finalització i el règim de dedicació.

Els serveis prestats a les administracions públiques en qualitat de personal even-
tual no es valoren.

L’experiència professional en el sector privat s’ha d’acreditar mitjançant una foto-
còpia del contracte de treball o una certificació de l’empresa que indiqui els serveis 
prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, la data de fi-
nalització i el règim de dedicació, juntament amb el certificat de vida laboral expe-
dit per la Tresoreria General de la Seguretat Social, essent necessari la presentació 
d’ambdós documents.

En cas de dedicació parcial, la puntuació obtinguda pel temps treballat amb 
aquesta dedicació es puntuarà proporcionalment.

En cas de superposar-se temporalment situacions d’exercici professional previs-
tes en més d’un supòsit dels que consten en els apartats anteriors, només es valorarà 
la que representi una puntuació superior per a la persona concursant.

b) Formació i perfeccionament: es valorarà fins a un màxim de 10 punts
b.1) Per cursos, seminaris i jornades de perfeccionament i especialització, amb 

una durada igual o superior a 20 hores, en matèria de gènere i igualtat, fins a un 
màxim de 2 punts.

De 20 a 40 hores: 0,3 punts.
De 41 a 60 hores: 0,6 punts.
Més de 60 hores: 0,8 punts.
Els cursos dels quals no s’especifiquen les hores lectives, es valoraran amb 0,1 punts.
Els cursos de formació i perfeccionament s’han d’acreditar amb el diploma o el 

certificat d’assistència expedit per l’organisme corresponent, en què han de figurar la 
durada dels cursos o les activitats formatives i les dates de realització.

b.2) Per postgraus i mestratges en matèria de gènere i igualtat, a raó d’1 punt per 
postgrau i 2,50 punts per màster, amb una puntuació màxima de 3,50 punts.
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Aquesta formació s’ha d’acreditar amb una fotocòpia del títol o del diploma cor-
responent.

b.3) Per la possessió del certificat ACTIC acreditatiu de competències digitals o 
de certificacions equivalents COMPETIC i UOC, fins a un màxim d’1 punt.

– Certificat de nivell 1 (bàsic): 0,3 punts.
– Certificat de nivell 2 (mitjà): 0,6 punts.
– Certificat de nivell 3 (avançat): 1 punt.
Només es valorarà un certificat, el de nivell superior.
b.4) Per l’acreditament del nivell C2 (nivell superior, antic D) de coneixement de 

la llengua catalana: 0,5 punts.
El coneixement de llengua catalana s’acredita mitjançant els títols, diplomes o 

certificats de nivell corresponents, d’acord amb el Marc europeu comú de referència 
per a les llengües (MECR), aprovat pel Consell d’Europa l’any 2001.

b.5) Per altres mèrits de formació i perfeccionament, i fins a una puntuació mà-
xima de 3 punts, es valorarà també: 

– La docència en grau o màster en matèria de gènere i igualtat: 0,5 punts per curs 
complet com a docent titular i 0,3 punts per curs complet com a docent associat, fins 
a un màxim d’1,50 punts.

La docència s’ha d’acreditar mitjançant un certificat expedit per l’òrgan compe-
tent de què es tracti.

– les publicacions en matèria de gènere i igualtat: 0,5 punts per cada llibre d’in-
vestigació i innovació publicat; 0,3 punts per cada llibre de divulgació publicat; 0,2 
punts per cada article d’investigació o innovació publicat, i 0,1 punts per cada article 
de divulgació publicat, fins a un màxim d’1 punt.

Per a acreditar les publicacions, se n’ha de consignar en el currículum la referèn-
cia completa en format APA 6th Edition, i només cal lliurar una còpia de les que no 
són públiques o accessibles.

Els llibres s’han de justificar mitjançant una còpia de la portada i el títol, els au-
tors (o editors), els crèdits del llibre (editorial, ISBN, etc.), l’índex i l’any de publi-
cació. En el cas dels capítols de llibres, també cal incloure-hi la primera i darrera 
pàgines del capítol i l’índex de capítols en què figuri la contribució de l’aspirant.

– Les conferències impartides en matèria de gènere i igualtat: 0,1 punts per con-
ferència, fins a un màxim de 0,5 punts.

Per a acreditar les conferències, se n’ha d’adjuntar el programa.

8.2. Segona fase. Entrevista
L’entrevista, de caràcter obligatori i no eliminatori, es puntuarà amb un màxim 

de 5 punts.
En l’entrevista es comproven i es valoren la competència i la capacitació, a partir 

dels mèrits establerts per la convocatòria i al·legats pels aspirants, que siguin ade-
quades per a exercir el lloc de treball convocat i, en conseqüència, per a determinar 
l’adequació de l’aspirant a la plaça.

Es pot demanar als aspirants que exposin llurs criteris respecte als continguts 
funcionals del lloc de treball convocat.

En l’entrevista es valoraran els aspectes següents: 
– Competència professional i coneixements tècnics especialitzats en l’àmbit de 

les polítiques de gènere i igualtat, mitjançant una exposició oral i la defensa de les 
qüestions que plantegin els membres de la comissió tècnica d’avaluació.

– Planificació i organització.
– Orientació a resultats i orientació a la qualitat.
– Treball en equip i treball en xarxa.
– Experiència en la resolució de conflictes en l’àmbit de recursos humans.
Els aspirants que no es presentin a l’entrevista seran eliminats del procés selectiu.
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9. Resolució del concurs
9.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió tècnica d’avaluació, ha de 

resoldre el concurs a favor de l’aspirant que obtingui la millor valoració del conjunt 
dels mèrits i les capacitats i de l’entrevista que especifica la base 8. La proposta de 
destinació comporta el nomenament com a funcionari interí o funcionària interina 
per programa a la plaça convocada, amb les funcions corresponents.

9.2. Si es produeix empat en el conjunt del concurs, es dirimeix tenint en compte 
l’ordre dels apartats que estableix la base 8.

9.3. La proposta de la comissió tècnica d’avaluació s’ha de fer pública al tauler 
d’anuncis i en la pàgina web del Parlament https://www.parlament.cat/web/actuali-
tat/concursos-oposicions/index.html. Amb aquesta publicació es considera feta la 
notificació pertinent a les persones interessades.

10. Presentació de la documentació original
10.1. L’aspirant proposat ha de presentar al Departament de Recursos Humans, 

en el termini de vint dies naturals a comptar de la data de publicació de la proposta 
de nomenament, la documentació següent, per a poder acreditar els mèrits i els re-
quisits de participació: 

a) L’original de totes les fotocòpies lliurades amb la sol·licitud de participació a 
què fa referència la base 4 d’aquesta convocatòria, per a poder-ne fer la compulsa. 
L’acte de compulsa s’ha de fer al Departament de Recursos Humans del Parlament 
de Catalunya.

En cas que el candidat proposat no presenti l’original de la documentació acre-
ditativa dels requisits exigits en la base 2, no pot ésser nomenat funcionari. Sens 
perjudici de la responsabilitat en què hagi pogut incórrer en cas de falsedat, resten 
anul·lades les seves actuacions en el procés selectiu, del qual quedaria exclòs, i perd 
tots els drets en la convocatòria.

En cas que el candidat proposat no presenti els justificants originals que acreditin 
els mèrits de la base 4.2 o que aquesta documentació sigui incorrecta o incompleta, 
es considerarà el mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el còmput dels mèrits de 
l’aspirant amb les conseqüències corresponents, amb relació a l’ordre de puntuació i 
prelació dels candidats en el resultat final del procés selectiu.

b) Una declaració de no estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques 
ni estar separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol admi-
nistració pública.

c) Un certificat mèdic oficial que acrediti que no pateix cap malaltia ni defecte 
físic o psíquic que l’impossibiliti d’exercir les funcions pròpies de les places convo-
cades, expedit dins els tres mesos anteriors a la presentació.

d) L’aspirant que tingui reconeguda la condició legal de persona amb discapa-
citat i encara no ho hagi acreditat, un dictamen expedit per l’equip multiprofessio-
nal competent o per l’òrgan tècnic competent, en els termes que estableix el Decret 
66/1999, del 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb disca-
pacitat i dels equips de valoració multiprofessional.

e) Una declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits d’incompatibilitat que 
estableix la legislació vigent, o una declaració que sol·licitarà l’autorització de com-
patibilitat, o que exercirà l’opció que estableix l’article 10 de la Llei 21/1987, del 26 
de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Ge-
neralitat.

11. Nomenament
11.1. Una vegada comprovada la conformitat de tots els documents presentats, 

la direcció del Departament de Recursos Humans ha d’elevar la proposta de la co-
missió tècnica d’avaluació a la Mesa del Parlament, perquè acordi el nomenament 
corresponent. L’acord de nomenament ha d’ésser publicat en el Butlletí Oficial del 
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Parlament de Catalunya (BOPC) i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya (DOGC).

11.2. L’aspirant nomenat funcionari o funcionària interí té un mes, a comptar de 
l’endemà de la publicació del nomenament en el BOPC, per a prendre possessió del 
càrrec.

11.3. Els defectes en la documentació presentada per l’aspirant, si n’impedeixen 
el nomenament, i també la manca de jurament o promesa o de la presa de possessió, 
llevat que es tracti d’un cas de força major, que ha d’ésser degudament comprovat 
i valorat per l’Administració, comporten la pèrdua de tots els seus drets. En aquest 
cas, s’ha de procedir al nomenament de l’aspirant que, d’acord amb la base 9, seguei-
xi en puntuació l’aspirant proposat per la comissió tècnica d’avaluació.

12. Règim d’impugnacions i al·legacions
12.1. Contra aquestes bases i les resolucions definitives de l’òrgan convocant, 

els interessats poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa 
del Parlament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publica-
des o notificades, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 
39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administra-
cions públiques, o directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el 
termini de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver estat publicades o notificades.

12.2. Contra els actes de tràmit de la direcció del Departament de Recursos Hu-
mans i de la comissió tècnica d’avaluació que decideixin directament o indirecta-
ment el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés 
selectiu o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, 
els interessats poden interposar un recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament, en 
el termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicats al tauler d’anun-
cis del Parlament, segons el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei de l’Estat 
39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administra-
cions públiques.

12.3. Contra els actes de tràmit de la comissió tècnica d’avaluació no inclosos en 
la base 12.2, els aspirants, al llarg del procés selectiu, poden formular totes les al·le-
gacions que estimin pertinents perquè siguin considerades en el moment de fer-se 
pública la puntuació final del procés selectiu.
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