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3.10.25. Propostes de resolució
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com a col·lectiu dins les arts escèniques
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Tramesa a la Comissió
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Proposta de resolució contra les pràctiques d’espionatge polític
250-01462/12
Tramesa al Ple
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre l’exclusió del castellà com a llengua habitual a Televisió de Catalunya
250-01463/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la defensa dels llocs de treball de l’empresa Comdata
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Termini de presentació d’esmenes
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23
23

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures relatives al sector de l’esport en
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Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Tramesa a la Comissió
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Proposta de resolució sobre la seguretat dels infants als autocars escolars
250-01475/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre l’activació d’un pla específic d’inspeccions del sector
agroalimentari
250-01476/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la incorporació de professionals d’infermeria als centres escolars
250-01482/12
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Proposta de resolució sobre la necessitat d’aturar el projecte d’una nova pedrera
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pandèmia de la Covid-19
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Proposta de resolució sobre l’afectació en les comarques pirinenques dels projectes
d’interconnexió elèctrica amb França
250-01492/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la reobertura del consultori local de Caldes d’Estrac
250-01493/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre l’increment indegut de la factura de l’aigua cobrada a
l’agost per Aigües de Barcelona i altres operadores
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Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Escola Pere Lliscart, a l’Hospitalet de Llobregat
250-01495/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre el respecte del dret de les famílies a rebre la informació en les llengües oficials
250-01496/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre el garantiment de l’ús de mascaretes transparents homologades per part del personal d’organismes públics que tingui contacte amb el públic
250-01497/12
Presentació: GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’eliminació urgent dels mòduls prefabricats de l’Institut
Jaume Salvador i Pedrol
250-01498/12
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Proposta de resolució sobre les accions de suport a l’empresa Robert Bosch
250-01501/12
Presentació: GP Cs
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Proposta de resolució sobre les accions de suport a l’empresa Saint-Gobain Glass
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Proposta de resolució sobre les reivindicacions de les associacions i les entitats
gitanes
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Presentació: GP Cs, GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units, GP CatECP, SP CUP-CC, SP PPC
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de la gratificació econòmica al personal de
neteja, bugaderia i cuina de les residències
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Presentació: GP Cs
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la
Sindicatura de Comptes
Informe de fiscalització 12/2020 sobre el Consorci de l’Institut de Física d’Altes Energies, corresponent a l’exercici 2017
256-00049/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Termini per a proposar compareixences
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3.30. Altres tramitacions
3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o
memòries de la Sindicatura de Comptes
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2020, sobre serveis municipals i
gestió mediambiental en municipis amb població superior a deu mil habitants, corresponent a l’exercici del 2017
258-00027/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Termini per a demanar la presentació de l’informe
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4. Informació
4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
Calendari de comissions per al sisè període de sessions
244-00013/12
Acord
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4.45. Composició dels òrgans del Parlament
4.45.02. Ple del Parlament
Composició del Ple del Parlament
396-00001/12
Renúncia a la condició de diputat
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4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis
Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/12
Substitució de diputats

43

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/12
Substitució de diputats
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4.45.12. Comissions específiques de seguiment
Composició de la Comissió d’Igualtat de les Persones
411-00001/12
Adscripció de diputats del SP PPC

44

Composició de la Comissió de la Infància
411-00003/12
Adscripció de diputats del SP PPC

44

4.50. Compliment de resolucions i de mocions
4.50.01. Compliment de resolucions
Control del compliment de la Resolució 644/XII, sobre el millorament de la inserció
laboral de les persones amb discapacitat
290-00597/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

45

4.50.02. Compliment de mocions
Control del compliment de la Moció 73/XII, sobre el garantiment de la llibertat, la
igualtat efectiva i la no-discriminació de les persones LGBTI+
390-00073/12
Informe relatiu al compliment de la Moció

48

Control del compliment de la Moció 93/XII, sobre la inacció social del Govern
390-00093/12
Informe relatiu al compliment de la Moció
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Control del compliment de la Moció 127/XII, sobre la inversió en polítiques socials
390-00127/12
Informe relatiu al compliment de la Moció

64

Control del compliment de la Moció 137/XII, sobre la situació social
390-00137/12
Informe relatiu al compliment de la Moció

65

Control del compliment de la Moció 139/XII, sobre l’atur
390-00139/12
Informe relatiu al compliment de la Moció

74

Control del compliment de la Moció 160/XII sobre els pressupostos per al 2020
390-00160/12
Informe relatiu al compliment de la Moció

81

Control del compliment de la Moció 167/XII, sobre el model educatiu
390-00167/12
Informe relatiu al compliment de la Moció
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4.52. Compareixences del president de la Generalitat
4.52.10. Compareixences
Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a donar compte de
la modificació en la composició del Govern
350-00016/12
Anunci
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència sobre un possible cas d’assetjament laboral a la Delegació del Govern a Suïssa
354-00352/12
Sol·licitud i tramitació

83

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la compra per l’Institut Català del Sòl dels terrenys on es
vol emplaçar el centre de casinos de Hard Rock
354-00368/12
Sol·licitud i tramitació
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i
d’altres persones
Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Tresc amb relació
a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00556/12
Decaïment

84

Compareixença en ponència d’una representació de la cooperativa Actua amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00573/12
Decaïment

84

Compareixença en ponència d’una representació de la cooperativa Drecera amb
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00588/12
Decaïment

84

Compareixença en comissió d’Assumpció Ros, vicepresidenta de la Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat, davant la Comissió d’Investigació sobre la
Gestió de les Residències de la Gent Gran
357-00817/12
Substanciació
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Compareixença en comissió de Víctor Bayarri Catalán, portaveu de Llars per Viure,
davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran
357-00876/12
Substanciació

85

Compareixença en comissió de Cinta Pascual, presidenta de l’Associació Catalana
de Recursos Assistencials, davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les
Residències de la Gent Gran
357-00877/12
Substanciació
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Compareixença en comissió de Maria José Abraham, directora general d’Edad&Vida,
davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran
357-00879/12
Substanciació

85

Compareixença d’una representació de l’Associació de Veïns de Bonavista davant
la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00880/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

85

Compareixença d’una representació de l’Associació de Veïns Torreforta davant la
Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00881/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

86

Compareixença d’una representació de l’Associació de Veïns de Campclar - Zona
Esportiva davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00882/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

86

Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns de l’Àrea
de Llevant davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00883/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

86

Compareixença d’una representació de l’Associació de Veïns Federades Tarragona
Segle XXI davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00884/12
Acord de tenir la sessió de compareixença
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4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats
Renúncia a la condició de diputat
Presentació
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

2.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, d’educació, amb
relació a l’ús dels aparells electrònics de comunicació a les escoles i
els instituts
202-00057/12
RETIRADA

Retirada pel representant de la Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular sobre la Prohibició dels Aparells Electrònics de Comunicació a les Escoles i
els Instituts (reg. 76209).
Coneixement: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

2.01.02. Proposicions de llei
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana
200-00017/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC (reg. 76204; 76581).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 18.09.2020 al
21.09.2020).
Finiment del termini: 22.09.2020; 10:30 h.

Projecte de llei pel qual s’adopten mesures pressupostàries en
relació amb el desplegament de les actuacions d’atenció social,
ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter
residencial i d’atenció diürna que preveu el Pla de contingència per
a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per
la Covid-19, pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria
d’infància i adolescència del Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel
qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per
pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres
de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de
2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social,
sota el títol de mesures de caràcter social
200-00018/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei d’equitat territorial per al desenvolupament
sostenible de les àrees rurals
202-00081/12
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 21.09.2020 al 05.10.2020).
Finiment del termini: 06.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.
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Proposició de llei de mesures urgents per a garantir la convivència
pacífica a les comunitats de propietaris davant l’ocupació il·legal
202-00082/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 75947 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, presidente del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 111.b del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente proposición de ley y conforme al artículo 138 del Reglamento
del Parlamento de Cataluña solicita su tramitación por el procedimiento de lectura
única.
Proposición de ley de medidas urgentes para garantizar la convivencia
pacífica en las comunidades de propietarios ante la ocupación ilegal
Antecedentes

El creciente fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles que sufre nuestra
comunidad autónoma es considerablemente más grave que en otras regiones de España, concentrando casi la mitad de los procedimientos judiciales por este motivo
de todo el país según las estadísticas judiciales y de seguridad más recientes.
Este tipo de conductas ilegales tiene curiosamente como causa, y al mismo tiempo como consecuencia, otro tipo de actividades delictivas que generan habitualmente problemas de seguridad ciudadana para los ciudadanos de los barrios y los
municipios más castigados por este ilícito fenómeno. Asimismo, el incremento y
la perpetuación de estos problemas de convivencia y seguridad ciudadana generan
indeseables efectos adicionales como el desplazamiento forzoso o la expulsión de
muchos ciudadanos de determinados barrios.
Es un deber de todos los poderes públicos velar por la efectiva protección de los
derechos de los ciudadanos afectados por el fenómeno de la ocupación ilegal. Concretamente, es necesario que la normativa autonómica relativa a las comunidades
de propietarios les otorgue herramientas legales para afrontar de manera más ágil y
certera los problemas de convivencia y seguridad derivados que ocasionan la ocupación ilegal.
Exposición de motivos

La creciente ola de inseguridad ciudadana que lleva sufriendo nuestra comunidad autónoma en los últimos años ha comportado un incremento de las ocupaciones
ilegales de viviendas. A su vez, dicho incremento de las ocupaciones ilegales retroalimenta la inseguridad ciudadana.
En muchos casos la ocupación de viviendas es un medio para la comisión de
otras actividades delictivas como el tráfico de sustancias estupefacientes, la trata de
seres humanos o la venta ilegal de mercancías por mafias organizadas que explotan
a personas en situación irregular o en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica. En otros muchos casos, la ocupación ilegal es el resultado de un modus
vivendi de organizaciones criminales que explotan un mercado negro e ilegal sobre
la base de un mal entendimiento del derecho constitucional de acceso a la vivienda
digna o simplemente de un abuso o fraude de los legítimos mecanismos de tutela
del mismo.
Estas circunstancias que rodean a la ocupación ilegal implican problemas de
convivencia y seguridad en las juntas o comunidades de propietarios. En muchas
ocasiones, los ciudadanos que tienen sus viviendas en comunidades de propietarios
sufren este tipo de problemas y riesgos por la dificultad o la pasividad de los propietarios de los inmuebles ilegalmente ocupados.
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Por ello, es indispensable que los poderes públicos tutelen y faciliten la tutela de
los derechos de los ciudadanos afectados por la ocupación ilegal. En este sentido,
es necesario que la normativa autonómica relativa a las comunidades de propietarios les otorgue herramientas legales para afrontar de manera más ágil y certera los
problemas de convivencia y seguridad derivados que ocasionan la ocupación ilegal.
Por ello y teniendo en cuenta la aplicación preferente en Cataluña del Código
Civil de Cataluña en materia de comunidades de propietarios, esta ley propone su
modificación para facultar a los presidentes de las comunidades de propietarios para
que procuren la cesación extrajudicial y judicial de las ocupaciones ilegales en elementos privativos o comunes.
Asimismo, se facilita la detección y denuncia de las ocupaciones ilegales de elementos comunes y/o privativos que comporten problemas de convivencia o seguridad para los vecinos de una comunidad de propietarios facultando individualmente a cada uno de los propietarios u ocupantes legítimos de los inmuebles para que
intimen a la presidencia de la comunidad a actuar ante este tipo de circunstancias.
Proposición de ley de medidas urgentes para garantizar la convivencia
pacífica en las comunidades de propietarios ante la ocupación ilegal
Artículo único. Modificación del artículo 553-40 de la Ley 5/2006, de 10
de mayo, del libro quinto del Código Civil de Cataluña, relativo a los
derechos reales

Se modifica el artículo 553-40 del Libro V del Código Civil de Cataluña, relativo
a los derechos reales que pasa a tener el siguiente redactado:
Artículo 553-40. Prohibiciones y restricciones de uso de los elementos privativos
y comunes y tutela de la convivencia pacífica ante la ocupación ilegal
1. Los propietarios y los ocupantes no pueden hacer en los elementos privativos,
ni en el resto del inmueble, actividades contrarias a la convivencia normal en la comunidad o que dañen o hagan peligrar el inmueble. Tampoco pueden llevar a cabo
las actividades que los estatutos, la normativa urbanística o la ley excluyen o prohíben de forma expresa.
2. La presidencia de la comunidad, si se hacen las actividades a que se refiere el
apartado 1, por iniciativa propia o a petición de una cuarta parte de los propietarios,
debe requerir fehacientemente a quien las haga que deje de hacerlas. Si la persona
requerida persiste en su actividad, la junta de propietarios puede ejercer contra los
propietarios y ocupantes del elemento privativo la acción para hacerla cesar, que
debe tramitarse de acuerdo con las normas procesales correspondientes. Una vez
presentada la demanda, que debe acompañarse del requerimiento y el certificado
del acuerdo de la junta de propietarios, la autoridad judicial debe adoptar las medidas cautelares que considere convenientes, entre las cuales, el cese inmediato de la
actividad prohibida.
2 bis. En el caso de actuaciones que afecten a la seguridad o la convivencia en
la comunidad propietarios a resultas de la ocupación ilegal de elementos privativos
o comunes, la presidencia de la comunidad, por iniciativa propia o a petición de
cualesquiera de los propietarios o legítimos ocupantes de los elementos privativos
deberá requerir fehacientemente a quien las haga que deje de hacerlas.
Si la persona o personas requeridas persisten en su actividad, el titular de la
presidencia de la comunidad, previa autorización de la mayoría de los presentes de
la junta de propietarios debidamente convocada a tales efectos puede ejercer contra
los propietarios y ocupantes de los elementos privativos o comunes la acción judicial para hacer cesar este tipo de actuaciones, la cual debe tramitarse de acuerdo
con las normas procesales aplicables, pudiendo solicitar las medidas cautelares judiciales que considere convenientes para la efectiva cesación de las actuaciones correspondientes y el restablecimiento o mantenimiento de la seguridad o convivencia.
3.01.02. Proposicions de llei
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Igualmente, la junta de propietarios podrá ceder el ejercicio de la acción judicial al
Ayuntamiento correspondiente.
3. La comunidad tiene derecho a la indemnización por los perjuicios que se le
causen y, si las actividades prohibidas continúan, a instar judicialmente la privación
del uso y disfrute del elemento privativo por un período que no puede exceder de
dos años y, si procede, la extinción del contrato de arrendamiento o de cualquier
otro que atribuya a los ocupantes un derecho sobre el elemento privativo.
Disposición final única. Entrada en vigor
La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, exceptuando aquellas medidas que comporten
un aumento de créditos o una disminución de ingresos en relacióncon el presupuesto
vigente, que no entrarán en vigor, en la parte que comporte afectación presupuestaria, hasta el ejercicio presupuestario siguiente al de la entrada en vigor general de
la norma.
Palacio del Parlamento, 4 de septiembre de 2020
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs

3.01.03.

Decrets llei

Decret llei 31/2020, del 8 de setembre, pel qual es modifica el Decret
legislatiu 1/2000, del 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la
Llei de l’esport, i s’estableixen mesures de funcionament dels òrgans
de govern de les entitats esportives de Catalunya
203-00056/12
DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 76507 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.09.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 15 de setembre de
2020, ha pres coneixement del Decret llei, del 8 de setembre, pel qual es modifica el
Decret legislatiu 1/2000, del 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de
l’esport, i s’estableixen mesures de funcionament dels òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya, publicat al DOGC 8222 i ha manifestat que el termini
de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 158
del Reglament del Parlament s’inicia el dia 14 de setembre de 2020.
A la Mesa del Parlament

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

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 8 de setembre de 2020, s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta de la consellera de la Presidència, s’aprova la iniciativa SIG20PRE1370 - Projecte de decret llei pel qual es modifica el Decret legislatiu
1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, i s’estableixen mesures de funcionament dels òrgans de govern de les entitats esportives
de Catalunya.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 8 de setembre de
2020.
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Decret llei /2020, de 8 de setembre, pel qual es modifica el Decret
legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei
de l’esport, i s’estableixen mesures de funcionament dels òrgans de
govern de les entitats esportives de Catalunya.
El president de la Generalitat de Catalunya

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

Com a conseqüència de la situació d’excepcionalitat generada en la nostra societat pels darrers brots epidèmics de la pandèmia de la COVID-19, mitjançant la Resolució SLT/2107/2020, de 28 d’agost, s’ha adoptat la prohibició de les trobades i de
les reunions de més de deu persones, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic, a
tot el territori de Catalunya. Aquesta mesura determina la necessitat d’establir, amb
caràcter urgent, una regulació provisional del funcionament dels òrgans col·legiats
de les entitats esportives de Catalunya per tal que puguin continuar amb el desenvolupament de les seves funcions.
Aquestes previsions transitòries diferencien el funcionament ordinari dels òrgans
de govern de les entitats esportives, de l’elecció dels membres d’aquests òrgans. En
el primer supòsit, s’habilita plenament l’ús dels mitjans electrònics, mentre que en el
segon, atesa la complexitat tècnica que requereix establir un procediment que permeti l’ús de mitjans electrònics que garanteixi plenament l’exercici del dret de vot,
s’opta per mantenir la forma presencial.
D’altra banda, atesa la necessitat d’implementació de l’ús dels mitjans electrònics
en tots els àmbits de la nostra societat, mitjançant aquest Decret llei s’introdueix un
nou article 31 bis en el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el
Text únic de la Llei de l’esport, que habilita a les entitats esportives de Catalunya l’ús
de mitjans electrònics per a la reunió i presa d’acords dels seus òrgans de govern en
els supòsits d’assemblees ordinàries, reunions i renovació de mandats de les juntes
de govern, sempre que els seus estatuts no ho prohibeixin expressament.
Tot el que s’ha exposat determina que sigui imprescindible aquesta intervenció
normativa immediata per part del Govern, atesa la immediata necessitat de garantir el
funcionament de les entitats esportives, peça clau del sector de l’esport i de l’activitat
física de Catalunya, que no es pot assolir recorrent al procediment legislatiu ordinari.
Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern;
A proposta de la consellera de la Presidència, i d’acord amb el Govern,
Decreto:
Article únic

S’afegeix un article, el 31 bis, al Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual
s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, amb el text següent:
1. Els òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya es poden reunir i
adoptar acords a distància sempre que els seus estatuts no ho prohibeixin de forma
expressa.
En les sessions celebrades a distància s’ha d’assegurar, per mitjans electrònics,
incloent els telefònics i audiovisuals, el correu electrònic, les audioconferències i les
videoconferències, que resti garantida la identificació dels assistents, la continuïtat
de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions, el contingut de
les seves manifestacions i el moment en què es produeixen, la interactivitat i inter3.01.03. Decrets llei
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comunicació en temps real, la disponibilitat dels mitjans durant la sessió i l’emissió
del vot, entenent que la reunió se celebra al lloc on és la persona que la presideix,
d’acord amb el que disposa l’article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya.
2. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1 d’aquest article, les juntes directives
de les entitats esportives i les seves comissions delegades també poden adoptar acords
sense reunió, d’acord amb allò que disposa l’article 312-7 del Codi civil de Catalunya,
encara que els estatuts no ho prevegin, sempre que ho decideixi la persona que els
presideix o ho sol·licitin almenys dos dels seus membres, mitjançant l’emissió del vot
per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que
quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del
vot i que se’n garanteixi l’autenticitat. S’entén que l’acord s’adopta al lloc del domicili
de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.
3. Només podran celebrar-se les assemblees generals de les entitats esportives de
Catalunya d’acord amb el que estableix l’apartat 1, sempre que tinguin per objecte
la deliberació i aprovació, si s’escau, de punts que garanteixin el funcionament ordinari de l’entitat esportiva. En cap cas podran convocar-se ni celebrar-se assemblees
generals a distància que tinguin per objecte:
a) Modificar els estatuts i reglaments de l’entitat.
b) Elegir els membres de la junta directiva.
c) Aprovar el vot de censura.
d) Acordar la transformació, la fusió o l’escissió de l’entitat.
e) Dissoldre l’entitat.
Disposició transitòria primera. Habilitacions a les juntes directives

1. En el supòsit que no sigui possible la realització de les reunions de l’assemblea
general a distància, s’habilita les juntes directives de les entitats esportives de Catalunya per adoptar acords sobre les mesures que permetin garantir el funcionament
essencial de l’entitat com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, amb
excepció de les matèries competència de l’assemblea general relacionades a l’apartat
3 de l’article únic d’aquest Decret llei.
2. S’habilita les juntes directives de les federacions esportives de Catalunya per
adoptar les mesures que estimin necessàries sobre el calendari de competició esportiva corresponent a la temporada 2020-2021. Les mesures adoptades per les juntes
directives en relació amb l’esmentat calendari desplegaran els seus efectes a partir
de la data de la seva aprovació.
3. Els acords que les juntes directives de les entitats esportives que s’adoptin
d’acord amb l’establert als apartats 1 i 2 d’aquesta disposició transitòria primera,
hauran de ser ratificades per l’assemblea general de l’entitat, en reunió ordinària o
extraordinària, en el període màxim 60 dies naturals comptadors a partir de la data
en què la Resolució SLT/2107/2020, de 28 d’agost, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, deixi de produir efectes.
Disposició transitòria segona. Aprovació dels comptes anuals de les
entitats esportives

1. Les assemblees generals ordinàries de les entitats esportives de Catalunya
que no es puguin celebrar per raó de les mesures adoptades mitjançant la Resolució
SLT/2107/2020, de 28 d’agost, i que no es puguin realitzar per mitjans electrònics,
quan tinguin per objecte l’aprovació, si s’escau, de la gestió de la junta directiva, els
comptes anuals de l’exercici econòmic 2019, el pressupost del present exercici econòmic 2020, i els acords que les juntes directives hagin adoptat d’acord amb l’establert per la disposició transitòria primera, s’han de celebrar abans de l’1 de gener de
2021. En el supòsit que l’1 de gener de 2021 continuïn vigents les mesures establertes per la Resolució SLT/2107/2020, de 28 d’agost, esmentada, les assemblees gene3.01.03. Decrets llei

15

BOPC 683
18 de setembre de 2020

rals ordinàries s’han de celebrar dins del termini dels 60 dies següents a la data en
que la dites mesures hagin deixat de produir efectes.
2. En els supòsits establerts a l’apartat 1 d’aquesta disposició transitòria segona,
la convocatòria de les assemblees generals, ordinàries i extraordinàries, s’ha de realitzar dins dels terminis i d’acord amb els requisits establerts en els estatuts de les
entitats esportives de Catalunya.
Disposició transitòria tercera. Mandat de les juntes directives

1. El mandat de les juntes directives de les entitats esportives de Catalunya
que hagi expirat durant la vigència de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret
463/2020, de 14 de març, o durant el període comprés entre la data d’aixecament de
l’estat d’alarma i la data d’entrada en vigor d’aquest Decret llei, queda perllongat fins
el 31 de desembre de 2020, sempre que no s’hagin pogut realitzar les eleccions en
els termes previstos en l’apartat 4 d’aquesta disposició transitòria tercera.
2. A l’efecte de renovar la junta directiva, si aquesta té el mandat perllongat, ha
de convocar el corresponent procediment electoral, d’acord amb les previsions estatutàries de l’entitat, de manera que l’elecció de la nova junta directiva es realitzi, com
a màxim, en la data establerta per l’apartat 1 d’aquesta disposició transitòria tercera.
3. En el supòsit de les federacions esportives catalanes, la junta directiva amb el
mandat perllongat haurà de convocar l’assemblea general per tal que aquesta convoqui el corresponent procediment electoral d’acord amb les previsions estatutàries de
l’entitat, de manera que l’elecció de la nova junta directiva es realitzi, com a màxim,
en la data esmentada en l’apartat 1 d’aquesta disposició transitòria tercera.
4. En la convocatòria del procediment electoral es podrà preveure que l’acte de
votacions per a l’elecció dels membres de la nova junta directiva es faci de manera
independent a la realització d’una assemblea general, de manera que en aquest acte
de votació independent es puguin adoptar les mesures sanitàries vigents en el moment de la seva realització i a l’efecte que els electors puguin emetre el seu vot de
manera lliure, presencial, directa, igual i secreta.
5. Les entitats esportives que en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret
llei hagin aprovat i convocat el seu procediment electoral hauran de seguir la seva
realització segons el que s’hagi acordat. No obstant, la junta electoral podrà preveure que l’acte de votacions per a l’elecció dels membres de la nova junta directiva es
faci de manera independent a la realització d’una assemblea general, d’acord amb el
que preveu l’apartat 4 anterior d’aquesta disposició transitòria tercera.
Disposició derogatòria

Queden derogades les disposicions que siguin contràries al que estableix l’article
únic d’aquest Decret llei.
Disposició final

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei
cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui
el facin complir.
Barcelona, 8 de setembre de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Meritxell Budó
Pla, consellera de la Presidència
Antecedents del Decret llei

1. Decret llei 31/2020 de 8 de setembre, pel qual es modifica el Decret legislatiu
1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, i s’es3.01.03. Decrets llei
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tableixen mesures de funcionament dels òrgans de govern de les entitats esportives
de Catalunya.
2. Petició inclusió Decret llei a OD Govern.
3. Informe justificatiu de la proposta de Decret llei pel qual es modifica el Decret
Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, i s’estableixen mesures de funcionament dels òrgans de govern de les entitats
esportives de Catalunya com a conseqüència de la prohibició de les trobades i de les
reunions de més de deu persones, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic, establerta per la Resolució SLT/2107/2020, de 28 d’agost, per la qual s’adopten mesures
especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
4. Informe Jurídic sobre el projecte de Decret Llei 31/2020, de 8 de setembre,
pel qual pel qual es modifica el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual
s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, i s’estableixen mesures de funcionament
dels òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya.
5. Certificat de la secretària general del Departament de la Presidència general
sobre la conformitat de la documentació.
N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la dona al món rural
250-01450/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

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

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’aplicació de mesures que no permetin
falsejar la història
250-01452/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

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

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

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

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.
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Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents davant
l’increment de les addiccions dels menors a les noves tecnologies i a
les apostes en línia a causa del confinament provocat per la Covid-19
250-01455/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

Proposta de resolució sobre el pla d’autoprotecció del Complex
Educatiu Tarragona - Antiga Universitat Laboral
250-01456/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

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

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre el traspàs complet de les polítiques
d’ocupació
250-01458/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

Proposta de resolució sobre una automoció sostenible
250-01459/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

Proposta de resolució sobre l’escletxa digital a la universitat
250-01460/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre el reconeixement dels professionals de
la narració oral com a col·lectiu dins les arts escèniques
250-01461/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

Proposta de resolució contra les pràctiques d’espionatge polític
250-01462/12
TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del
21.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

Proposta de resolució sobre l’exclusió del castellà com a llengua
habitual a Televisió de Catalunya
250-01463/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la defensa dels llocs de treball de
l’empresa Comdata
250-01464/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

Proposta de resolució sobre la implantació d’un pla de xoc per a
atendre les addiccions amb substàncies o comportamentals en els
joves
250-01465/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

Proposta de resolució sobre el desenvolupament del projecte de
l’entitat La Casa de Sofia
250-01466/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures destinades a les
dones autònomes en l’etapa posterior a la pandèmia
250-01467/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
3.10.25. Propostes de resolució
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

Proposta de resolució sobre el Pla nacional del llibre i la lectura
250-01468/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

Proposta de resolució sobre la situació dels pacients amb malaltia
pulmonar obstructiva crònica durant la pandèmia de la Covid-19
250-01469/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la independència
política de TV3 davant de les ingerències del Govern
250-01470/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures relatives al sector
de l’esport en temps de pandèmia
250-01471/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

Proposta de resolució sobre les visites de menors a llurs mares als
centres penitenciaris
250-01472/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

Proposta de resolució sobre la tasca de fiscalització de la
Sindicatura de Comptes
250-01473/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Sindicatura de Comptes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la seguretat als autocars escolars
250-01474/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

Proposta de resolució sobre la seguretat dels infants als autocars
escolars
250-01475/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

Proposta de resolució sobre l’activació d’un pla específic
d’inspeccions del sector agroalimentari
250-01476/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la sisena hora als centres educatius
públics d’alta complexitat
250-01477/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

Proposta de resolució sobre la manca de consens en el tancament
d’un tram del raval de Santa Anna de Reus
250-01478/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

Proposta de resolució sobre la protecció del professorat davant
possibles contagis de Covid-19 als centres escolars
250-01479/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

Proposta de resolució sobre la incorporació de professionals
d’infermeria als centres escolars
250-01482/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
3.10.25. Propostes de resolució
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

Proposta de resolució sobre la necessitat d’aturar el projecte
d’aeròdrom de l’Escala (Alt Empordà), dins el Parc Natural del
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
250-01485/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

Proposta de resolució sobre la necessitat d’aturar el projecte d’una
nova pedrera al municipi de Llers (Alt Empordà), dins l’espai natural
protegit Garriga d’Empordà
250-01486/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans materials i personals
de l’Administració de justícia de Catalunya a favor dels jutjats catalans
afectats per la suspensió dels terminis processals durant la declaració
de l’estat d’alarma arran de la pandèmia de la Covid-19
250-01487/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.
3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la commemoració del Dia Europeu en
Memòria de les Víctimes de l’Estalinisme i del Nazisme
250-01488/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

Proposta de resolució sobre el projecte de reforma del camí de ronda
de Palamós (Baix Empordà)
250-01489/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

Proposta de resolució de defensa del sector del turisme
250-01490/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

Proposta de resolució sobre l’activació d’un pla específic de la
Inspecció de Treball per als centres agroalimentaris industrials
250-01491/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
3.10.25. Propostes de resolució
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

Proposta de resolució sobre l’afectació en les comarques
pirinenques dels projectes d’interconnexió elèctrica amb França
250-01492/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

Proposta de resolució sobre la reobertura del consultori local de
Caldes d’Estrac
250-01493/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

Proposta de resolució sobre l’increment indegut de la factura de
l’aigua cobrada a l’agost per Aigües de Barcelona i altres operadores
250-01494/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

3.10.25. Propostes de resolució

29

BOPC 683
18 de setembre de 2020

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Escola Pere
Lliscart, a l’Hospitalet de Llobregat
250-01495/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

Proposta de resolució sobre el respecte del dret de les famílies a
rebre la informació en les llengües oficials
250-01496/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.09.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.09.2020 al 30.09.2020).
Finiment del termini: 01.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’ús de mascaretes
transparents homologades per part del personal d’organismes
públics que tingui contacte amb el públic
250-01497/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 76110 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para garantizar el
uso de mascarillas transparentes homologadas en todo el personal de organismos
públicos que tengan contacto con el público, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Institucionals, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Las personas sordas necesitan de la lectura de labios y las mascarillas opacas no
solo impiden que dicha lectura pueda realizarse sino que, además, dificulta la audición de las personas con implante coclear. Todos los ciudadanos tienen derecho a
acceder a la Administración y a los organismos públicos en igualdad de condiciones
por lo que es necesario eliminar todas las barreras que impidan a estos ciudadanos
ejercer sus derechos. La terrible situación de pandemia que estamos viviendo en
estos momentos nos obliga al uso de mascarillas, pero estas mascarillas opacas im3.10.25. Propostes de resolució
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piden que las personas sordas se puedan comunicar y resultan también una barrera
para las personas con trastorno de espectro autista.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
– Garantizar el uso de mascarillas transparentes homologadas en todo el personal de organismos públicos que tengan contacto con el público
Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’eliminació urgent dels mòduls
prefabricats de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol
250-01498/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 76202 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada, Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo
establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan
la Propuesta de resolución para la eliminación urgente de los módulos prefabricados en el I.E.S. Jaume Salvador I Pedrol, para que sea sustanciada ante la Comissió
d’Educació, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

En la pasada legislatura, concretamente en la sesión del 13 de junio del 2017 de
la Comissió d’Ensenyament, se aprobó la Resolución 703/XI, sobre la retirada de
las aulas prefabricadas y la construcción del I.E.S. Jaume Salvador i Pedrol del municipio de Sant Joan Despí. En la actualidad, el Govern de la Generalitat sigue sin
dar cumplimiento a la mencionada resolución. Posteriormente en esta legislatura se
sustanció una nueva propuesta resolución número 250-00701/12 que pese a ser también aprobada, tampoco se ha dado cumplimiento de la misma hasta la fecha actual.
El Instituto Jaume Salvador i Pedrol de Sant Joan Despí tiene su sede principal
en la calle Sant Martí de l’Erm; además, desde el curso 2013-2014 dispone de otro
equipamiento situado a una distancia de más de un kilómetro y medio de la sede
principal del instituto, y donde se ubican 5 aulas de 1º de ESO y 5 aulas de 2º de
ESO, todas ellas en barracones prefabricados.
Además de las obvias deficiencias de los barracones, el espacio destinado a patio
tiene la superficie de tierra y en días de lluvia queda embarrado y totalmente impracticable.
Además, la distancia desde este precario núcleo de barracones a la sede central
del instituto imposibilita que estos alumnos de 1º y 2º de ESO puedan hacer uso con
normalidad de los equipamientos comunes de su sede central.
A estas deficiencias estructurales hay que añadir que la ratio de alumnos por
clase está muy sobrepasada y supera los 30 alumnos en la mayoría de las aulas. No
obstante, el Instituto Jaume Salvador i Pedrol goza de justo reconocimiento por lo
que respecta a su nivel organizativo, función pedagógica y resultados educativos, lo
que refleja la gran dedicación y profesionalidad de su personal docente y de gestión,
sin que ello pueda servir de justificación para ocultar la precariedad e insuficiencia
de instalaciones adecuadas.
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La actual carencia de instalaciones será aún más importante en años venideros,
dado que el barrio de Les Begudes, situado en vecindad con el núcleo de barracones, está en plena y rápida expansión demográfica lo que obliga, aún más, a proporcionar una solución rápida a las carencias de los equipamientos de este instituto.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Considerar prioritaria y urgente la eliminación de los módulos prefabricados
del I.E.S. Jaume Salvador i Pedrol del municipio de Sant Joan Despí, para garantizar
el mantenimiento de la calidad de la educación de sus alumnos.
2. Destinar los recursos necesarios para la redacción del proyecto de construcción de un nuevo edificio para el I.E.S. Jaume Salvador i Pedrol del municipio Sant
Joan Despí, que cubra las necesidades actuales y se adecúe a la previsión de futuras necesidades de plazas educativas dada la expansión demográfica del municipio.
3. Incluir una partida en los próximos presupuestos de la Generalitat de Cataluña, y en los años sucesivos si fuese necesario, para la adjudicación y construcción
del nuevo edificio del Instituto Jaume Salvador i Pedrol de Sant Joan Despí.
4. Comunicar estos acuerdos al equipo directivo y el AMPA del I.E.S. Jaume
Salvador i Pedrol así como al Ayuntamiento de Sant Joan Despí.
Palacio del Parlamento, 9 de septiembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, Martín Eusebio Barra
López, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre les accions de suport a l’empresa
Robert Bosch
250-01501/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 76266 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Martí Pachamé Barrera, diputado, José María
Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la
Propuesta de resolución sobre las acciones de apoyo del Govern de la Generalitat
a la empresa Robert Bosch, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i
Coneixement, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

A principios de septiembre hemos tenido conocimiento de que la multinacional
alemana Robert Bosch quiere cerrar la planta que tienen en Castellet i la Gornal
(Baix Penedès), dedicada a fabricar motores para limpiaparabrisas de coche y despedir a sus 300 empleados.
En los últimos meses, la producción de dicha planta se ha visto disminuida. Recientemente, la multinacional alemana ha comunicado la decisión de cerrar la planta.
Lamentablemente, la decisión de la multinacional de abandonar Cataluña y cerrar la planta de Castellet i la Gornal supone un grave impacto económico y social
para sus trabajadores y sus familias y para todo el tejido industrial de Cataluña.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

1. El Parlament de Cataluña lamenta el anuncio de Robert Bosch de cerrar su
planta en Cataluña e insta al Govern de la Generalitat a consensuar un plan de traba3.10.25. Propostes de resolució
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jo con la dirección de la empresa, con el objetivo de valorar todas las posibilidades
que permitan revertir la situación y eviten el cierre de la planta, garantizando, a su
vez, los derechos de todos sus trabajadores.
Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Martí Pachamé Barrera, José María Cano Navarro, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre les accions de suport a l’empresa SaintGobain Glass
250-01502/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 76267 i 76295 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Martí Pachamé Barrera, diputado, José María
Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la
Propuesta de resolución sobre las acciones de apoyo del Govern de la Generalitat
a la empresa Saint-Gobain Glass, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

A principios de septiembre hemos tenido conocimiento que la empresa Saint-Gobain Glass ha decidido cerrar su planta situada en l’Arboç (Baix Penedès), alegando como causa la previsión negativa que tiene la dirección de la empresa que no les
permitiría garantizar unos mínimos de producción y rentabilidad.
Lamentablemente, la decisión de la empresa de cerrar la citada planta supone un
grave impacto económico y social para sus trabajadores y sus familias y para todo
el tejido industrial de Cataluña.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Cataluña lamenta el anuncio de Saint-Gobain Glass de cerrar su
planta en l’Arboç e insta al Govern de la Generalitat a consensuar un plan de trabajo
con la dirección de la empresa, con el objetivo de valorar todas las posibilidades que
permitan revertir la situación y eviten el cierre de la planta, garantizando, a su vez,
los derechos de todos sus trabajadores.
Palacio del Parlamento, 9 de septiembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Martí Pachamé Barrera, José María Cano Navarro, diputados, GP Cs
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Proposta de resolució sobre les reivindicacions de les associacions i
les entitats gitanes
250-01503/12
PRESENTACIÓ: GP CS, GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP
CUP-CC, SP PPC
Reg. 76283 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Eduard
Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Anna Caula
i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Carles Riera
Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular Crida Constituent, Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les
reivindicacions de les associacions i entitats gitanes, per tal que sigui substanciada
davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text següent:
Exposició de motius

Davant la situació d’emergència provocada por la crisis de la Covid-19, els grups
polítics que componem el Parlament de Catalunya i les entitats i associacions que
formen part de l’Intergrup del Poble Gitano vam decidir convocar una sessió extraordinària de treball de l’Intergrup del Poble Gitano el passat dia 20 d’abril de 2020.
Les entitats i associacions van poder traslladar als representants públics quines
eren les principals problemàtiques i la seva visió de la situació des de la seva perspectiva.
En la sessió van quedar clares les mostres de condol per les víctimes i les paraules d’escalf i ànims per aquells i aquelles afectats per la situació i l’agraïment a
tots els que treballen des de les seves responsabilitats i des del voluntariat per tal
d’atendre totes les situacions i emergències sorgides com a conseqüència de la situació actual.
Els membres de l’Intergrup van acordar a més, instar als grups polítics a impulsar acords en el Parlament de Catalunya derivats de les conclusions de la reunió de
treball.
Per aquests motius, els Grups Parlamentaris signants presenten la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Reconèixer la tasca que s’està duent a terme des de les entitats i associacions
gitanes, en moltes ocasions de forma voluntària, per treballar per tal d’ajudar en la
crisi de la Covid-19 i continuar impulsant accions des del Govern per tal de donar-hi
suport.
2) Condemnar l’increment de situacions d’antigitanisme durant el confinament,
moltes de les quals es manifesten a través de les xarxes socials i recordar el compromís adquirit per tots els grups que componem el Parlament de Catalunya de lluitar
per combatre l’antigitanisme i impulsar definitivament la Llei d’igualtat de tracte i
no discriminació donant èmfasi a la lluita contra l’antigitanisme.
3) Continuar incrementant els recursos específics per fer front a les conseqüències de la Covid-19 donant resposta a les emergències socials, educatives, sanitàries,
econòmiques i per lluitar contra la bretxa digital de totes les famílies catalanes. Alhora continuar treballant des del Govern per assegurar que les entitats que participen a l’Intergrup del Poble Gitano i al Pla integral del Poble Gitano tinguin accés a
3.10.25. Propostes de resolució
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la informació actualitzada de les mesures que es prenen per la recuperació i garantir
així un seguiment eficient de la situació, una participació activa del Poble Gitano i
una implementació adequada a les necessitats del context actual, prenent especial
interès la inclusió de mesures específiques en el Pla de Reconstrucció Econòmica i
Social.
4) Constatada l’afectació molt greu que la Covid-19 ha provocat a la venda no
sedentària, crear un Pla d’impuls i modernització del sector comercial català, que
englobi els marxants de Catalunya i que compti amb els profesionals de les associacions repesentatives del sector per definir les mesures a adoptar.
Palau del Parlament, 31 d’agost de 2020
Lorena Roldán Suárez, GP Cs; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i
Paretas, GP ERC; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP, portaveus. Carles Riera Albert, SP CUP-CC; Alejandro Fernández Álvarez, SP PPC, representants

Proposta de resolució sobre la definició d’un pla de conciliació
laboral per als familiars de les persones amb discapacitat intel·lectual
per a afrontar la segona onada de Covid-19
250-01504/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 76412 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada,
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para realizar un Plan de conciliación laboral para
los familiares de las personas con discapacidad intelectual para afrontar la segunda
oleada del Covid-19, para que sea sustanciada ante la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

L’associació empresarial d’economia social Dincat, que agrupa a unas 300 entidades catalanas que apoyan a las personas con discapacidad intelectual, ha emitido
un comunicado para reclamar a las administraciones que concreten ayudas, como
un permiso laboral retribuido, que permitan la conciliación a familiares de personas
dependientes en aislamiento.
Muchas de las personas con discapacidad intelectual, independientemente de su
edad, necesitan atención y apoyo a lo largo del día y, en caso de permanecer confinados por un posible contagio y no poder asistir a sus centros de trabajo o servicios
de día, necesitan el apoyo de un familiar a cargo.
Por ello es imprescindible disponer de un plan de conciliación adecuado y digno
para los familiares y aportar soluciones eficaces y justas a aquellos familiares que
tienen que hacerse cargo de una persona con grado de dependencia.
La propuesta de prorrogar el programa «En cuida» no es solución para ellos,
dado que la reducción del 100% de la jornada laboral, requerida para llevar a cabo
el acompañamiento iría acompañada de la pérdida del 100% del salario.
Sería necesario reconocer una ayuda en forma de permiso retribuido para familiares que tengan que llevar a cabo el cuidado de una persona con discapacidad y
no puedan acudir a sus centros de trabajo, o en caso de teletrabajar, les suponga una
carga inasumible.
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La urgencia de esta medida es inminente para proteger a estos familiares y que
no vuelvan a sentirse desamparados como ya estuvieron durante el primer confinamiento.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Defina un plan de conciliación laboral adecuado y digno para los familiares
de las personas con discapacidad intelectual que necesitan el apoyo de un familiar
a cargo y que por la pandemia no pueden acudir a sus centros de día o centros de
trabajo que garantice que puedan llevar a cabo el acompañamiento y la estabilidad
económica de la familia.
2. Reconozca una nueva prestación/ayuda en forma de permiso retribuido para
familiares que tengan que llevar a cabo el cuidado de una persona con discapacidad
y no puedan acudir a sus centros de trabajo, o en caso de teletrabajar, les suponga
una carga inasumible.
Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Blanca Victoria Navarro Pacheco, Noemí de
la Calle Sifré, diputades, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’exclusió del castellà com a llengua
cooficial i d’ús normal per les institucions i els mitjans de
comunicació públics duta a terme per l’exconsellera de Cultura
250-01505/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 76415 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grupo Parlamentario Ciutadans, Héctor
Amelló Montiu, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, Ignacio Martín
Blanco, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans de acuerdo con lo que establecen los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución siguiente sobre la injustificada exclusión del castellano como lengua
cooficial y de uso normal por las instituciones y medios de comunicación públicos
llevada a cabo por la exconsellera de cultura del Govern de la Generalitat, para que
sea substanciada ante la Comissió de Cultura.
Exposición de motivos

La exconsellera de Cultura Sra. Vilallonga ha destacado desde el inicio de su
mandato por realizar manifestaciones en contra de la cooficialidad de las lenguas
en Cataluña, del bilingüismo y del deber de todos los poderes y medios de comunicación públicos de utilizar con normalidad, sin preferencia o exclusión, las lenguas
cooficiales en Cataluña.
A sus significativos antecedentes como su apoyo explícito al excluyente y xenófobo Manifiesto Koiné, sus escritos y declaraciones haciendo alusiones a la «raza
catalana», cabe añadir una auténtica campaña desde su condición de miembro de
Govern de la Generalitat, ratificada tres su reciente cese, de promoción de la exclusión y discriminación total de la lengua castellana como lengua de uso habitual y
normal en las Instituciones Públicas y la televisión autonómica catalana.
A su ya lamentablemente conocido «veo mucho castellano en TV3 y también en
el Parlament de Cataluña», cabe sumar su actitud despreciativa y amenazante en di3.10.25. Propostes de resolució
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recto en TV3 respecto del legítimo derecho de todos los ciudadanos a utilizar la lengua cooficial que libremente deseen y a que los poderes, Instituciones y medios de
comunicación públicos empleen con normalidad, sin preferencia y en condiciones
de igualdad y no discriminación, las lenguas cooficiales en Cataluña.
La ya exconsellera Sra. Vilallonga se ha olvidado durante su mandato político
de garantizar los derechos de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad y no
discriminación, las Administraciones públicas catalanas [...] no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales y la definición del catalán como
lengua propia de Cataluña no puede justificar la imposición estatutaria del uso preferente de aquella lengua, en detrimento del castellano, también lengua oficial de
los catalanes, (STC 31/2010).
En consecuencia, es indispensable que cese esta política de exclusión de la lengua materna de la mayoría de los catalanes, se respete la cooficialidad de nuestras
lenguas, se deje de discriminar a los ciudadanos y así se respeten sus derechos en
condiciones de igualdad.
Por todo lo expuesto, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

1. El Parlamento de Cataluña reprueba el proceder de la exconsellera de Cultura
Sra. Vilallonga, la que ha sido la máxima autoridad política de Cataluña, consistente en despreciar la lengua castellana y su persistente exclusión del castellano como
lengua cooficial y de uso normal e indistinto en Cataluña, vulnerando así los derechos de todos los catalanes a que los poderes públicos y los medios de comunicación
empleen de manera normal, no discriminatoria y en condiciones de igualdad las lenguas cooficiales en Cataluña, así como por reiterar con actitud incluso amenazante
en TV3 esta exclusión tras su cese como máxima autoridad pública autonómica en
materia de cultura.
2. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a respetar los derechos constitucionales y estatutarios de todos los ciudadanos, empleando de manera habitual y normal las tres lenguas cooficiales en Cataluña.
Palacio del Parlamento, 9 de septiembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Héctor Amelló Montiu, Nacho Martín Blanco,
diputados, GP CS

Proposta de resolució sobre l’ampliació de la gratificació econòmica
al personal de neteja, bugaderia i cuina de les residències
250-01506/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 76474 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para la ampliación de la gratificación económica al personal de limpieza, lavandería y de cocina
de las residencias catalanas, para que sea sustanciada ante la Comissió de Treball,
Afers Socials i Famílies, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El Govern de la Generalitat ha publicado mediante Resolución de fecha 9 de
septiembre de 2020, la convocatoria de ayuda directa en favor de las personas tra3.10.25. Propostes de resolució
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bajadoras de los centros proveedores de servicios sociales de carácter residencial
con financiación total o parcialmente pública, prevista en la disposición adicional
segunda del Decreto ley 24/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia de personal.
El decreto ley de gratificaciones extraordinarias con motivo de la pandemia generada por el Covid-19, recompensará el esfuerzo y las horas extras realizadas por
el personal sanitario y también incluirá una paga para las personas trabajadoras de
las residencias de ancianos y de personas con discapacidad.
La cuantía de la ayuda extraordinaria, de pago único, de acuerdo con el artículo
2.2 del Decreto ley 24/2020, de 16 de junio, según categoría profesional, es del importe siguiente:
Auxiliar de geriatría: 900 euros.
Personal de atención directa a personas con discapacidad: 900 euros.
Coordinador/a asistencial: 900 euros.
Médico/a: 900 euros.
Diplomado/a en enfermería: 900 euros.
Otras profesiones (director/a responsable, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional,
trabajador/a social, educador/a social, psicólogo/a): 500 euros.
Sin embargo, el Govern de la Generalitat ha excluido de esta gratificación extraordinaria al personal de limpieza, cocina y lavandería que indudablemente han
asumido, como el resto de personal que van a ser gratificados, verdaderos riesgos
durante la pandemia con gran dedicación, y esfuerzo físico y psicológico.
La labor de este personal ha tenido especial relevancia debido a las fuertes medidas de higiene y desinfección necesarias durante la crisis del Covid-19 y por lo
tanto debe ser también recompensada por el Govern de la Generalitat ampliando esa
gratificación extraordinaria al personal de limpieza, cocina y lavandería. Evitando
así que haya trabajadores del sector de primera y de segunda, cosa que ocurriría si
el Govern de la Generalitat no modificase esta resolución.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. A modificar urgentemente la Resolución TSF/2193/2020, de 9 de septiembre,
por la que se aprueba la convocatoria de ayuda directa en favor de las personas trabajadoras de los centros proveedores de servicios sociales de carácter residencial,
extendiendo la gratificación extraordinaria que recibirán los profesionales que han
desarrollado su trabajo durante la crisis del Covid-19 al personal de limpieza, cocina
y lavandería de los centros proveedores de servicios sociales de carácter residencial.
Palacio del Parlamento, 10 de septiembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la
Sindicatura de Comptes

Informe de fiscalització 12/2020 sobre el Consorci de l’Institut de
Física d’Altes Energies, corresponent a l’exercici 2017
256-00049/12
PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA
Reg. 76488 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 15.09.2020

El procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2020 sobre el Consorci de
l’Institut de Física d’Altes Energies, corresponent a l’exercici 2017 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.
TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans,
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Parlament: 10 dies hàbils (del 21.09.2020 al 05.10.2020).
Finiment del termini: 06.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

3.30.

Altres tramitacions

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

3.30.06.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2020, sobre
serveis municipals i gestió mediambiental en municipis amb població
superior a deu mil habitants, corresponent a l’exercici del 2017
258-00027/12
PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA
Reg. 76452 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 15.09.2020

El procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2020, sobre serveis municipals i gestió mediambiental en municipis amb població superior a deu mil habitants,
corresponent a l’exercici del 2017 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en
l’edició electrònica d’aquest BOPC.
TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 21.09.2020 al 13.10.2020).
Finiment del termini: 14.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020.

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de comissions per al sisè període de sessions
244-00013/12
ACORD
Mesa del Parlament, 15.09.2020

D’acord amb el que estableixen els articles 78.1 i 79.2 del Reglament del Parlament, s’aprova el calendari i els dies reservats a les reunions de les comissions per
al sisè període de sessions (setembre - desembre 2020).

Calendari i dies reservats a les reunions
de
lesRESERVATS
comissions
durant el
període de sessions
CALENDARI
I DIES
A LES REUNIONS
DE sisè
LES COMISSIONS
(setembre-desembre 2020)

DURANT EL SISÈ PERÍODE DE SESSIONS (SETEMBRE-DESEMBRE 2020)
244-00013/12

SETEMBRE
Setmana 1

matí

Dilluns 7
tarda

Dimarts 8
matí
tarda
Mesa

Setmana 3

Dilluns 14
matí
tarda

Dimarts 15
matí
tarda
Mesa

CIGREG

CS
Setmana 2

Dilluns 21
matí
tarda
CIGREG

Setmana 4

CSG

Dilluns 28
matí
tarda
CIGREG

CE
CIP

Dimecres 9
matí
tarda
PLE

Dimecres 16
matí
tarda

matí

Dijous 17

tarda

Divendres 18
matí
tarda
PLE

Mesa

CAI
CT
CTASF

CI
CEH
CMAS
CEPMIQUAG

Dimarts 29
matí
tarda

Dimecres 30
matí
tarda

Mesa
JdP

CAI
CT
CTASF

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Divendres 11
matí
tarda
FESTIU

PLE

Dimecres 23
matí
tarda

CP

tarda

PLE

Dimarts 22
matí
tarda

CPDAP
CARPA

Dijous 10

CIGREG

CE
CPJ

CPDAP
CDI
CESSP

matí

matí

Dijous 24

FESTIU

tarda

Divendres 25
matí
tarda
TARDA
FESTIVA

CC
CI
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OCTUBRE
Setmana 4

matí

Dijous 1

CJ
CS

tarda
CAERIT
CEC

Divendres 2
matí
tarda
CCMA

*
Setmana 1

Dilluns 5
matí
tarda

Dimarts 6
matí
tarda
Mesa

Dimecres 7
matí
tarda

matí

Dijous 8

tarda

Divendres 9
matí
tarda
(CCMA)

CE
CIP

PLE

PLE

Dimarts 13
matí
tarda

Dimecres 14
matí
tarda

Dijous 15

Mesa
JdP

CAI
CT
CTASF

*
Setmana 2

Dilluns 12
matí
tarda
FESTIU

Setmana 3

Dilluns 19
matí
tarda

CPDAP
CDI

Dimarts 20
matí
tarda
Mesa

CEH
CMAS
CI
CEPMIQUAG

Dimecres 21
matí
tarda

CE
CPJ

matí
CS
CSC

tarda

Divendres 16
matí
tarda

CAERIT
CEC

*
matí

Dijous 22

PLE

PLE

Dimarts 27
matí
tarda

Dimecres 28
matí
tarda

Dijous 29

Mesa
JdP

CAI
CT
CTASF

tarda

Divendres 23
matí
tarda

tarda

Divendres 30
matí
tarda

*
Setmana 4

Dilluns 26
matí
tarda
CIGREG

CPDAP
CARPA

CP

CC
CI

matí
CS
CJ

CAERIT
CEC

*

NOVEMBRE
Setmana 1

matí

Dilluns 2
tarda

Dimarts 3
matí
tarda
Mesa

Dimecres 4
matí
tarda

CE
CIP

matí

Dijous 5

tarda

PLE

PLE

Dimarts 10
matí
tarda

Dimecres 11
matí
tarda

Dijous 12

Mesa
JdP

CAI
CT
CTASF

Divendres 6
matí
tarda
CCMA

*
Setmana 2

Dilluns 9
matí
tarda
CIGREG

Setmana 3

CSG

Dilluns 16
matí
tarda

CPDAP
CDI

Dimarts 17
matí
tarda
Mesa

CEH
CMAS
CI
CEPMIQUAG

Dimecres 18
matí
tarda

CE
CPJ

matí
CS
CSC

tarda

Divendres 13
matí
tarda

CAERIT
CEC

*
matí

Dijous 19

PLE

PLE

Dimarts 24
matí
tarda

Dimecres 25
matí
tarda

Dijous 26

Mesa
JdP

CAI
CT
CTASF

tarda

Divendres 20
matí
tarda

tarda

Divendres 27
matí
tarda

*
Setmana 4

Dilluns 23
matí
tarda
CIGREG

CP
Setmana 1

CPDAP
CARPA

CC
CI

matí
CS
CJ

CAERIT
CEC

*

Dilluns 30
matí
tarda
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DESEMBRE
Dimarts 1
matí
tarda

Setmana 1

Mesa

Dimecres 2
matí
tarda

CE
CIP

matí

Dijous 3

tarda

PLE

PLE

Dimecres 9
matí
tarda

Dijous 10

Divendres 4
matí
tarda
CCMA

*
Setmana 2

Dilluns 7
matí
tarda
CIGREG

Setmana 3

Dimarts 8
matí
tarda

TARDA
FESTIVA

Dilluns 14
matí
tarda

CAI
CT
CTASF

FESTIU

CEH
CMAS
CI
CEPMIQUAG

matí
CS
CSC

tarda

Divendres 11
matí
tarda

CAERIT
CEC

*

Dimarts 15
matí
tarda

Dimecres 16
matí
tarda

PLE

PLE

PLE

Dimarts 22
matí
tarda

Dimecres 23
matí
tarda

Dijous 24

Mesa

CAI
CT
CTASF

matí

Dijous 17

tarda

Divendres 18
matí
tarda

tarda

Divendres 25
matí
tarda

*
Setmana 4

Dilluns 21
matí
tarda
CIGREG

CP
Setmana 2

Dilluns 28
matí
tarda
CIGREG

CSG

CPDAP
CARPA

CC
CI

Dimarts 29
matí
tarda

Dimecres 30
matí
tarda

Mesa

CAI
CT
CTASF

CPDAP
CDI

CEH
CMAS
CI
CEPMIQUAG

matí
CS
CJ

matí
CS
CSC

TARDA
FESTIVA
Dijous 31

tarda

FESTIU

Divendres 11
matí
tarda

TARDA
FESTIVA

*

* Divendres a la tarda tancat, segons l’horari d’obertura de l’edifici del Parlament acordat per la Mesa del Parlament en el marc del Pla de contingència del Parlament de
Catalunya, davant la Covid-19, per al període del 15 de setembre al 31 de desembre de 2020 (BOPC 681, del 17 de setembre de 2020).

Criteris de prioritat en cas de coincidència

En el supòsit de coincidència de reunions de les comissions en els dies assignats, caldrà tenir en compte les
limitacions que s’han establert en cas de simultaneïtat de les reunions presencials, en els termes de l’apartat 2,
relatiu a l’activitat parlamentària, del Pla de contingència del Parlament de Catalunya, davant la Covid-19,
per al període del 15 de setembre al 31 de desembre de 2020 (BOPC 681, del 17 de setembre de 2020).

Comissions que no tenen dia reservat

Comissió de Reglament (CR)
Comissió de l'Estatut dels Diputats (CED)
Comisió de Matèries Secretes i Reservades (CMSR)
Comissió de l'Emergència Climàtica (CDEC)
Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics (CEDCP) (habitualment, dilluns tarda)
Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica (CESSP) (habitualment, dimarts tarda)
Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques (CERSE)
Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la Gestió de la Seguretat (CERIEGS)

Llegenda de les comissions

Comissió d’Afers Institucionals (CAI)
Comissió d'Economia i Hisenda (CEH)
Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (CAERIT)
Comissió d’Interior (CI)
Comissió d’Educació (CE)
Comissió de Territori (CT)
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat (CMAS)
Comissió de Salut (CS)
Comissió de Cultura (CC)
Comissió de Justícia (CJ)
Comissió d'Empresa i Coneixement (CEC)
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies (CTASF)
Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública (CPDAP)
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (CARPA)
Comissió de Reglament (CR)
Comissió de l’Estatut dels Diputats (CED)
Comissió de Peticions (CP)
4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
Comissió de Matèries Secretes i Reservades (CMSR)
Comissió del Síndic de Greuges (CSG)
Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC)
Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)
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Comissió de Justícia (CJ)
Comissió d'Empresa i Coneixement (CEC)
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies (CTASF)
Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública (CPDAP)
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (CARPA)
Comissió de Reglament (CR)
Comissió de l’Estatut dels Diputats (CED)
Comissió de Peticions (CP)
Comissió de Matèries Secretes i Reservades (CMSR)
Comissió del Síndic de Greuges (CSG)
Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC)
Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)
Comissió d'Igualtat de les Persones (CIP)
Comissió de Polítiques de Joventut (CPJ)
Comissió de la Infància (CDI)
Comissió de l'Emergència Climàtica (CDEC)
Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics (CEDPC)
Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran (CEPMIQUAG)
Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica (CESSP)
Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques (CERSE)
Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la Gestió de la Seguretat (CERIEGS)
Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (CIGREG)
Comissió d'Investigació sobre l'Espionatge a Periodistes i Polítics per part del Govern de la Generalitat (CIE)
Comissió d'Investigació sobre els Casos de Violència Sexuals Denunciats en Centres Escolars (CIVSCE)
Comissió d'Investigació amb relació a la Violència Institucional durant la Celebració
del Referèndum de l'U d'Octubre (CIRPO)

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02.

Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12
RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTAT

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 14 de setembre de 2020,
d’acord amb l’article 24.a del Reglament, ha pres nota de la renúncia a la condició de
diputat al Parlament de Catalunya de Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, amb efectes des del dia 14 de setembre de 2020.
Palau del Parlament, 14 de setembre del 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió
N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

4.45.10.

Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/12
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 76454 / Coneixement: 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 48.4 del Reglament del Parlament, comunica
els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió del Síndic de Greuges
Alta: Miquel Buch i Moya
4.45.02. Ple del Parlament
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Baixa: Lluís Guinó i Subirós
Palau del Parlament, 10 de setembre de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/12
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 76453 / Coneixement: 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 48.4 del Reglament del Parlament, comunica
els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alta: Miquel Buch i Moya
Baixa: Anna Tarrés i Campà
Palau del Parlament, 10 de setembre de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

4.45.12.

Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió d’Igualtat de les Persones
411-00001/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL SP PPC
Reg. 76069 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del
Parlament, comunica que la diputada Esperanza García González ha estat designada
membre de la Comissió d’Igualtat de les Persones.
Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Composició de la Comissió de la Infància
411-00003/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL SP PPC
Reg. 76070 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del

4.45.12. Comissions específiques de seguiment
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Parlament, comunica que la diputada Esperanza García González ha estat designada
membre de la Comissió de la Infància.
Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 644/XII, sobre el millorament
de la inserció laboral de les persones amb discapacitat
290-00597/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 76105 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 15.09.2020

A la Mesa de la Comissió

D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 644/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de la inserció laboral de les persones amb discapacitat.
Des de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives es van convocar l’any 2019, per una banda, les subvencions per desenvolupar el
programa dels Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció
de les persones amb discapacitat i/o amb trastorns de la salut mental, amb un pressupost de 9.375.000€ (Resolució 1301/2019, de 9 de maig) i, d’altra banda, cal afegir
el contracte programa signat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
amb els ens locals amb un pressupost de 1.224.742,48 € pel mateix concepte.
També l’any 2019 es van publicar els ajuts a la contractació en el mercat ordinari
de treball de persones amb discapacitat i de persones en situació o risc d’exclusió
amb un pressupost d’1.250.000 € (Resolució TSF/931/2019, de 8 d’abril)
Per poder complementar el finançament dels centres especials de treball, es va
publicar en data 11 d’octubre de 2019 la convocatòria de suport a l’ocupació de treballadors amb discapacitat de característiques especials dels centres especials de
treball (Resolució 2594/2019 de 7 d’octubre) per un import total de 29,5M d’€.
Per tal d’assignar fons complementaris als ajuts als CET’s provinents dels fons
estatals, es va assignar la quantitat màxima de 2 M d’€ per a la concessió dels ajuts
convocats mitjançant la Resolució TSF/461/2019, de 22 de febrer, per a la concessió
de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en els centres especials de treball per
a l’any 2019. Aquests fons complementaris es van destinar a les persones que, per
manca de pressupost no van obtenir subvenció, tot i d’acord amb les prioritats establertes a l’odre TSF/91/2017.
També cal afegir que, en data 12 de juliol de 2019 es va publicar la Resolució
TSF/1897/2019, de 5 de juliol, que convoca els ajuts a projectes singulars generadors
d’ocupació sostenible per a persones en situació o risc d’exclusió, incloses les persones amb discapacitat, en centres especials de treball o empreses d’inserció, amb un
import de 3,5M d’€.
Cal tenir en compte que els fons addicionals assignats per part del govern de
l’Estat a les comunitats autònomes (Orden TMS/941/2019, de 6 de septiembre, por
la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2019, para su
gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones
Fascicle segon
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adicionales del ámbito de las políticas activas de empleo financiadas con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellos destinados a la ejecución del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-T
2019-2021) com a resultat de la distribució realitzada en el si de la conferència sectorial, no es van publicar fins al mes de setembre i no van estar disponibles fins al
mes d’octubre de 2019.
Aquest retard va tenir com a conseqüència l’avançament d’aquests fons de pressupost propi per tal de poder tramitar l’ampliació de la convocatòria i poder ordenar
el pagament abans que finalitzés l’exercici pressupostari. D’aquesta manera el 19 de
desembre es va publicar la
Resolució TSF/3527/2019, de 17 de desembre, per la qual s’incrementen, amb caràcter extraordinari per a l’any 2019, les subvencions destinades al manteniment de
llocs de treball de determinats grups de persones amb discapacitat contractades en
els centres especials de treball, que preveu la Resolució TSF/461/2019, de 22 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades
al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al
33% contractades en els centres especials de treball per a l’any 2019.
Les convocatòries de subvencions a l’empara de l’Ordre TSF/91/2017, de 15 de
maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
als centres especials de treball (DOGC 7373, de 19.5.2017) es financen amb càrrec
als fons que provenen dels pressupostos de l’Estat i que es distribueixen per part de
la Conferència Sectorial de Treball i Afers Laborals. Aquests fons no són suficients
per arribar a cobrir el 50% del salari mínim interprofessional de tots els treballadors
i treballadores amb discapacitat i el 55% d’aquest salari de les persones amb especials dificultats contractades pels centres especials i la Generalitat els ha de complementar amb fons propis d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.
A principis de l’any 2019, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va
signar amb el Comitè Català de Representants de persones amb discapacitat (COCARMI) la Declaració Conjunta i Acord per a la inserció de les persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental.
Aquest document recull el compromís de la Generalitat de promoure i vetllar pel
dret de les persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental a treballar en un
mercat i un entorn laborals que siguin oberts, inclusius i accessibles com qualsevol
altra persona i a no ser discriminades per aquesta raó.
Entre els acords que s’adopten en aquest document, ja complerts, es destaquen:
a) La petició a les forces parlamentàries que reclamin al Govern de l’Estat el finançament suficient per poder desenvolupar polítiques que afavoreixin la inserció
laboral de les persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental a Catalunya.
b) L’exigència, com així s’ha fet en el si de la Conferència Sectorial, dels fons
suficients per cobrir, com a mínim el 50% del Salari Mínim Interprofesional dels
treballadors de tots els Centres Especials de Treball.
c) L’assignació per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
42,5 milions d’euros per complementar l’infrafinançament de les línies de suport a
Centres Especials de Treball i 14,5 milions d’euros per a la inserció en l’empresa
ordinària, dels quals 5 es destinaran al treball amb suport per a persones amb especials dificultats.
Les convocatòries de subvencions que es financen amb càrrec als fons que provenen dels pressupostos de l’Estat i que es distribueixen per part de la Conferència
Sectorial de Treball i Afers Laborals no estan dotades amb els fons suficients per
arribar a cobrir el 50% del salari mínim interprofessional de tots els treballadors i
treballadores amb discapacitat i el 55% d’aquest salari de les persones amb especials
dificultats contractades pels centres especials.
Per mitjà de la línia de foment de suport a l’ocupació de treballadors amb discapacitat de característiques especials dels centres especials de treball, complementà-
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ria i compatible amb la que es finança amb els fons estatals, la Generalitat complementa amb fons propis l’infrafinançament de l’Estat i assegura un ajut mínim a tots
els treballadors i treballadores dels Centres Especials de Treball, ja que se subvencionen els salaris de les persones amb discapacitat i d’especials necessitats que no
han rebut ajuts amb càrrec als fons estatals.
Les competències amb relació a la normativa per a la inclusió laboral de les persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental correspon a l’Estat, mentre a
que la Generalitat li correspon l’execució.
Un dels acords de la Declaració Conjunta i Acord per a la inserció de les persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental signat entre COCARMI i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies és la sol·licitud del traspàs d’aquestes
competències.
Aquesta petició ha estat traslladada en el si de la Conferència de Treball i Afers
Laborals, junt amb la dels fons necessaris per a desenvolupar les funcions pròpies
d’aquesta matèria que la Generalitat té encomanades, atès que és l’òrgan que té com
a principal finalitat aconseguir la màxima coherència en l’aplicació de les polítiques
públiques exercides per l’Administració de l’Estat i les Comunitats Autònomes en
l’àmbit laboral i, entre d’altres, la de servir com a conducte d’informació sobre els
processos d’elaboració de les normes laborals. D’aquest òrgan en forma part el Ministeri amb competències en aquest àmbit.
Seguim avançant en la constitució d’una comissió bilateral Estat-Generalitat per
a posar les bases d’un acord que garanteixi la singularitat del model català d’inclusió
laboral de les persones amb discapacitat i problemes de salut mental, ja que es tracta
també, d’un dels acords de la Declaració Conjunta i Acord per a la inserció de les
persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental signat entre COCARMI i
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Les convocatòries de subvencions a l’empara de l’Ordre TSF/91/2017, de 15 de
maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
als centres especials de treball (DOGC 7373, de 19.5.2017) es financen amb càrrec
als fons que provenen dels pressupostos de l’Estat i que es distribueixen per part de
la Conferència Sectorial de Treball i Afers Laborals. Aquests fons no són suficients
per arribar a cobrir el 50% del salari mínim interprofessional de tots els treballadors
i treballadores amb discapacitat i el 55% d’aquest salari de les persones amb especials dificultats contractades pels centres especials.
Per aquest motiu la Generalitat assigna fons del seu pressupost per complementar les convocatòries esmentades i també, publica les convocatòries d’ajuts que es
regulen mitjançant l’Ordre TSF/223/2017, de 28 de setembre, per la qual s’aproven
les bases reguladores per a la concessió dels ajuts destinats a dues línies de suport a
l’ocupació de treballadors amb discapacitat de característiques especials dels centres
especials de treball - DOGC 7466 de 3.10.2017.
D’aquesta manera, l’any 2019, la Generalitat ha destinat 42,5 M€ de fons propis
per tal de garantir els percentatges amb relació als quals es formula aquesta moció.
L’eix 3 de l’Estratègia Espanyola d’Activació per a l’Ocupació, sobre oportunitats
d’ocupació, es finança amb càrrec als pressupostos general de l’Estat i en concret
al pressupost del Servicio Público de Empleo Estatal. D’acord amb l’article 86 de la
Llei General Pressupostària, la conferència sectorial corresponent, en aquest cas la
de Treball i Afers Laborals, establirà els criteris objectius que han de servir de base
per a la distribució territorial dels crèdits destinats al compliment de plans i programes respecte les quals les comunitats autònomes tinguin competències d’execució
i, posteriorment, és el Consell de Ministres qui n’acorda la distribució definitiva.
En data 28 de febrer de 2019 es va publicar la Resolució TSF/462/2019, de 22
de febrer, per la concessió de subvencions destinades a les accions de les unitats de
suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social
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de les persones amb discapacitat d’especial dificultat contractades en els centres especials de treball per a l’any 2019 per un import de 10.200.000 €.
Pel que fa al 55% del salari mínim interprofessional per al col·lectiu amb dificultats especials, en data 19 de desembre de 2019 es va publicar la Resolució
TSF/3527/2019, de 17 de desembre, per la qual es va incrementar, amb caràcter
extraordinari per a l’any 2019, les subvencions destinades al manteniment de llocs
de treball de les persones amb discapacitat d’especials dificultats, per un import de
6.270.346,47 €.
La dotació inicial d’aquestes convocatòries es va fer amb càrrec als pressupostos
de la Generalitat de Catalunya atès que, en el moment de la publicació, l’assignació
dels fons per part de la Conferència Sectorial de Treball i Afers Laborals a les comunitats autònomes encara no s’havia realitzat.
Les bases reguladores per a la concessió de subvencions als centres especials de
treball, pel que fa a les subvencions destinades al foment de la integració laboral de
persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials
de treball (Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als centres especials de treball (DOGC
7373, de 19.5.2017), preveuen que aquest programa subvenciona el manteniment del
lloc de treball de persones amb discapacitat en els centres especials de treball i se
subvenciona, en un import del 50% del salari mínim interprofessional, la nòmina de
l’exercici de cada convocatòria corresponent al lloc de treball ocupat per la persona contractada amb discapacitat amb jornada a temps complet o parcial que estigui
d’alta a la Seguretat Social.
Així mateix, les bases reguladores per a la concessió dels ajuts destinats a dues
línies de suport a l’ocupació de treballadors amb discapacitat de característiques especials dels centres especials de treball (Ordre TSF/223/2017, de 28 de setembre, per
la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts destinats a dues
línies de suport a l’ocupació de treballadors amb discapacitat de característiques especials dels centres especials de treball - DOGC 7466 de 3.10.2017), preveuen per al
càlcul de la quantia de l’ajut el nombre de treballadors i treballadores amb contractes
de treball vigents amb data 1 de gener de l’any de la convocatòria.
Barcelona, 3 d’agost de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 73/XII, sobre el garantiment de
la llibertat, la igualtat efectiva i la no-discriminació de les persones
LGBTI+
390-00073/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 76191 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 15.09.2020

A la Mesa de la Comissió

D’acord amb allò que disposa l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Moció 73/XII del Parlament de Catalunya,
sobre el garantiment de la llibertat, la igualtat efectiva i la no-discriminació de les
persones LGBTI+, us trameto l’informe de compliment següent:
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En relació amb el desplegament de l’article 8 de la Llei 11/2014 amb la creació
de l’organisme de polítiques LGBTI per tal que coordini l’execució de les polítiques LGBTI dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, cal fer esment que l’article 157.1.h) del Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies regula que la Direcció General
d’Igualtat planifica i implementa les polítiques per a la igualtat de tracte i no-discriminació de persones lesbianes, gais, bisexuals, trangèneres i intersexuals (LGBTI),
així com contra la discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o
expressió de gènere de les persones.
D’altra banda, d’acord amb l’article 157.2 b) en relació amb l’article 161 del Decret esmentat, l’Àrea per a la Igualtat de Tracte i no-discriminació de Persones
Lesbianes, Gais, Bisexuals, transgèneres i intersexuals, que depèn de la Direcció
General d’Igualtat, té encomanada, entre d’altres, les funcions d’impulsar el desplegament i avaluació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, supervisar l’execució
del Pla interdepartamental per a la no-discriminació i establir les relacions amb els
Departaments de la Generalitat i altres organismes privats i públics per garantir el
desplegament del Pla.
Així mateix, el 10 de novembre de 2016 es va publicar l’Acord de Govern
GOV/146/2016, de 8 de novembre, a partir del qual, es crea la Comissió interdepartamental per coordinar l’acció transversal de les polítiques per garantir els drets
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. És un òrgan que coordina
i planifica les polítiques LGBTI dels departaments de la Generalitat de Catalunya.
A través d’aquesta Comissió, el Govern impulsa la planificació d’actuacions administratives en cada àmbit departamental, d’acord amb l’article 8 de la Llei 11/2014,
del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
La Direcció General d’Igualtat a través de l’Àrea per la Igualtat de tracte i
no-Discriminació de les persones LGBTI, i amb la creació de la Comissió Interdepartamental com a instrument, és l’òrgan responsable de coordinar i executar les polítiques LGBTI dels diversos departaments de la Generalitat. En aquest sentit, fixa
objectius, programa actuacions, avalua els resultats obtinguts i formula propostes de
millora de les polítiques LGBTI.
La Direcció General d’Igualtat l’11 de maig de 2016 va signar un conveni de col·
laboració per tractar els temes LGBTI de manera àgil i coordinada amb el Síndic de
Greuges. D’altra banda, s’estableixen col·laboracions constants i sistemàtiques amb
persones referents específiques, amb la Fiscalia Provincial d’Odi i Discriminació,
amb els Mossos d’Esquadra i amb el poder judicial. També s’estableixen col·laboracions amb l’Oficina d’Atenció a la Víctima del delicte, amb la Inspecció de Treball
de Catalunya, amb l’Oficina de No Discriminació.
El 10 de novembre de 2017, es va elaborar l’Informe d’Avaluació del Procés
d’Implantació de la Llei 11/2014 del 10 d’octubre de la Generalitat de Catalunya
i va ser presentat al Parlament de Catalunya l’any 2018. En aquest informe es van
determinar els indicadors d’impacte per poder elaborar un informe social de la llei.
Consultats experts en investigació jurídica social es determina que l’impacte social
d’una Llei necessita com a mínim 10 anys d’aplicació de la mateixa. Aquest informe
es va presentar al Parlament de Catalunya l’any 2018.
La Direcció General d’Igualtat en base al desplegament de l’article 9 de la Llei
11/2014, del 10 d’octubre, ha constituït una xarxa pública de Serveis d’Atenció Integral LGBTI. En aquests moment, hi ha més de 70 Serveis d’Atenció Integrals distribuïts en tot el territori de Catalunya, que formen d’aquesta xarxa (Serveis d’Atenció Integral Territorials, Comarcals i Locals). La xarxa es constitueix a través d’un
conveni, el contracte programa, signat entre el Departament de Treball Afers Socials i Famílies i els ens locals. Els Serveis d’Atenció Integrals es creen amb l’objectiu d’atendre a les persones que pateixen, hagin patit o estiguin en risc de patir
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discriminació o violència per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o
l’expressió de gènere, amb la finalitat de donar respostes adequades, àgils, properes
i coordinades a les necessitats d’aquestes persones. El SAI també és un servei de
sensibilització i informació per a persones i entitats, per tal de mostrar la diversitat
d’orientació sexual i d’identitat de gènere i prevenir LGBTifòbia. Aquest recurs es
posa en funcionament per donar resposta a aquestes situacions de discriminació, i
també, a qualsevol necessitat d’acompanyament, suport o informació que tingui la
ciutadania en relació a la diversitat sexual i de gènere, i consolidar-se com un referent local LGBTI.
Totes les persones referents dels Serveis d’Atenció Integral reben formació específica en matèria LGBTI des de diferents àmbits i en base a la Llei 11/2014, del
10 d’octubre, per assolir uns coneixements globals que els permetin gestionar de
manera òptima les diferents casuístiques, aprofitant tots els recursos que les administracions posa a disposició de la ciutadania. Així mateix, s’està impartit formació
a les persones que col·laboren amb les referents dels Serveis d’Atenció Integral del
món de l’advocacia, persones psicòlogues, treballadores socials, món de l’educació,
de l’esport etc.
Els Serveis d’Atenció Integral locals i comarcals es coordinen amb els Serveis
d’Atenció Integral Territorials que depenen de l’Administració de la Generalitat i tenen representació a (Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida i Terres de l’Ebre).
Actualment, ja existeixen diverses taules de treball que emparades en la Llei
11/2014, del 10 d’octubre, estan formades per representants de diferents administracions i agents implicats, grups parlamentaris i entitats LGBTI per treballar en els
recursos i mecanismes necessaris per al desplegament efectiu de la Llei esmentada.
Així doncs, existeix la Comissió Interdepartamental que engloba persones representants de tots els departaments tenint en compte tots els territoris. Dintre de cada
departament s’ha creat una comissió intradepartamental per treballar de manera
més àgil i coordinada. Per tant, dins d’aquestes taules de treball hi participa l’administració de la Generalitat de manera transversal i en tot el territori. Tanmateix, per
garantir que els drets de les persones LGBTI siguin reals i efectius, cal implementar
polítiques púbiques on no només l’Administració de la Generalitat i l’Administració
Local hi participi, sinó que cal treballar directament amb el món associatiu, amb
sindicats, amb els partits polítics, amb el món empresarial etc. Aquestes taules de
treball globals s’han format i es coordinen a través dels Grups de Treball constituïts
pel Consell Nacional LGBTI regulat pel Decret 219/2018, de 9 d’octubre. Justament
el passat 14 de març es va constituir un grup de treball amb l’objectiu específic de
seguir desplegant la Llei 11/2014, del 10 d’octubre. Una llei que regula drets humans
ha d’estar en constant desplegament per adequar-se, en tot moment, als canvis que
s’esdevenen.
El 15 de febrer de 2012, la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (PGME) va incorporar, al Procés d’Atenció a la Víctima, la Instrucció Operativa AVIN-022 de l’atenció a les víctimes d’il·lícits penals motivats per l’odi i la discriminació. Aquesta instrucció està regulada pel sistema de gestió de la qualitat i dota als
agents de la PG-ME d’uns criteris i normes bàsiques d’actuació de l’operativa policial davant d’il·lícits penals que estiguin emmarcats en l’àmbit de l’odi i la discriminació, la prevenció que es pot fer d’aquestes actituds, com es poden detectar, quan
i com fer el seguiment de les víctimes, si és necessari, i com recollir la denúncia.
Aquesta instrucció s’està actualitzant en base als canvis normatius introduïts per
la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, i el Codi Penal de l’any 2015. Per aquest motiu, el
contingut objecte de revisió està relacionat amb definicions, indicadors de polarització, identificació dels delictes d’odi i acreditació de la motivació, infraccions penals,
competència en la instrucció i investigació del delicte, infraccions administratives i
xarxes de recursos assistencials. El document està en pendent de validació jurídica.
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El passat 19 de juny de 2019 es va actualitzar la pauta operativa interna sobre la
xarxa de recursos assistencials que inclou, a l’annex 6, la relació de recursos assistencials al territori en matèria d’il·lícits penals motivats per l’odi i la discriminació.
Durant el cap de setmana del 29 i 30 de juny de 2019, la PG-ME va participar
en un estand a la Pride de Barcelona amb l’objectiu de donar consells de seguretat i
assessorar el col·lectiu LGTBI+.
El Departament d’Educació ofereix als centres educatius el Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a persones LGBTI que inclou orientacions i recursos per treballar amb l’alumnat en totes les fases d’actuació
(prevenció, detecció, intervenció).
També ofereix el Protocol per a l’atenció i acompanyament de l’alumnat transgènere en els centres educatius que té com a finalitat garantir el lliure desenvolupament de l’alumnat transgènere en els centres educatius i facilitar actuacions i mesures per a la seva atenció i acompanyament.
Altrament, per formar el professorat, s’estan elaborant els materials didàctics
«Diversitat afectivosexual i de gènere en l’àmbit educatiu. Guia per a docents d’educació primària, secundària i cicles formatius».
Sobre la Resolució 149/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’augment de la
visibilització de les dones i de les relacions no heteronormatives en els continguts
educatius el Departament d’Educació ja va informar en el seu moment que el Pla de
Govern per aquesta legislatura preveu la revisió dels àmbits curriculars per fer un
disseny nou que incorpori referents femenins.
L’article 2 apartat b de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació estableix que
la igualtat com a valor propi de la societat democràtica esdevé un dels principis rectors del sistema educatiu.
Des del Departament d’Educació es promouen els projectes de convivència fent
un èmfasi especial en l’establiment de mesures de prevenció, i posa a l’abast de tots
els centres educatius una aplicació informàtica amb instruments de diagnosi, orientacions i recursos perquè cada centre elabori el seu Projecte de convivència, i pugui
treballar.
Les accions del Projecte de convivència estan classificades d’acord amb els tres
àmbits d’intervenció (aula, centre o entorn) en el benentès que una bona acció coeducadora és fonamental per potenciar la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de
tota mena de discriminació per raó de sexe.
Des de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física s’informa de les
següents actuacions en compliment del disseny d’una estratègia global d’erradicació
de les conductes LGBTI-fòbiques en la pràctica de l’esport federat:
– La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, a través del Gabinet
de Gènere del Consell Català de l’Esport, amb coordinació amb l’Àrea LGTBI de la
Direcció General d’Igualtat, realitza al llarg de l’any jornades diverses actuacions
al voltant de la sensibilització, reflexió i denúncia contra les agressions físiques, intel·lectuals i morals de les persones per raó de gènere, d’orientació sexual, identitat o
expressió de gènere, i de difusió dels drets de les persones LGTBI.
– La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física ha organitzat 11 Jornades formatives «Llei 11/2014: Els Drets de les Persones LGTBI, contra la discriminació a l’Esport i arreu».
La Jornada, que se celebra arreu del territori català a diferents institucions i entitats, té com a objectiu formar i sensibilitzar a estudiants i professionals del camp de
l’activitat física, l’esport i el lleure, en relació amb els drets i deures de les persones
LGTBI. Els assistents coneixen les tasques de suport, prevenció, detecció, atenció i
protocols d’intervenció que desplega la Llei, i la seva vinculació en l’àmbit de l’esport.
S’ha format a professionals relacionats amb àmbits d’esport federat, escolar i
universitari, el lleure i la promoció de l’activitat física, persones amb tasques de di51
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namització esportiva, professionals de Salut i l’activitat física, entre d’altres (alumnat i personal –PAS i PDI– de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya
(Barcelona i Lleida), personal del Consell Català de l’Esport, personal docent de la
Escola Catalana de l’Esport i de l’Institut Joaquim Blume, entrenadors del Centre
Català de Tecnificació d’Esplugues de Llobregat, personal del Centre d’Alt Rendiment, estudiants i professorat de tots els centres que imparteixen el grau en Ciències
de l’Activitat Física i l’Esport a Catalunya.
– El Consell Català de l’Esport i l’INEFC ha col·laborat en l’edició i difusió del
documental «El gran salt, l’homosexualitat en el món de l’esport», treball de Fi de
Grau Audiovisual de tres estudiants de Periodisme de la UPF.
Es tracta d’un documental en format audiovisual sobre problemes, dificultats i
particularitats pròpies del col·lectiu LGTBI en l’esport d’elit, així com la importància
de la imatge d’estructura de família tradicional per a la carrera d’un professional. El
relat gira entorn diverses experiències personals, recolzades per opinions expertes.
– La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física subvenciona la sèrie
«Les de l’hoquei» de TV3 (15 capítols), sèrie de ficció que pretén oferir una nova
mirada generacional, femenina i diversa d’entendre l’esport i, de retruc, la vida. La
sèrie també aborda, visibilitza i normalitza l’homosexualitat en el món de l’esport.
– Les convocatòries de subvencions i ajuts del Consell Català de l’Esport incorporen paràmetres específics de valoració en especial atenció a l’impacte de gènere,
la integració i la inclusió.
– El juliol de 2018, l’INEFC va publicar a la revista International Review of
Sport Sociology (IRSS) el primer estudi científic sobre l’experiència del primer esportista d’alt nivell gay, el waterpolista Víctor Gutiérrez un dels tres esportistes masculins d’alt nivell que ha revelat la seva homosexualitat. Ha estat el primer a fer-ho
mentre està en actiu, a l’estat espanyol.
Article complet: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1012690218780860
– La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física i l’Associació Let’s WoMen estan duent a terme un seguit de tallers de coeducació adreçats a nens i nenes
de Primària i Secundària de centres del Pla Català d’Esport a l’Escola i als Consells
Esportius de Catalunya.
El projecte s’articula, en primer lloc, a través dels tallers d’habilitats per a la vida
en equitat. Els tallers s’adrecen a la prevenció i es vol aconseguir que els nens i nenes siguin més forts i segurs d’ells mateixos i una societat més equitativa.
La segona iniciativa són les xerrades sobre coeducació en l’esport, dirigides al
professorat d’Educació Física i al personal tècnic de les activitats físiques i esportives en l’àmbit escolar. Aquesta formació pretén donar eines al professorat d’educació física i els entrenadors/es perquè puguin educar i treballar la prevenció primerenca amb els factors protectors a primària i a secundària, amb infants i adolescents.
– El Consell Català de l’Esport ha col·laborat amb la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, amb el projecte VOICES (un programa europeu Erasmus+ Esport) en el que han participat universitats europees, organismes, administracions esportives i organitzacions de defensa de víctimes de violència sexual en
l’esport i suport als afectats.
– L’INEFC ha incorporat continguts vinculats a LGBTI en diverses assignatures
dels estudis de CAFE com:
– Assignatura «Sociologia i Història de l’Activitat Física i l’Esport». Inclusió del
tema «Homofòbia i Transfòbia en l’esport».
– Assignatura optativa «Gènere i esport en l’Activitat Física, l’Educació Física i
l’esport», del Màster «Activitat Física i Educació». Inclusió del tema «Sexualitats,
Activitat Física i esport».
– Assignatura optativa «Atenció a la Diversitat», del Màster d’Educació Secundària. Inclusió puntual del tema «Gènere Educació Física».
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– L’INEFC ha estat beneficiària d’un ajut del Consejo Superior de Deportes en
la convocatòria del 2019 d’ajuts destinats a la creació de «Xarxes d’Investigació en
Ciències de l’Esport» a la qual va accedir per finançar un projecte en relació a les
persones LGTBI, i que ha d’executar al llarg d’aquest any 2019.
– El Consell Català de l’Esport ha col·laborat amb la Direcció General d’Igualtat
en l’elaboració de les «Recomanacions per incloure la diversitat sexual i de gènere
als espais esportius» i n’ha fet difusió al sector esportiu (Federacions Esportives,
Consells Esportius, clubs, Universitats, centres que cursen el Grau de Ciències de
l’Activitat Física i l’Esport, COPLEFC, ...). La Direcció General d’Igualtat l’ha fet
arribar als Serveis Territorials d’Atenció Integral, als Ajuntaments,...
– El Consell Català de l’Esport està treballant amb el Grup de Recerca en Esports i Activitat Física (GREAF) de la UVIC, per a l’actualització de la «Guia per a
persones adultes: assetjament sexual en el món de l’esport». La Guia constituirà un
document de referència per aprofundir en el coneixement de les violències sexuals
en el món de l’esport, l’abús sexual i l’assetjament per raó de sexe, orientació, identitat sexual i expressió de gènere.
La Guia recull enllaços i contactes dels diferents serveis i recursos de la Generalitat al servei de les persones que han patit o pateixen assetjament. També anomena
les entitats de referencia i relaciona les recerques i projectes més actuals en aquest
àmbit.
– La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física promou, dóna suport
actiu i difon les campanyes del Dia Internacional contra l’Homofòbia en el Futbol
(19 de febrer), Dia Internacional contra l’homofòbia i la transfòbia (17 de maig) i del
Dia Internacional de l’Orgull LGBTI (28 de juny).
En relació a la Resolució 269/XII del Parlament de Catalunya, el Servei Català
de la Salut garanteix l’accés de totes les persones trans a una cartera de serveis específica a través del servei Transit (Barcelona) [http://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/altres-serveis/model-datencio-a-la-salut-de-les-persones-trans/].
El model d’atenció a la salut de les persones trans*, publicat a novembre de l’any
2017, va estar elaborat en consens amb els professionals implicats, responsables del
Departament de Salut i del CatSalut i representants de la Plataforma Trans*Forma
la salut. Aquest model suposa un canvi en tant que presenta una orientació despatologitzadora en l’atenció a la salut de les persones trans. El model proposa una sèrie
d’actuacions que inclou l’àmbit de l’atenció primària i comunitària i també l’àmbit
de l’atenció hospitalària per aquelles persones que requereixen una intervenció quirúrgica per la reassignació de sexe.
El Servei Trànsit de l’ASSIR Esquerra de la Regió Sanitària Barcelona és l’actual
unitat de referència per a tot el territori català per a l’atenció específica de les persones trans. D’acord amb la necessitat de la demanda, i per millorar l’accessibilitat de
les persones trans als serveis de salut, es preveu la creació progressiva d’una xarxa
funcional amb professionals referents a tot el territori en l’àmbit de l’atenció primària i salut comunitària de Catalunya.
A l’any 2016, quan va començar la reordenació de l’atenció a la transsexualitat,
es va incrementar la dotació de professionals tant de la Unitat de Trànsit del CAP
Manso com de la Unitat d’Identitat de Gènere de l’Hospital Clínic, i es va recuperar
el nivell d’activitat quirúrgica anterior al 2011.
Actualment s’està desplegant el programa quirúrgic, s’ha incrementat el pressupost i ja s’han començat a fer derivacions.
En propers pressupostos, en funció de la disponibilitat, es considerarà la continuació de l’increment de recursos i l’ampliació de la cartera de serveis
El PERIS 2016-2020 és l’eina de planificació i coordinació que defineix les línies
generals de la recerca i innovació en salut del Departament de Salut, en coherència
amb les prioritats del Pla de salut de Catalunya 2016-2020.
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El propòsit principal del PERIS 2016-2020 és millorar la salut dels ciutadans a
partir del coneixement generat per la recerca i enfortir el lideratge del sistema de
salut de Catalunya. Els objectius que cerca aconseguir aquest Pla s’orienten envers
la generació de nou coneixement i es vehiculen a través de les accions instrumentals
que es desenvolupen mitjançant finançament competitiu. En conjunt, es pretén impulsar estratègies de promoció de la salut i accelerar la identificació i la implantació
de noves solucions als problemes de salut del conjunt de la societat.
Pel que fa a la vigilància epidemiològica, volem fer palès que la prevenció i el
diagnòstic precoç dóna per suposat ser una persona LGBTI és una patologia o que
el col·lectiu LGBTI pot tenir malalties contagioses de les que cal prevenir el seu contagi. Així mateix, el diagnòstic precoç va encaminat a programes epidemiològics
de salut pública, d’aplicació sistemàtica o universal, per detectar en una població
determinada asimptomàtica, una malaltia greu, amb l’objectiu de disminuir la taxa
de mortalitat.
Per tant, amb aquesta demanda, s’està estigmatitzant el col·lectiu LGBTI considerant que pateixen malalties greus contagioses per la població, cosa que pot suposar un rebuig social.
Cal tenir en compte que d’acord amb el DECRET 203/2015, de 15 de setembre,
pel qual es crea la Xarxa de Vigilància Epidemiològica i es regulen els sistemes de
notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics, el Departament
de Salut reforça la vigilància, la prevenció i el control de les malalties de declaració
obligatòria i de les malalties emergents i reemergents. Així, la Subdirecció General
de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública monitoritza 64 malalties
que poden afectar a tota la població i estableix un sistema de detecció precoç i resposta ràpida de brots epidèmics.
El Pla Interdepartamental de Polítiques Públiques LGBTI 2017-2020, es publicarà en el portal de la transparència un cop finalitzada la seva actualització.
Sobre l’accés a les prestacions socials competència de la Generalitat als infants
i famílies que hagin recorregut a la gestació subrogada, cal tenir en compte que la
Resolució de convocatòria per a la concessió de l’ajut econòmic sotmès al nivell
d’ingressos de la unitat familiar per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement,
adopció, tutela o acolliment, no diferencia si les famílies han recorregut a la gestació subrogada o no, i per tant totes estan en condició d’igualtat.
Sobre el compliment de la Resolució 146/XII del Parlament de Catalunya, sobre
les persones refugiades LGBTI, i tal i com es va informar en el seu moment, cal
fer palès que totes les persones LGBTI reben atenció integral independentment de
la seva condició de refugiades. Així mateix, des de la Direcció General d’Igualtat
s’atorguen subvencions a entitats sense ànim de lucre que entre els seus objectius
socials hi sigui l’atenció a les persones refugiades entre elles, a persones LGBTI.
De la mateixa manera, el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades no
realitza un tractament específic sobre les persones refugiades LGBTI. D’acord amb
es va acordar amb l’Associació Catalana per la Integració d’Homosexuals, Bisexuals
i Transsexuals Immigrants (ACATHI) el tractament d’aquest col·lectiu es realitza a
través d’una mirada transversal en tots els grups de Treball del Comitè garantint la
presència d’ACATHI en tots ells (acollida, sensibilització, persones grans, ocupabilitat, ...)
A banda, en el marc de la convocatòria de subvencions general del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies (COSPE) corresponent a l’anualitat 2018, indicar que ACATHI ha rebut finançament per al desenvolupament del projecte: «Ponts
d’inclusió: un pont cap a l’esperança, la seguretat, la llibertat i la integritat de les
persones refugiades i migrants» (línia D12)
Aquesta activitat fomenta l’accés normalitzat de les persones migrades i sol·licitant de protecció internacional (refugi) als serveis i recursos públic i les entitats
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prioritzant l’atenció especialitzada en les necessitats que les persones identifiquen.
En aquest sentit, persegueix les finalitats:
1. Buscar alternatives per cobrir les necessitats bàsiques i abordar factors que
poden discriminar les persones migrants i sol·licitants de protecció internacional
LGTB (rebuig social, pobresa, situació jurídica, etc.),
2. Proporcionar informació en l’idioma adequat i adaptat al context cultural de
la comunitat destinatària,
3. Vincular les intervencions a altres associacions, entitats i administracions públiques. Les persones migrants i sol·licitants de protecció internacional LGTB participen en el disseny, execució i avaluació d’aquestes intervencions.
4. Facilitar i incrementar, de forma real, l’accés de les persones migrants i sol·
licitants de protecció internacional LGTB en els serveis de prevenció, assistència i
tractament del VIH / sida.
A l’empara d’aquesta activitat subvencionada s’han atès 202 persones.
Pel que fa als recursos destinats a cobrir les necessitats bàsiques de les persones
LGBTI refugiades, utilitzarem els que ens permeti la situació de pròrroga pressupostària i el que disposi la Secretaria d’Igualtat Migracions i Ciutadania.
En un altre aspecte, en relació a la implantació progressiva d’indicadors d’igualtat en aquests moments està a punt de publicar-se la guia d’indicadors de polítiques
públiques LGBTI. Pel que fa al distintiu i atès que està vinculat a igualtat i no discriminació i que en aquest moment es tramita una llei sobre aquesta matèria al Parlament, esperarem a la seva aprovació i el que es reguli.
En relació amb l’elaboració d’un estudi sobre la realitat sociolaboral del col·lectiu de persones transgèneres, cal fer palès que està prevista la creació d’un grup de
treball en l’àmbit de la Comissió Trans del Consell Nacional LGTBI amb la finalitat
d’elaborar un estudi sobre la realitat sociolaboral del col·lectiu transgènere, amb la
participació del SOC.
A més, des del SOC, s’elaborarà un pla de treball dins l’àmbit de les oficines de
Treball per tal que hi hagi un referent en cada una de les oficines de Treball que pugui participar en la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral al col·lectiu Trans. Es pretén
desenvolupar un programa d’inserció sociolaboral dirigit específicament a aquest
col·lectiu amb itineraris personalitzats i en comú acord amb la resta de serveis dels
ajuntaments i altres departaments de la Generalitat de Catalunya.
En relació a la campanya de desestigmatització i no-discriminació, a les oficines
de Treball del SOC hi ha cartells de la llei i s’ha iniciat la modificació dels nostres
formularis i la nostra base de dades SICAS per tal que es contempli el nom sentit de
les persones usuàries en les polítiques actives que impulsa el SOC.
Les accions i les polítiques públiques impulsades pel Govern incorporen de manera transversal la visió de gènere. Així doncs, també en l’àmbit de la memòria històrica LGBTI. A més, es promou el disseny i difusió de campanyes informatives i
de sensibilització dirigides a les persones bisexuals i la població en general per a
donar a conèixer la seva discriminació específica i invisibilitzada i la eradicació de
la bifòbia.
Respecte a la campanya institucional d’informació i visibilització específica de
les persones pansexuals es farà quan la protecció d’aquestes persones s’inclogui expressament dins la Llei 11/2014, del 10 d’octubre o així es reguli en una altra disposició. Tot i així aquesta orientació sexual està present com a contingut formatiu de
totes les formacions que s’imparteixen al funcionariat de Catalunya i en el conjunt
de les accions del Departament.
Pel que fa a la demanda de rebutjar i combatre el discurs transfòbic, excloent i
patologitzant sostingut pel moviment TERF, el Govern dóna suport a l’opinió majoritàriament adoptada per les entitats representades al Consell Nacional LGBTI sobre
aquesta temàtica.
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Des de la Direcció General de Professionals de la Salut es treballa per a formar
els i les professionals de salut en perspectiva de gènere. Es tracta de formació en aspectes ètics i comunicatius a professionals sanitaris per tal de garantir una atenció
que promogui i respecti l’autonomia de les persones en relació a aquelles pràctiques
sanitàries que se’ls ofereix des del Sistema Sanitari i així aconseguir eradicar qualsevol tipus de discriminació.
L’ampliació del 50% del pressupost de la Generalitat destinat a la prevenció i
l’atenció amb relació al virus de la immunodeficiència humana i la sida dependrà de
la disponibilitat pressupostària.
Els hi recordem que el 27 de febrer de 2019 el Govern va explicar davant del
Parlament l’elaboració de l’Avantprojecte de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2019.
Preveia una despesa no financera no finalista de la Generalitat, de 26.157 milions
d’euros, un augment de la despesa de 1.665,5 milions d’euros pel conjunt de departaments, la qual cosa suposava una pujada de la despesa global del 7,4 per cent respecte del 2017, i recuperar els nivells precrisi en despesa corrent de la Generalitat,
en bona part, dels àmbits socials.
Incrementava la despesa dels departaments d’Educació, de Treball, d’Afers Socials i Famílies i Salut, en nivells superiors als màxims assolits el 2009 i 2010. L’increment de despesa de només aquests tres departaments, representava, el 73,6 per
cent de l’increment total del conjunt de la Generalitat.
Amb l’aprovació del Porjecte de pressupostos 2020 (LLEI 4/2020, del 29 d’abril,
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020) es recupera, i en la majoria de casos se superaven, els nivells de la pre-crisi.
Cal tenir present que les regles fiscals actualment vigents limiten molt la capacitat d’incrementar la despesa pública, la Generalitat de Catalunya encara està en
una situació de reducció de dèficit. Els escenaris a mitjà termini indiquen que els
increments de despesa futurs seran moderats perquè una vegada assolit l’equilibri
començarà actuar la restricció de la regla de despesa. L’increment tendencial de la
despesa pública derivada de l’envelliment de la població, les innovacions mèdiques,
el desplegament de la Renda Garantida de Ciutadania aprovada per unanimitat al
Parlament, i les millores laborals aprovades, entre altres, esgoten la totalitat de l’increment permès per la regla de despesa.
Pel que fa a la resposta al VIH, les altres ITS i les hepatitis víriques, el Departament de Salut va crear l’any 2017 el Programa de prevenció, control i atenció al
VIH, les ITS i les hepatitis víriques, integrat en la Secretaria de Salut Pública, la
finalitat del qual és establir un marc comú de cooperació i actuació entre les principals unitats directives, òrgans i entitats del departament competent en matèria de
salut amb funcions en la prevenció, el control i l’atenció al VIH, les ITS i les hepatitis víriques per tal de planificar, impulsar, coordinar i avaluar les actuacions que
es duen a terme a Catalunya amb l’objectiu de disminuir la incidència d’aquestes
infeccions i millorar l’atenció a les persones afectades.
La vigilància epidemiològica, el monitoratge i l’avaluació, la prevenció i el control, la detecció i el tractament precoç, així com la lluita contra l’estigma i la discriminació són elements clau i imprescindibles d’aquesta resposta transversal.
En relació a garantir el dret a una immediata protecció integral, real i efectiva de
les persones LGBTI+ així com l’atenció i l’assistència jurídica, tal i com s’ha explicat a l’inici d’aquest informe el Govern ha posat en marxa la xarxa pública de Serveis d’Atenció Integral LGBTI.
Sobre l’habilitació de telèfons d’atenció especialitzada, heu de saber que en casos
d’urgència es disposa del 112 i el 900121884 del serveis d’informació i orientació
a persones víctimes del delicte, tots dos serveis amb personal format en matèria de
drets LGBTI i lluita contra la LGBTIfòbia. El telèfon 116 111 atén a la infància en
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situació de vulnerabilitat. En casos de vulneració de drets tota la xarxa SAI està en
disposició d’atendre amb professionals especialitzades.
Els delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals i els delictes d’odi i discriminació per raó orientació o identitat sexual o per raó de gènere són delictes punibles en l’àmbit penal.
Respecte a les agressions i discriminacions a persones LGBTI es disposen anualment de les memòries efectuades pels Mossos d’Esquadra i la Fiscalia que es fan
públiques pels mitjans establerts legalment.
En relació amb les denúncies presentades en virtut de la Llei 11/2014 i denúncies presentades per delictes en virtut d’allò que estableixi el Codi Penal, es disposa anualment de la memòria presentada pel Departament de Treball Afers Socials
i Famílies i també anualment de les memòries efectuades pels Mossos d’Esquadra.
Documents que es fan públics a través dels mitjans legalment establerts.
La PG-ME col·labora estretament amb la Direcció General d’Igualtat, encarregada de rebre i tramitar les denuncies en base a la Llei 11/2014, a través de la xarxa de
Servei d’Atenció Integral (SAI) LGBTI+ a Catalunya. Quan la PG-ME rep alguna
d’aquestes denuncies, l’eleva a la Secretaria General d’Igualtat.
Des de novembre de 2014 fins el 14 de maig de 2019 la PG-ME ha recollit un
total de 6 fets en base a la Llei 11/2014:

La PG-ME realitza un recull en forma de memòria anual amb explicació de
les tasques preventives realitzades en l’àmbit de l’odi i la discriminació, a més
d’una anàlisi dels fets ocorreguts, la territorialitat i el perfil de les víctimes des
de l’any 2012.

En els sistemes d’informació judicial s’incorporen aquells conceptes definits pel
Consell General del Poder Judicial (CGPJ) o el Comitè Tècnic Estatal de l’Administració Judicial Electrònica (CTEAJE), que consten a les taules del Test de Compatibilitat. A la taula de delictes del CGPJ, de moment, no consten ni la bifòbia ni la
4.50.02. Compliment de mocions
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transfòbia i cauen sota el concepte genèric «delictes contra l’odi i la discriminació».
Tanmateix, tampoc les taules del Test contemplen valors que s’identifiquin amb els
col·lectius indicats. Cal recordar que els sistemes d’informació judicial estan dissenyats i construïts essencialment per afavorir la tramitació processal, i no pas tant
per recollir tot els possibles tipus de dades que podrien explotar-se estadísticament
a nivell social. Per aquesta raó no disposem d’aquestes dades específiques.
A banda d’aquest aspecte tècnic, per tal d’incloure una modificació com aquesta
en els butlletins estadístics judicials, prèviament, s’hauria de validar per la Comissió Nacional d’Estadística Judicial aquesta nova dada i adequar-la a través de les
taules del Test de Compatibilitat a tots els sistemes de gestió processal de l’estat.
La Comissió Nacional d’Estadística Judicial, integrada pel Ministeri de Justícia, les
Comunitats Autònomes amb competències transferides, el Consell General del Poder Judicial i la Fiscalia General de l’Estat, aprovarà els plans estadístics, generals
i especials.
Cal recordar que les dades dels procediments judicials són de titularitat del poder judicial.
Aquesta administració ha pres el compromís de col·laborar interdepartamentalment, amb institucions i organismes públics per tractar les dades, analitzar-les i
treure’n conclusions qualificades que puguin orientar les polítiques publiques en
matèria LGBTI.
Barcelona, 3 d’agost de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Moció 93/XII, sobre la inacció social del
Govern
390-00093/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 76272 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 15.09.2020

A la Mesa de la Comissió

D’acord amb allò que disposa l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Moció 93/XII del Parlament de Catalunya,
sobre la inacció social del Govern, us trameto l’informe de compliment següent:
Primerament, els hi fem saber que es preveu aprovar l’acord d’inici de l’expedient
de contractació d’una auditoria externa que reuneixi les característiques i requisits
plantejats la Moció 93/XII. En aquests moments ja se n’ha iniciat la redacció del
plec de prescripcions tècniques.
D’altra banda, cal fer esment al fet que la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) ha iniciat un treball intern de revisió dels mòduls
econòmics que s’apliquen als centres concertats en funció dels serveis que presten.
L’objectiu d’aquesta revisió és garantir la màxima eficàcia en el funcionament dels
serveis de protecció de la infància i l’adolescència, així com la màxima eficiència
en l’ús i l’assignació dels recursos públics. Aquest treball s’emmarca també en les
ordres d’acreditació d’entitats prestadores de serveis d’atenció a la infància i l’adolescència1 a partir de les quals s’ha pogut fer un treball individual d’anàlisi de la situació de cada servei i passar, així, d’un sistema de contractació a un de concertació.
1. Ordre TSF/ 9/2019 de 22 de gener, de convocatòria per a l’acreditació d’entitats proveïdores de la Xarxa
de Serveis Socials d’Atenció Pública i per a la provisió de Serveis Socials de l’àmbit de l’atenció a la infància
i l’adolescència
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En el procés de licitació de la contractació plantejada, es vetllarà perquè les
clàusules del contracte garanteixin que es du a terme l’auditoria de totes les adjudicacions de contractes públics a entitats amb les quals tinguin o hagin tingut vinculació els membres i alts càrrecs del Govern, així com els seus exmembres i ex-alts
càrrecs.
En un altre ordre de coses, el grup de treball per a la revisió global del sistema
de protecció a la infància està duent a terme un procés participatiu de tots els agents
implicats basat en la reflexió, la valoració, l’intercanvi d’experiències i la formulació
de propostes per fer una anàlisi de com ha evolucionat, com funciona actualment i
com hauria de ser el sistema d’atenció, promoció i protecció de la infància, en especial atenció a la infància que es troba en situació de vulnerabilitat i/o risc, des d’una
visió tant àmplia i constructiva com sigui possible.
Les fases del procés de revisió del sistema ja estan previstes i calendaritzades:
– I. Realització del diagnòstic (Abril-Desembre 2019)
– II. Elaboració de la proposta (Desembre 2019-Març 2020)
– III. Implementació dels canvis organitzatius i processals (Abril 2020-Abril
2021)
– IV. Avaluació (Abril-Desembre 2021)
– V. Implantació (2022)
S’està realitzant el diagnòstic mitjançant grups de discussió integrats per agents
institucionals i socials amb responsabilitats i implicacions diverses envers la protecció a la infància i adolescència, incloent-hi les mateixes persones beneficiàries, les
famílies i els infants/adolescents. Aquests grups estan coordinats per personal tècnic i directiu de la Secretària d’Infància, Adolescència i Joventut, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció.
Els grups de discussió per àmbits son:
1. Àmbit tècnic
2. Àmbit organitzatiu
3. Àmbit territorial
4. Àmbit professional
5. Àmbit transversal
6. Àmbit estratègic
7. Àmbit persones usuàries
8. Àmbit polític
9. Àmbit acadèmic
10. Àmbit de la comunicació
També es realitzaran monogràfics amb actors rellevants: col·legis professionals,
entitats, ONG, Síndic de Greuges, Fiscalia de Menors i Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC) per tenir una mirada àmplia i transversal sobre l’anàlisi del sistema de protecció.
El cronograma dels grups de discussió d’àmbit tècnic i el grup de discussió de
persones usuàries és el següent:
• 20/09/2019. Terres de l’Ebre
• 11/10/2019. Girona
• 24/10/2019. Tarragona
• 31/10/2019. Lleida
• 29/11/2019– Barcelona ciutat
• Desembre. Barcelona comarques (3 sessions)
• Desembre. Barcelona metropolitana (2 sessions)
Grup de discussió d’àmbit tècnic:
– Direccions de tots els tipus d’equipaments de prevenció i protecció
– Juristes
– Professionals dels serveis socials bàsics
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– EAIA
– DGAIA
– ICAA
Grup de discussió d’àmbit organitzatiu:
– Serveis Socials
– DGAIA
– ICAA
– EAIA
– CSSBCN
– ASJTET
Grup de discussió territorial:
– Ens locals
– Serveis socials bàsics
– EAIA
– CSSBCN
– Direccions dels SSTT implicats en el sistema de protecció
– Federacions d’entitats que es dediquen a prestar serveis del sistema de protecció
Grup de discussió professional:
– DGAIA
– ICAA
– Centres propis
– Consorci
– Administració local
– Sindicats
– Centres concertats/ICIF
– Col·legis professionals
Grup de discussió transversal:
– Departament d’Educació
– Departament de Sanitat
– Departament de Justícia
– Departament d’Interior
– Departament de Presidència
– Direcció General de Joventut
– Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció
– Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
Grup de discussió estratègic:
– DG Serveis Socials
– DG Famílies
– DG DGAIA
– ICAA
– DG Protecció social
– SIAJ
Grup de discussió persones usuàries:
– Infants, adolescents i joves
– Famílies
Grup de discussió polític:
– Grups i subgrups parlamentaris integrants de la Comissió d’Infància
– Persones amb expertesa
– Testimonis que hi participin en qualitat de compareixents a petició dels grups
parlamentaris

4.50.02. Compliment de mocions

60

BOPC 683
18 de setembre de 2020

Grup de discussió acadèmic:
– Universitat de Barcelona
– Universitat Autònoma de Barcelona
– Universitat de Lleida
– Universitat de Girona
Grup de discussió sobre la comunicació:
– Comunicació del DTASF
– SIAJ
L’objectiu és identificar en cadascun dels àmbits aquells aspectes que, actualment, ja funcionen i els aspectes que cal revisar, modificar o millorar per tal de que
el sistema i els serveis que oferim als infants i adolescents i a les seves famílies siguin més efectius i eficients. Així mateix, els grups de discussió han de permetre reflexionar, avaluar i intercanviar experiències vinculades al sistema de protecció per
part de tots els agents intervinents i formular, si escau, propostes de millora per tal
de tenir una visió el més àmplia i constructiva possible
Les reflexions dels grups de discussió, juntament amb l’anàlisi d’estudis i les propostes de millora derivades constituiran les conclusions sobre què cal modificar i
què cal mantenir. Considerem, com s’ha esmentat, els grups parlamentaris un actor
també indispensable i per això vam comparèixer al Parlament de Catalunya, en el si
de la Comissió d’Infància, per compartit aquestes qüestions.
Pel que fa a les ràtios de professionals dels centres concertats depenen de la Cartera de Serveis Socials. Us recordem que el Pla Estratègic de Serveis Socials 20202024 és el marc de referència del Sistema Català de Serveis Socials i configura el
full de ruta de les polítiques i prioritats per als propers 4 anys. Integra accions a curt
i a mig termini i entre aquestes preveu l’actualització de la Cartera de Serveis Socials, que donarà respostes a les noves necessitats en l’atenció centrada en la persona,
en la seva interacció familiar i comunitària.
Tanmateix, pel que fa als centres de titularitat pública i gestió delegada s’ha
aprovat una ordre amb un increment, pel cap baix, del 15% el valor dels nous concerts socials que, conseqüentment, comportarà un increment del personal d’atenció
directa.
En relació a les tarifes, a principis de novembre de 2019, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va publicar una nova ordre que suposarà millores en
el sistema de tarifes i contemplarà un increment dels mòduls d’atenció a la gent gran
i a la dependència (atenció residencial i diürna) tant en la modalitat de les places
concertades, com en les residències públiques de gestió delegada a entitats especialitzades.
L’objectiu d’aquesta pujada és igualar de manera progressiva en un màxim de dos
anys les tarifes dels usuaris de grau 2 (dependència severa) amb els de grau 3 (gran
dependència). Per al 2019 l’increment previst de les tarifes de grau 2 és del 5,8%, i
en un màxim de dos anys creixeran fins assolir els 1.869,41 euros en què està situat
el preu públic de la plaça de grau 3. D’aquesta manera el suport públic a les places
residencials serà el mateix per a totes les persones usuàries dels serveis residencials,
derivat del fet que les exigències d’atenció a un usuari de grau 2 i de grau 3 cada
cop són més semblants, ja que ambdós tendeixen a ser perfils de malalts crònics de
complexitat i discapacitat similar.
Així doncs, les residències veuran incrementats els seus ingressos progressivament, amb la voluntat que puguin millorar-ne la qualitat assistencial i les condicions
laborals de les persones professionals.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies augmenta el suport públic
als usuaris de grau 2 perquè ja representen el 50% del total d’usuaris que es troben
en residències. Des que el 2012 es va reformar el barem estatal de valoració de la
dependència, els usuaris de grau 2 han passat de representar un 35% fins a ser ac-
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tualment ja el 50% dels usuaris, mentre que els de grau 3 han passat de ser el 65% al
50%. I la cartera de serveis socials de 2011 estableix una tarifa que inclou el suport
públic a la plaça diferent en el cas d’un usuari de grau 2 (1.595,06 euros) que en el
d’un usuari de grau 3 (1.869,41 euros).
L’increment de tarifes del 5,8% corresponent al 2019 representarà una inversió
de 14,2 milions d’euros anuals per part del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies.
A Catalunya existeixen 39.936 places residencials que reben finançament públic i
que donen cobertura al 8,3% del total de persones majors de 80 anys. Una dada que
supera a la de qualsevol Comunitat Autònoma i que és homologable a la dels països
europeus del nostre entorn.
El Departament de Treball, Afers Social i Famílies assumeix el cost d’aquest
augment dels ingressos per a les residències en benefici de les persones residents, a
l’espera que el Govern central augmenti el finançament de l’atenció a la dependència
a les Comunitats Autònomes, que es troba congelat des de 2011. Enguany, la inversió
global en atenció a la dependència a Catalunya representarà uns 1.550 milions d’euros, essent l’any amb més inversió des del 2007. Tot i que, segons la llei, es tracta
d’un dret que hauria de ser cofinançat a parts igual, la realitat és que l’Estat tan sols
aportarà un 12% del finançament, mentre que la Generalitat es farà càrrec del 88%
de les aportacions públiques.
La voluntat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies és poder garantir a les entitats socials i d’atenció a les persones, la continuïtat i seguretat en el
desenvolupament dels projectes. En aquest sentit, bona part de les convocatòries de
subvencions del Departament ja són pluriennals, d’acord amb el que s’estableix en
les bases reguladores corresponents i amb l’aprovació, per part del Govern de la Generalitat, dels compromisos de despesa pluriennals que se’n desprenen. Així, ja tenen caràcter pluriennal els ajuts destinats a les empreses d’inserció; les subvencions
per a la realització dels serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la
inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental (SIOAS), els
ajuts destinats a les mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda garantia de ciutadania, així com també algunes de les línies de la convocatòria
de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials
(COSPE).
Pel que fa a aquesta darrera convocatòria de subvencions a entitats, val a dir que
ja està previst que respecte de les accions de la línia J. Programes de manteniment
de serveis i establiments de serveis socials definits en l’actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d’atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de trastorn mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/SIDA o
amb problemàtica social i risc d’exclusió social, que tindran una durada pluriennal
de quatre anys (2019 - 2022), es dugui a terme el procés de concertació d’aquests
serveis en aquest termini de quatre anys.
Pel que fa a la inversió en polítiques socials, en primer lloc, cal dir que comparacions de despesa sobre el PIB entre països i regions no són adequades. Les diferències a nivell regional a Espanya, per exemple, no només s’expliquen per diferències
entre nivells de renda sinó també per la solidaritat entre territoris ja que l’assignació de recursos entre comunitats autònomes contempla mecanismes d’anivellament.
El 27 de febrer de 2019, el Govern va explicar davant del Parlament l’elaboració
de l’Avantprojecte de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2019.
Preveia una despesa no financera no finalista de la Generalitat de 26.157 milions
d’euros, un augment de la despesa de 1.665,5 milions d’euros pel conjunt de departaments, la qual cosa suposava una pujada de la despesa global del 7,4 per cent respecte del 2017, i recuperar els nivells pre-crisi en despesa corrent de la Generalitat,
en bona part, dels àmbits socials.
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Incrementava la despesa dels departaments d’Educació, de Treball, d’Afers Socials i Famílies i Salut, en nivells superiors als màxims assolits el 2009 i 2010. L’increment de despesa de només aquests tres departaments representava el 73,6 per
cent de l’increment total del conjunt de la Generalitat.
En concret, la despesa en treball i afers socials creix en 222,2 milions d’euros,
destinats a millorar l’atenció a la dependència, a l’atenció a la infància i l’adolescència en riscs socials, o als centres especials de treball.
Amb l’aprovació del Porjecte de pressupostos 2020 (LLEI 4/2020, del 29 d’abril,
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020) es recuperava, i en la
majoria de casos se superaven, els nivells de la pre-crisi.
La Generalitat treballa per trobar aquests espais fiscals des de diferents àmbits,
tant pel que fa a assolir nivells més alts de recursos com per millorar l’eficiència i
l’eficàcia de la despesa, i ho fa a través de l’elaboració d’escenaris pressupostaris,
l’inici d’un procés de revisió de despesa i la promoció de l’avaluació ex-ante i expost de les polítiques públiques per tal de maximitzar el valor públic dels recursos
disponibles de cada moment.
Quan a la possibilitat d’un augment de la inversió directa en polítiques d’infància i famílies en el pressupost de la Generalitat, els treballs de la Comissió Interdepartamental han pogut quantificar la inversió global del Govern en polítiques per
a famílies, de manera que la inversió directa suposarà més de 700 M€. Tanmateix,
per tenir una visió més completa i comparable, cal afegir tot el conjunt de beneficis
fiscals, reduccions en la base imposable, deduccions i desgravacions que s’apliquen
al tram català de l’IRPF en benefici de les famílies, i que representen 1.254 M€ en
conceptes com els infants, progenitors o persones amb discapacitat a càrrec dels
contribuents.
Cal deixar constància que actualment no existeix una definició unívoca de polítiques d’infància i famílies, i es prenen com a referència els programes pressupostaris
relacionats directament amb la infància i la família, però també es podrien ampliar
a altres despeses com ara ajuts per a les llars d’infants, beques menjador, dependència, beneficis fiscals i justícia juvenil, tenint en compte l’equitat territorial de les polítiques, les mesures i els recursos destinats a la infància, i assegurant la coordinació
amb la resta d’administracions públiques existents. Amb aquest objectiu s’està duent
a terme el mapa de recursos, i s’estan començant a establir prevalences i incidències
de vulnerabilitat i risc per determinar la cobertura de recursos.
En aquesta línia, i en relació amb l’aplicació de mecanismes per calcular la inversió pública en polítiques d’infància, adolescència i joventut equiparables als estàndards europeus, i amb el disseny d’un instrument que analitzi l’impacte de totes les polítiques públiques en la vida dels infants, els adolescents i els joves, el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies juntament amb el Departament
de la Vicepresidència i d’Economia i d’Hisenda hem treballat amb UNICEF en el
disseny d’una metodologia per quantificar la despesa pública destinada a la Infància. El Govern català adaptarà i aplicarà una metodologia pionera desenvolupada
per UNICEF que permet mesurar la inversió en la infància en els pressupostos públics. L’eina es va presentar el passat 6 de juny. La Generalitat de Catalunya incorporarà aquesta metodologia d’UNICEF com un exercici més de transparència i de
compromís per prioritzar les polítiques que garanteixen els drets dels infants i els
adolescents en tots els àmbits, així com l’apoderament i la creació d’oportunitats
per al jovent. UNICEF inclou, des de fa anys, l’anàlisi de les finances públiques en
clau d’infància com a part de la seva actuació. La proposta metodològica elaborada
a partir d’altres experiències internacionals, serveix per identificar i quantificar la
dotació econòmica que les administracions públiques destinen a la infància. Alhora
és un punt de partida per poder realitzar altres anàlisis com ara l’impacte que tenen
aquests recursos en la infància, i fins a quin punt són ateses les necessitats dels nens
i nenes en situació de vulnerabilitat. El Govern de la Generalitat ha col·laborat amb
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UNICEF aportant les dades del pressupost català del 2017 per tal de realitzar un
exercici pilot. De cara a futurs exercicis, els departaments l’adaptaran per aplicar-la
a cadascun dels seus programes. Un cop completada aquesta adaptació, l’objectiu
és que els pressupostos de la Generalitat incorporin cada any el càlcul específic de
la despesa en la infància, complint així amb el compromís de transparència i rendiment de comptes. La mirada transversal d’aquesta metodologia aportarà una visió
més ajustada de la inversió que el Govern destina a aquesta matèria, i alhora contribuirà a millorar la planificació i avaluació de les polítiques públiques adreçades a
la infància. L’aplicació d’aquesta eina suposarà un factor clau per poder quantificar
objectivament la inversió i més endavant poder fer comparatives amb altres administracions de l’Estat i de la Unió Europea.
En relació a la desigualtat territorial dels recursos d’atenció a les persones, el Pla
Estratègic de Serveis Socials 2020-2024 fixa un nou marc de planificació del Sistema Català de Serveis Socials flexible i dinàmic, que promogui uns serveis integrats
territorialment i que donin resposta a les necessitats de la població amb criteris
d’equitat, qualitat i sostenibilitat. Aquest nou marc de planificació preveu l’elaboració d’un diagnòstic de necessitats de població, del seu entorn i de la variabilitat territorial de recursos i intervencions, com a informació de partida per a l’ordenació de
serveis, seguiment i avaluació; a partir del qual s’elaborarà una proposta o pla que
es desplegarà d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.
Barcelona, 3 d’agost de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Moció 127/XII, sobre la inversió en
polítiques socials
390-00127/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 75968 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 127/XII, sobre la inversió en polítiques socials (tram. 390-00127/12), us informo del següent:
En relació al punt a) de la moció, el Govern va aprovar l’Estratègia de lluita contra la corrupció el passat 15 de gener de 2020, amb un paquet de 25 mesures. Aquest
Acord va donar compliment al compromís adquirit pel Govern el juny de l’any 2019
d’elaborar una Estratègia de lluita contra la corrupció en un termini de sis mesos.
En relació al punt b) de la moció, l’estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública va ser aprovada pel govern de la Generalitat el dia
20 de gener de 2020. Consta de 25 actuacions que s’han de dur a terme abans de
dos anys. D’aquestes actuacions previstes, dues d’elles fan referència a la protecció
d’alertadors i alertadores i a l’anonimitzacó de bústies ètiques: les actuacions número 17 i 18.
Actuació 17
Posar en marxa un sistema integral de protecció dels alertadors i alertadores interns i externs.
Dissenyar un protocol que defineixi la figura de l’alertador o alertadora i els seus
drets, garanteixi la confidencialitat i, si escau, l’anonimat, per tal d’evitar possibles
represàlies professionals.
4.50.02. Compliment de mocions
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Actuació 18
Anonimitzar les bústies ètiques del codi de conducta d’alts càrrecs i personal
directiu públic i de contractació pública així com la bústia de denúncies de males
pràctiques en matèria de funció pública i altres d’entitats del sector públic.
Establir un canal electrònic de participació ciutadana que permeti que qualsevol
persona i qualsevol servidor o servidora públic de l’Administració de la Generalitat
i del seu sector públic pugui comunicar conductes dutes a terme a l’Administració
de la Generalitat i al seu sector públic que resultin contràries al dret o als principis
o regles ètiques i de bon govern i administració exigibles. Assegurar en tot cas la
confidencialitat de les dades de la persona comunicant, permetent alhora el seu anonimat, de tal forma que la revelació de la seva identitat no constitueixi un requisit
imprescindible per a l’admissió a tràmit de la comunicació. Impulsar bústies anònimes en el sector públic i implementar durant el 2020 la bústia ètica a l’entitat Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
En relació al punt c) de la moció, d’acord amb les assignacions pressupostàries
del projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, la despesa
no financera no finalista destinada a polítiques socials assolirà el 77,7% de la despesa de la Generalitat, per sobre el 74,8% del Pressupost 2017. Per fer aquest càlcul,
tal i com es va fer l’any 2017, s’ha tingut en compte la despesa dels departaments
de Salut, Educació i Treball, Afers Socials i Famílies, així com també el programa
d’educació universitària de la Secretaria d’Universitats i Recerca i els programes de
Transport públic de viatges, Infraestructures ferroviàries, Habitatge i Barris i nuclis
antics. Pel que fa a la Generalitat s’ha exclòs del total el Fons de contingència i la
secció DD09 que inclou els recursos destinats al retorn de la paga extra i altres despeses de personal.
En relació al punt d) de la moció, els fem saber que es preveu aprovar l’acord
d’inici de l’expedient de contractació d’una auditoria externa que reuneixi les característiques i requisits plantejats la Moció 93/XII. En aquests moments ja se n’ha
iniciat la redacció del plec de prescripcions tècniques.
Barcelona, 31 d’agost de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Control del compliment de la Moció 137/XII, sobre la situació social
390-00137/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 76196 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 15.09.2020

A la Mesa de la Comissió

D’acord amb allò que disposa l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Moció 137/XII del Parlament de Catalunya,
sobre la situació social.
El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda va encarregar el
primer informe anual sobre el progrés social de Catalunya a dos experts de renom
en matèria de pobresa i desigualtat. Els experts han finalitzat i entregat l’informe
que està basat en indicadors socials i ambientals, de risc de pobresa i exclusió social
i de qualitat de vida, benestar dels ciutadans i desenvolupament sostenible.
L’informe cobreix àmbits que van més enllà dels estrictament econòmics (per
exemple, s’analitzen indicadors de salut, educació, habitatge, etc.). Ha estat necessari
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que alguns resultats de l’estudi siguin validats pels departaments competents en la
matèria i, actualment, l’informe està sent estudiat internament.
Endemés, el passat mes de març, l’Observatori del Treball i Model Productiu va
publicar el «Butlletí de conjuntura laboral i sectors productius», que ofereix una visió general de la situació econòmica de Catalunya i el seu entorn a través dels principals indicadors macroeconòmics, del mercat de treball i els sectors productius.
http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/conjuntura_laboral/2020/1r_trim_2020/arxius/Butlleti_conjuntura_OTMP_1t20.pdf
Així també, el 25 de febrer el Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies va
presentar al Govern els Informes anuals sobre l’estat dels serveis socials 2017 i 2018
i el Govern va acordar trametre’ls al Parlament.
En l’àmbit Salut són nombrosos els informes que ja s’elaboren en el sector en el
sentit en que planteja la Moció. Principalment:
– ESCA. Enquesta de salut de Catalunya: https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/enquestes/esca/
– Central de Resultats. On des de l’Observatori de Salut de Catalunya es recullen
diferents observatoris, monogràfics i indicadors (http://observatorisalut.gencat.cat/
ca/central_de_resultats/index.html)
La Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut (SIAJ), com ja es va explicar
en seu parlamentària en el si de la Comissió d’Infància durant aquest mes, ha iniciat
un procés per redefinir els objectius, composició i funcionament de l’Observatori
dels Drets de la Infància i, si escau, modificar el Decret que el regula. En el marc
d’aquest procés, també s’està valorant la conveniència de mantenir i/o redefinir els
grups de treball existents, així com la possibilitat de crear-ne de nous. En aquest
sentit, en la sessió del 9 de juny de 2020 es crea un Grup de Treball sobre pobresa
infantil per treballar en la línia proposada.
La voluntat del Govern és donar un nou impuls a l’Observatori i fer-ho, entre
altres mesures, amb la creació de nous grups de treball. Entre ells, el Grup sobre
pobresa infantil, donar continuïtat al grup de treball sobre la Covid-19 i un altre (un
grup de treball permanent) sobre indicadors d’infància, del qual formaran part els
responsables dels departaments de la Generalitat que tenen coneixement i accés a
informació rellevant en relació amb la situació d’infants i adolescents (Salut, Educació, Justícia, Interior, Vicepresidència, Presidència, etc.), així com experts acadèmics en la matèria. L’objectiu d’aquest grup de treball és doble: d’una banda,
elaborar un sistema d’indicadors per conèixer les condicions de vida dels infants
i adolescents a Catalunya (informe que s’elaborarà de manera periòdica) i, d’altra
banda, confeccionar un pla d’avaluació pel proper Pla d’Atenció Integral a la infància 2019-2022.
En relació a la Resolució 220/XII del Parlament de Catalunya, sobre la protecció dels infants, s’està treballant en el seu desenvolupament. La major part d’acord
recollits en l’esmentada Resolució (així com en altres resolucions i mocions relatives als drets de la infància) es troben en fase d’execució, en graus diversos. Alhora,
l’escenari sorgit arran de la pandèmia de Covid19 obligarà a revisar algunes de les
mesures que s’estan desenvolupant.
La llei de pressupostos per al 2020 recull un increment significatiu de la inversió en infància que ha de permetre reforçar el desplegament de les mesures i actuacions en aquesta matèria recollides al Pla de Govern de la XII legislatura. Atesa la
transversalitat de les polítiques d’infància i les polítiques de lluita contra la pobresa
infantil, aquestes mesures queden recollides en diversos eixos i àmbits del Pla de
Govern, si bé la major part s’inclouen al seu eix número 1 «Un país cohesionat amb
drets i oportunitats per a tothom», fonamentalment en l’àmbit 1.3 «Afers socials i
protecció social». També cal tenir en compte que l’escenari sorgit de la pandèmia de
Covid19 obligarà a revisar moltes d’aquestes mesures i actuacions. Davant la situa66
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ció en què ens trobem no es podrà presentar una bateria de propostes fins a principis
de l’últim trimestre de l’any.
El procediment d’elaboració del reglament de desplegament de la Llei 14/2010
està en tràmit. Actualment, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) està pendent de rebre els informes preceptius d’administracions
i òrgans col·legiats externs a la Generalitat. Quan s’hagin rebut aquests informes i
s’hi hagi donat resposta, mancaran els següents tràmits per la finalització: Consell
Tècnic (ap. III A), Informe de la Comissió de Govern Local, Dictamen del Consell
de Treball Econòmic i Social de Catalunya, Informe jurídic final de l’Assessoria del
Departament, Informe del Gabinet Jurídic Central, Dictamen a la Comissió Jurídica
Assessora, aprovació del Govern i publicació.
En relació al Pacte per a la Infància a Catalunya es desplega mitjançant el Pla
d’atenció integral a la infància i l’adolescència de Catalunya. El Pacte es va aprovar
el juliol de 2013 i se’n va iniciar el desplegament amb un Pla de transició 2013 2014, que ja estava previst i recollit en el mateix Pacte com un pas previ a l’aprovació del Pla d’atenció integral 2015 - 2018. El Pla 2015 - 2018 es va elaborar durant
el 2014, amb el mateix enfocament estratègic i la mateixa metodologia participativa
que s’havien seguit en l’elaboració del Pacte.
L’òrgan encarregat de fer efectiu el desplegament del Pacte per a la Infància és la
Taula Nacional de la infància de Catalunya, tal com recullen les seves funcions. Per
tant, el seguiment de l’execució del Pla d’atenció integral 2015 - 2018 (i de l’anterior
Pla de transició 2013 - 2014) i les reunions de seguiment del Pacte per a la Infància s’han anat fent de forma simultània. Durant la primera fase de desplegament es
van fer 4 sessions de seguiment del Pacte per a la infància i en una segona fase −a
partir del 2016− se’n van fer 4 més, incorporant al seguiment la Federació de pares
i mares de Catalunya (FaPaC) i el Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència
de Catalunya (CNIAC).
En la darrera sessió plenària de la Taula Nacional (celebrada el 29 d’octubre de
2019) es va presentar la proposta de disseny del nou Pla Integral (plantejat per al període 2021-2024), així com la proposta de pròrroga del Pla Integral 2015-2018. Amb
aquestes dues propostes es busca mantenir una continuïtat i una coherència amb el
conjunt de polítiques i estratègies que s’han dut a terme fins ara i que han de confluir
en el disseny i desplegament del nou Pla Integral.
D’altra banda, actualment, mitjançant la comissió tècnica de la Taula Nacional
es manté el seguiment del Pla d’atenció integral 2015-2018 per continuar treballant
aquells aspectes que no s’han assolit al 100%. La darrera sessió de la Comissió Tècnica va tenir lloc el dia 12 de desembre de 2019 i va servir per presentar l’informe
justificatiu i aprovar la transitorietat de l’actual Pla Integral fins el 2021.
A més, també s’hi va presentar la proposta de modificació parcial del Decret
250/2013, de 12 de novembre, de la Taula Nacional i les taules territorials i locals
d’infància, que busca alinear la Taula Nacional amb el nou enfocament que es vol
donar al futur Pla Integral 2021-2024, centrat en la idea de cicle de vida, en la continuïtat entre les etapes d’infància, adolescència i joventut i en la necessitat de reforçar la vinculació entre les polítiques d’infància, adolescència i joventut. Així, la
modificació parcial del Decret proposa incorporar la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut a la vicepresidència de la Taula Nacional i ampliar la presència
dels adolescents a la Taula Nacional. A més, i amb el propòsit de millorar la seva
operativitat i funcionalitat, s’assignen les següents funcions de la Taula Nacional a
la seva Comissió Tècnica:
– Fer el seguiment del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència.
– Donar suport tècnic a les reunions del Ple i preparar-les.
– Coordinar els grups de treball, les taules territorials d’infància i les taules locals d’infància que es creïn.
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– Elaborar estudis, informes i recomanacions sobre els diferents programes, actuacions i normativa dels diversos departaments i ens locals en relació amb la infància i l’adolescència.
– Emetre informes i propostes sobre el contingut d’equips que atenen la infància
i l’adolescència.
– Elaborar instruments tècnics de col·laboració i d’informació, documents de comunicació, protocols de coordinació i d’atenció, guies, directoris de recursos o altres
instruments similars.
Sobre les actes, cal tenir en compte que les sessions de la comissió tècnica de la
Taula Nacional de la infància de Catalunya no es recullen en format d’acta. Quant
a les actes de les sessions plenàries de la Taula Nacional, la de la darrera reunió (29
d’octubre de 2019) encara no està aprovada (es farà a la propera sessió, que encara
no té data de convocatòria i que es preveu per a l’últim trimestre de 2020).
Sobre la regulació de les famílies nombroses i les monoparentals pertanyen, actualment, a àmbits diferents (Llei 40/2003 espanyola i Decret 151/2009 català) i no
ens correspon ni tenim competències per equiparar avantatges.
D’altra banda, les circumstàncies i necessitats no són iguals i, per tant, no ens
sembla que s’hagin d’equiparar.
El Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei
18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, obre les portes a la consideració de
la diversitat de models familiars com una realitat a la qual els poders públics han de
donar respostes. Es considera la família com un nucli de convivència basat en relacions paritàries entre les persones membres i en què aquestes troben l’espai idoni
per al seu desenvolupament social i afectiu, així com un eix central en la socialització i en l’educació dels infants.
Aquest Decret regula el reconeixement de la condició de família monoparental,
alhora que estableix el procediment de reconeixement i d’expedició del títol de família nombrosa i del de família monoparental i recull, per primer cop en un decret,
les prestacions econòmiques i els ajuts a les famílies amb infants a càrrec.
El reconeixement de la condició de família monoparental possibilita la identificació d’aquestes famílies per donar-los un suport específic des dels diversos àmbits
d’actuació pública, amb més protecció, determinada per la pertinença a la categoria
especial, en funció de les circumstàncies familiars. És un primer pas en el reconeixement social de les famílies monoparentals, el punt de partida que possibilita
l’atorgament de beneficis i avantatges per a aquestes.
A la vegada, regula les famílies nombroses d’acord amb el concepte recollit a la
Llei estatal 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, al
qual ja remet la Llei 18/2003. També es consideren famílies nombroses, d’acord amb
el dret civil català, i sempre que compleixin els requisits necessaris per ser-ho, les
unions estables de parella amb independència de l’orientació sexual.
Segons la normativa aplicable, s’entén per família monoparental aquella que està
formada per un o més fills menors de vint-i-un anys, o de vint-i-sis si estudien, que
conviuen amb una sola persona i en depenen econòmicament.
La regulació de les famílies nombroses i les monoparentals pertanyen actualment a àmbits diferents (espanyol i català) i, per tant, els beneficis i les mesures aplicables en alguns casos són diferents, però tampoc cal que siguin iguals.
Així va quedar palès, quan davant de la insistència d’equiparar els avantatges en
els estudis de les monoparentals a les nombroses, el Departament d’Empresa i Coneixement ens va fer la següent observació:
A partir del Decret 77/2012, de 10 de juliol, pel qual es fixaven els preus dels
serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta
de Catalunya per al curs 2012-2013, es va eliminar l’exempció a favor de les famílies
monoparentals, ja que es va establir un nou sistema de preus públics universitaris
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progressius, en funció de la renda i el nombre de membres de la unitat familiar, a fi
d’augmentar l’equitat del sistema públic universitari.
En el Decret de preus d’enguany, seguint el model iniciat en cursos anteriors,
es preveu un sistema d’ajuts adreçats als estudiants universitaris complementari al
sistema de Beca General que ofereix el Ministerio de Educación. En conjunt implicarà una tarifació del pagament dels preus que, en base al nivell de renda familiar,
redueixi l’aportació de l’estudiant a la matrícula en el percentatge que estableixi la
convocatòria de beques Equitat.
Aquest sistema de beques que ja de per si bonificaria a les famílies monoparentals de renda baixa ve reforçat per dues mesures addicionals:
• Deduccions en el còmput de la renda familiar:
– 525 euros per cada germà/na (inclòs estudiant sol·licitant) que visqui al domicili familiar. Aquesta quantitat puja fins el 800 euros per a les famílies monoparentals
de categoria especial.
– 2.000 euros si el sol·licitant està afectat per un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
• Si les deduccions no comporten l’assignació d’un tram de renda inferior en la
concessió de la beca EQUITAT, s’aplica automàticament (excepte en els casos de
les famílies situades en el tram màxim de renda). Element que permet gaudir d’un
descompte superior.
És a dir, una família monoparental que tingui la mateixa renda que una família
no monoparental gaudirà en general un descompte superior en el preu de la matrícula. Reconeixent-se d’aquesta manera les dificultats afegides que pot implicar ser
una família d’aquest tipus.
Paral·lelament, i amb l’objectiu d’aconseguir una foto real de les llars catalanes
monoparentals, s’ha realitzat un estudi per treballar el perfilat de les famílies monoparentals a Catalunya, a partir de diferents indicadors personals i d’identitat dels
membres de la família, així com la seva dimensió ocupacional, d’ingressos econòmics, educatives, de salut i habitatge, i d’exclusió social.
A més, s’està treballant per tal de dissenyar polítiques de suport públic i d’avantatges que s’ofereixi a les famílies monoparentals a fi de garantir el compliment i
cobertura de les seves necessitats específiques.
En quant a l’augment d’inversió en les polítiques d’infància, la llei de pressupostos per al 2020 ja inclou un increment significatiu de la inversió en infància i
adolescència i una de les voluntats i apostes estratègiques del Govern és mantenir
l’increment progressiu de la inversió en polítiques d’infància i adolescència durant
els properes anys.
D’altra banda, i en relació amb les estadístiques sobre la inversió en protecció
social a la infància, no disposem d’instruments estandarditzats a nivell europeu o
estatal que permetin fer comparatives rigoroses i fiables. En aquest sentit, cal recordar que durant els darrers anys el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
juntament amb el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, hem
treballat amb UNICEF en el disseny d’un instrument i una metodologia de càlcul
per quantificar la despesa pública destinada a polítiques d’infància, adolescència i
joventut.
El resultat d’aquest treball és una eina (que es va presentar el 6 de juny de 2019)
que permet mesurar la inversió en infància, adolescència i joventut en els pressupostos públics, així com analitzar l’impacte de totes les polítiques públiques en la vida
d’infants, adolescents i joves. Es tracta d’una proposta metodològica pionera a nivell
europeu (tot i que s’ha dissenyat en base a altres experiències internacionals) i que,
a més d’identificar i quantificar la dotació econòmica que les administracions públiques destinen a la infància, també és un punt de partida per poder fer altres anàlisis,
com ara l’impacte que tenen aquests recursos en la infància o fins a quin punt queden ateses les necessitats de la infància en situació de vulnerabilitat.
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Així, els pressupostos de la Generalitat per al 2020 presenten per primera vegada
un càlcul de la despesa en infància amb l’adaptació d’aquesta metodologia pionera
desenvolupada per la UNICEF. La voluntat és que d’ara endavant els pressupostos
de la Generalitat incorporin cada any aquest càlcul específic, complint així amb
un compromís de transparència i retiment de comptes. L’aplicació d’aquesta nova
metodologia aporta una visió transversal i més ajustada de la inversió que els diversos departaments destinen a les polítiques d’infància mitjançant els seus programes
pressupostaris. D’aquesta manera es podrà millorar la planificació i avaluació de les
polítiques públiques d’infància, se’n podrà quantificar objectivament la inversió i,
més endavant, es podran fer comparatives amb altres administracions de l’Estat i de
la Unió Europea.
En un altre ordre de qüestions, la DGAIA té constància que els sindicats estan
treballant en l’elaboració d’una proposta de protocol de prevenció i actuació per als
centres de protecció de menors de gestió concertada. Aquesta proposta s’inspira en
el Protocol de prevenció i actuació davant les situacions de violència als centres de
protecció a la infància i l’adolescència, aprovat el 2017 per als centres propis. La futura implementació del protocol als centres concertats s’haurà de consensuar entre
sindicats i patronals. En aquest sentit, la Confederació, Patronal del Tercer Sector
Social de Catalunya es va comprometre a fer possible que el protocol s’implementi
amb acords sindicals i, des de la DGAIA, s’ha ofert acompanyament, assessorament
i suport a totes les empreses amb voluntat de treballar-hi.
Atesa l’obligació de l’Administració de la Generalitat de garantir la seguretat i la
salut dels seus empleats i empleades públics, es van analitzar mesures preventives
i correctores per a l’avaluació de riscos psicosocials amb l’objectiu de concretar les
actuacions que es podien impulsar per reduir els riscos detectats. A aquest efecte es
va elaborar el Protocol de prevenció i actuació davant les situacions de violència als
centres de protecció a la infància i l’adolescència, aprovat el 2017. El seu objectiu
és donar una sèrie de pautes a seguir quan es produeix una situació de conflicte o
agressió a qualsevol professional en l’exercici (o a conseqüència) de la seva activitat
laboral, amb l’objectiu d’integrar la gestió de la prevenció i garantir unes directrius
generals per a la prevenció i actuació davant les possibles situacions conflictives en
el lloc de treball, així com millorar la comunicació, intervenció i atenció en aquests
casos. Endemés, s’està treballant per la creació d’un equip especialitzat en la intervenció en els casos de conflicte i violència en els centres.
El protocol és d’aplicació a tot el personal dels centres de protecció de titularitat
i gestió pròpia de la DGAIA. Es fa el seguiment amb reunions periòdiques del Grup
de treball permanent (GTP) d’avaluació del protocol. L’última reunió d’aquest grup
de treball es va fer el dia 25 d’octubre de 2019 i, després de revisar les situacions
d’agressió, es va constatar que havien disminuït de manera significativa durant el
2019. Tot i així, es seguirà amb les tasques de seguiment periòdiques i es vetllarà
per tal que els centres privats treballin en un protocol propi basat en el protocol de la
Generalitat. D’altra banda, i com ja s’ha apuntat, tenim constància que els sindicats
estan treballant en una proposta de protocol de prevenció i actuació per als centres
de protecció de menors de gestió concertada, que s’haurà d’implementar de forma
consensuada entre sindicats i patronals.
Quant a les ràtios de plantilles professionals, es compleixen, tal com constata i
informa el Servei d’Inspecció i Registre del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies en les seves inspeccions anuals. Aquest servei exerceix la funció d’inspecció i control de la qualitat dels serveis socials i fa un seguiment tècnic habitual amb
els referents de centre de cada servei territorial.
En relació amb l’avaluació de riscos psicosocials, és competència de cada entitat ja que és una funció de prevenció de riscos laborals. La DGAIA ha de vetllar
perquè l’empresa compleixi amb el deure de garantir la seguretat i la salut dels seus
empleats i la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals estableix l’obligació
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de l’empresari que tingui treballadors contractats d’incorporar l’activitat preventiva
dins l’organització. Així, totes les empreses amb treballadors per compte aliè han
d’integrar polítiques de prevenció de riscos laborals als seus sistemes de gestió.
Sobre la inspecció, cal tenir present que entre les funcions que el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies té assignades i exerceix ordinàriament s’hi inclou la supervisió i el seguiment del compliment de les obligacions en matèria de
seguretat i de salut laboral per part de les entitats que gestionen els centres. Per tant,
forma part de les nostres competències i ja fem un seguiment regular, emmarcat en
l’activitat d’inspecció i verificació del Departament.
Pel que fa a la participació dels professions, tant la reestructuració del sistema de
protecció a la infància i l’adolescència, potenciant l’acollida familiar i orientant al
sistema cap a un model de centres de dimensions reduïdes (d’acord amb el que estableix la llei 14/2010, dels drets i oportunitats de la infància i l’adolescència), com la
planificació del funcionament i l’organització dels centres, té en compte les demandes dels i les professionals que hi treballen i compta amb la participació activa dels
representants d’aquests professionals.
D’altra banda, la voluntat de l’Administració de reduir la taxa de temporalitat ha
quedat plasmada en l’Acord de la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya de 16 de juny de 2017, acordant
adoptar les mesures necessàries de reducció de temporalitat i d’estabilització d’ocupació. En aquesta línia de reduir la temporalitat i estabilitzar l’ocupació s’estan realitzant processos de consolidació de llocs de treball que compleixen els requisits
de la disposició transitòria 4a del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Precisament l’anomenat PESCO –«Procés d’estabilització i consolidació de
l’ocupació del personal interí (funcionari i laboral)»–, com a procés extraordinari
que és, permet ajustar les condicions dels processos selectius, i potenciar bàsicament
la valoració del treball desenvolupat en la fase de mèrits, tenint en compte d’aquesta
manera la particularitat del col·lectiu de personal interí al que fa referència l’esmentada Moció.
Respecte a la modificació dels supòsits esmentats en la Moció, cal recordar que
la Secretaria d’Administració i Funció Pública ja va sol·licitar a la Direcció General
de Drets i Assumptes Constitucionals del Gabinet Jurídic de la Generalitat, l’emissió
d’un informe en relació a la constitucionalitat d’un hipotètic decret llei que recollís
les previsions del punt 11.a) de la Moció 89/XII, en entendre que es podria vulnerar
el dret constitucional d’accés en condicions d’igualtat a les funcions i ocupacions
públiques, reconegut en l’art. 23.2 de la Constitució espanyola (CE).
En el mateix sentit i d’acord amb l’art. 61.6 del TREBEP, els sistemes generals
ordinaris d’accés a la funció pública en sentit estricte són el d’oposició i el concurs
oposició, ja que ambdós garanteixen l’objectivitat plena dels processos selectius i
eviten majorment els riscos de vulnerabilitat dels requisits d’igualtat, mèrit i capacitat. És en el segon paràgraf de l’art. 61.6 del TREBEP, on es regula amb caràcter
excepcional, la utilització del concurs de mèrits com a sistema de selecció dels funcionaris públics.
Amb caràcter general, tots els processos selectius han de tenir caràcter obert
i garantir la lliure concurrència, o sigui, que en ells han de poder participar tots
aquells que compleixin els requisits necessaris. Aquesta és una exigència que deriva
directament dels articles 23.2 i 103.3 de la CE, i d’acord amb la jurisprudència constitucional que, en general, nega la licitud de les proves o torns restringits de selecció.
L’article 23.2 CE exigeix que les lleis que regulin els procediments selectius siguin generals o abstractes i de similar abast per a tots els ciutadans. En conseqüència, els requisits d’accés no poden ser discriminatoris, circumstància que porta implícita la prohibició a qualsevol referència individualitzada o de convocatòria «ad
personam», llevat que la diferència estigui justificada.
71

BOPC 683
18 de setembre de 2020

4.50.02. Compliment de mocions

L’informe emès pel Gabinet Jurídic en data 2 de juliol de 2019, va concloure que:
1. La previsió legal de proves específiques per consolidar la situació precària del
personal interí a la llum dels arts. 23.2 i 103.3 CE i de la jurisprudència constitucional, difícilment podrà superar un eventual judici de constitucionalitat, ja que no es
respectarien els principis de mèrit i capacitat i el caràcter obert de les proves d’accés
a la funció pública.
2. Les circumstàncies que legitimen les proves d’accés restringides a la funció
pública han estat veritablement excepcionals. Hores d’ara atenent al fet que les nostres Administracions ja tenen una llarga i dilatada trajectòria, difícilment es pot argumentar l’existència d’una circumstància excepcional com podia ser per exemple
la falta d’efectius en relació amb la necessitat de posar en marxa una nova administració. També s’ha de fer notar que la precarietat laboral no constitueix una situació
excepcional, sinó que més aviat es pot qualificar de situació estructural.
3. En darrer terme, però no menys important, i en consonància amb la darrera
jurisprudència constitucional, una norma de les característiques apuntades –un hipotètic decret llei d’aprovació dels supòsits de l’article 61.6 del TREBEP– tampoc
superaria el judici de constitucionalitat des de la perspectiva competencial ja que no
respectaria la legislació bàsica estatal. Indubtablement l’Estat la impugnaria, i com
demostra la jurisprudència constitucional, el recurs seria estimat només per aquest
fet, sense ni tan sols analitzar les vulneracions de l’art. 23.2 CE.
La informació publicada al web de la Generalitat, s’actualitza periòdicament. La
darrera actualització del document que publica el web de la Generalitat en què es recullen les principals dades sobre la implantació de la renda garantida de ciutadania
és del juliol de 2020 i correspon a les principals dades fins a 31 de març del 2020
Es preveu que en la propera actualització del document on es recullen les principals dades d’implementació de la Renda Garantida de Ciutadania, publicades al
web s’incorporaran les dades desglossades per províncies dels expedients vigents.
En relació a les denegacions de la renda garantia de ciutadania, totes han estat
sempre justificades segons la normativa vigent de la renda garantia de ciutadania i
notificades segons procediment administratiu comú (Llei 39/2015) amb resolució
motivada i peu de recurs, les quals permeten recurs d’alçada, donant tots els drets al
ciutadà de revisió de la seva sol·licitud i resolució.
El format de les resolucions és revisat i adequat contínuament per adaptar-se a
les modificacions de la normativa de la renda garantia de ciutadania així com la publicació del Reglament de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de
ciutadania i la modificació del Decret 123/2007 de 29 de maig, pel qual es determina el règim aplicable a la sol·licitud i concessió de les prestacions socials de caràcter
econòmic de dret subjectiu.
Actualment hi ha 39 motivacions diferents en les resolucions de la renda garantia
de ciutadania i complements de prestacions i pensions estatals per incompliment de
requisits que s’ajusten al que estableix la normativa esmentada
En quant a l’ordenació i simplificació de les prestacions econòmiques vigents,
una de les tasques que ens hem assignat com a prioritàries és l’ordenació i compactació de les prestacions econòmiques de la Generalitat de Catalunya, ja que entenem
que això ha de suposar una simplificació tant per al ciutadà en l’accés a les mateixes
com per a l’Administració en la seva gestió, més eficiència i una major transparència
en la seva tramitació. Però en cap cas aquesta tasca ha de suposar una disminució
de drets a la ciutadania en l’accés a les prestacions ja compactades, en relació amb
es requisits d’accés actuals.
Les prestacions econòmiques actuals tenen uns àmbits d’actuació i uns requisits
d’accés molt diferents entre sí i això dificulta la simplificació i compactació de les
mateixes. Tanmateix, algunes d’elles tenen regulació catalana, com les prestacions
derivades de la Llei 13/2006 de prestacions socials de caràcter econòmic i la Llei
14/2017 de la Renda Garantida de Ciutadania, però d’altres com la pensió no con72
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tributiva per jubilació o invalidesa és de regulació estatal, i això dificulta l’equiparació d’avantatges, la modificació de les normes que les regulen i, per tant, la seva
confluència i compactació.
No obstant això, caldrà analitzar el desenvolupament de l’Ingrés Mínim Vital
com a mecanisme de garantia de renda per a famílies sense ingressos o amb ingressos baixos. D’entrada, el Govern ja ha aprovat el Decret llei 28/2020, de 21 de
juliol, pel qual es modifica la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida
de ciutadania i s’adopten mesures urgents per harmonitzar prestacions socials amb
l’ingrés mínim vital, amb l’objectiu de regular alguns aspectes tècnics del trànsit
de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) cap a l’Ingrés Mínim Vital (IMV) i a
l’inrevés, intentar minimitzar l’afectació a la ciutadania i harmonitzar les regulacions de les prestacions socials afectades per la implementació de l’IMV. També cal
tenir en compte que les nostres Prestacions Econòmiques complementàries als ajuts,
pensions i prestacions estatals regulades a la Llei 13/2006, en determinats aspectes,
estan limitades per la regulació estatal continguda a la Llei General de la Seguretat
Social, específicament en la regulació de les pensions no contributives.
Estem treballant en un projecte de Transformació Digital de la Protecció Social, eina totalment imprescindible per a poder assolir aquest objectiu, ja que ens ha
de permetre homogeneïtzar i automatitzar els processos de tramitació de les prestacions econòmiques. Aquesta transformació ens permetrà incorporar noves prestacions d’una manera àgil i ràpida, incorporar a la tramitació els canvis normatius
d’una manera ràpida i senzilla, tenir les dades consolidades amb la qualitat, integritat i disponibilitat exigibles, incorporar eines d’interoperabilitat per a poder acreditar els requisits d’accés a les prestacions de manera fefaent, pel fet d’obtenir la informació directament de l’administració i òrgan gestor de la mateixa, permetre que
el ciutadà pugui accedir a la situació dels seus tràmits i prestacions en temps real,
sense haver d’aportar documentació en poder de l’administració, etc.
La Llei 21/2017, de 20 de setembre, de l’Agència Catalana de Protecció Social, a
qui se li assignen entre les seves funcions les de proporcionar suport tècnic als estudis, els projectes i les propostes normatives que millorin l’extensió o l’eficiència
dels nivells de protecció social, com és el cas del procés de compactació de les prestacions responsabilitat de la Generalitat. En aquest sentit, i lligat amb el procés de
desplegament de la referida llei 21/2017, s’ha publicat el Decret 234/2019, de 12 de
novembre, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
als efectes d’anar adaptant l’estructura departamental en el camí cap a la referida
Agència. El Decret crea la Direcció General de Prestacions Socials, unitat que serà
la responsable d’unificar i homogeneïtzar la gestió de totes les prestacions socials de
caràcter econòmic que es tramiten des de quatre unitats diferents del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies, i que els beneficiaris i sol·licitants d’aquestes
prestacions ho fan a través d’una cinquena unitat administrativa.
Estem d’acord, per tant, amb l’objectiu d’ordenació i simplificació de les prestacions econòmiques vigents, hi estem treballant conjuntament amb el propòsit de
modernitzar l’administració i optimitzar la gestió dels serveis públics, ajuts i prestacions socials públiques. No obstant això, caldran més de sis mesos per a dur-ho
a terme amb les màximes garanties i sense pèrdua de drets dels ciutadans. Primer,
perquè hi ha propostes de modificació normativa estatal en matèria de prestacions
socials que podria afectar a la nostra regulació. Per tant, convindria obrir negociacions amb l’estat per veure contingut i calendaris i afectacions. Quan coneguem
aquestes modificacions, la compactació afectarà a lleis (13/2006, 14/2017) que s’han
de modificar, si s’escau, via projecte de llei del govern a presentar al Parlament, que
iniciaria el tràmit parlamentari corresponent. No estem parlant d’un termini indefinit, però segur que llarg, més enllà de sis mesos i més amb l’avís de dissolució futura del Parlament, que farà que tots els projectes de llei en tràmit decaiguin i s’hagin
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d’iniciar de nou, pel que no és en absolut aconsellable iniciar ara cap modificació
legislativa.
Sobre la comissió d’experts que analitzi les conseqüències de l’envelliment de
la població catalana, cal tenir present que el Consell de la Gent Gran de Catalunya
(Decret 31/2014, d’11 de març, del Consell de la Gent Gran de Catalunya i Resolució
TSF/1321/2016, de 17 de maig, de selecció de fins a dotze entitats de gent gran, els
representants de les quals han de formar part del Ple del Consell de la Gent Gran de
Catalunya), on estan les entitats més representants del sector, hi ha també empreses
professionals dels sector i experts que analitzen tot allò que sigui important de cara
a l’envelliment. De fet, ara estan treballant amb la futura llei d’adaptació de la societat catalana a l’envelliment. També, el 25 d’octubre de 2019, es va celebrar el 8è
Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya on es va debatre i aprovar tot una
sèrie de propostes de cara a la millora i futur de l’envelliment.
Pel que fa al projecte de llei d’autonomia personal, es disposa d’una proposta preliminar de document de bases de la Llei d’autonomia personal de Catalunya sobre el
qual s’està treballar per presentar durant el segon semestre del 2020.
Finalment, el Pla Estratègic de Serveis Socials preveu impulsar experiències pilot entre elles la de la teleassistència avançada i reforç de l’atenció en l’entorn domiciliari.
Barcelona, 3 d’agost de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Moció 139/XII, sobre l’atur
390-00139/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 76197 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 15.09.2020

A la Mesa de la Comissió

D’acord amb allò que disposa l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Moció 139/XII del Parlament de Catalunya,
sobre l’atur.
L’estat d’alarma decretat pel Govern de l’Estat mitjançant el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, va obligar al Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) a reorientar els serveis que ofereix així com
els seus principals tràmits i gestions, per oferir-los de manera telemàtica i garantir,
d’una banda, el confinament dels professionals que hi treballen i, de l’altra, la continuïtat en la prestació dels serveis.
Des del 16 de març, primer dia feiner en què va començar a aplicar-se el confinament, el SOC ha treballat per oferir una alternativa en el termini més breu possible. Cal tenir present que tot un seguit de tràmits molt destacats, com la inscripció
i renovació de la demanda d’atur necessària per cobrar les prestacions, la informació sobre la renda garantida o l’accés a les borses de treball, entre d’altres; només
es podien fer presencialment des de les Oficines de Treball. I el SOC ha aconseguit
reorientar els tràmits i gestions principals, que s’havien de fer presencialment a les
Oficines de Treball, per a què es poguessin fer telemàticament i, d’aquesta manera,
garantir la reducció dels riscos associats amb els tràmits presencials i la continuïtat en la prestació dels serveis a la ciutadania. S’ha realitzat un esforç important
d’adaptació de les aplicacions corporatives de gestió, aconseguint virtualitzar-les i
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adaptar-les per fer-les accessibles al personal de les Oficines de Treball que treballen des de casa.
Una de les primeres decisions que es va adoptar va ser permetre la inscripció
de la demanda a través d’un formulari virtual accessible des del web del SOC. Des
de seva entrada en funcionament, el passat 23 de març i fins l’16 de juny, 309.587
persones han pogut emplenar formularis telemàtics d’inscripció com a demandant
d’ocupació.
La segona decisió que es va prendre va ser posar en marxa el telèfon gratuït 900
800 046, a través d’una centraleta en remot, que permetia que persones treballadores de les oficines poguessin atendre a les persones com si es trobessin de manera
presencial a les oficines. Aquesta iniciativa ha estat pionera a l’Estat espanyol i replicada posteriorment per diversos departaments de la pròpia Generalitat, altres comunitats autònomes i pel mateix SEPE. La seva posada en marxa va permetre triplicar
el personal del SOC disponible per atendre la ciutadania des de casa. Cal recordar
que fins aquell moment el servei es mantenia en format presencial en equips de treball organitzats per torns mínims. Incorporar la centraleta ens va permetre activar
aproximadament el 80% dels efectius. En aquest telèfon s’atenen consultes sobre els
serveis SOC i sobre la Renda Garantida de Ciutadania.
Entre el 30 de març i el 19 de juny, aquest telèfon (que funciona de dilluns a divendres feiners entre 8h i 14h) ha atès 472.450 trucades. La majoria (83%) han tingut
relació amb la inscripció com a demandants d’ocupació i la resta (17%) amb la Renda Garantida de Ciutadania. El 95% de les trucades són ateses en menys d’un minut
d’espera pel personal del SOC.
Pel que fa a les accions formatives i programes ocupacionals, el SOC ha adoptat
mesures extraordinàries per adaptar tots els programes que tenia en execució en el
marc dels programes de polítiques actives d’ocupació a les circumstàncies provocades per l’alarma sanitària. En aquest sentit, per exemple, en el marc de la formació
professional per a l’ocupació s’han regulat els EVA (Espais Virtuals d’Aprenentatge)
i s’ha impulsat la formació telemàtica sempre que sigui possible. Els EVA han permès a la majoria de les entitats trobar la seva opció per seguir amb la programació.
Aquestes decisions s’han pres per evitar perjudicis greus en els drets i interessos de
les persones que participen en aquest programes així com els drets i interessos de
les entitats que els desenvolupen. En concret, el SOC ha dictat 15 Resolucions per
les quals s’aproven Instruccions sobre la incidència de les mesures derivades de la
situació provocada per la Covid-19 en els diferents programes de subvencions del
SOC. Amb aquetes instruccions s’han aprovat les mesures que han resultat necessàries per ajustar o ampliar el termini i les condicions d’execució de les actuacions
que s’hagin vist afectades per l’estat d’alarma.
En paral·lel, en resposta a alguns sectors amb efectes colaterals derivats de la Covid-19, s’han organitzat dues borses de treball específiques:
– Borsa de treball d’emergència Covid-19 en l’àmbit assistencial i sanitari, a
l’entorn d’ocupacions assistencials i del sector de la dependència (per bastir les demandes de persones necessàries a les residències). Davant la manca de personal en
aquest sector, com a resultat de la Covid-19 en la salut dels treballadors i treballadores de l’àmbit sanitari, es crea una borsa de treball ad-hoc per donar suport al sector.
Per donar suport especialment als perfils sense formació i/o experiència prèvia que
actuarien de personal de suport i als professionals qualificats es va posar en marxa
una plataforma virtual per formar en línia en l’àmbit de l’assistència a la gent gran
a les persones que s’havien inscrit a les borses de treball, creades ad-hoc, en col·laboració amb el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (CFCC) i la Unió
Consorci Formació, en la qual han participat 1.446 persones.
En aquest sentit, destacar també que l’organització Metges Sense Fronteres va
posar a disposició del personal que treballava a les residències de gent gran diversos
mòduls específics formatius a través de la seva plataforma en línia. Aquests mòduls
75

BOPC 683
18 de setembre de 2020

4.50.02. Compliment de mocions

permeten ampliar i actualitzar coneixements sobretot en l’àmbit de la salut com, per
exemple, la utilització correcta dels Equips de Protecció Individual (EPI) o l’ús de
les mascaretes.
Des del SOC i el CFCC es va considerar prioritari garantir que aquestes persones rebessin una qualificació bàsica per a l’atenció assistencial i un suport constant
en la seva incorporació a la feina. Per aquesta raó la formació també incloïa un mòdul motivacional que els ajudés a visualitzar el valor que aquesta feina té, tant per
ajudar a superar aquesta crisi com, principalment, per donar el suport necessari a
la gent gran.
Concretament, les persones inscrites rebien formació sobre rentat de mans i mesures de protecció, cura i higiene, acompanyament en els moviments a persones amb
baixa mobilitat, ajuda per menjar i d’altres procediments relatius a les activitats de
la vida diària de les persones usuàries de les residències. L’objectiu és oferir uns
coneixements generals i respostes a les necessitats assistencials de cara a la seva incorporació a la feina.
La plataforma digital i la formació que s’impartia garantirà a les persones inscrites desenvolupar la seva feina amb el major rigor i professionalitat gràcies a una
formació específica.
– Borsa de treball per a la campanya agrària. Aquesta borsa es va posar en funcionament el 31 de març i fins el 15 de juny s’han comptabilitzat 10.188 inscripcions.
Pel que fa a l’organització del SOC, durant aquests mesos, i sempre d’acord amb
les instruccions dictades des de la Funció Pública i el Departament de Salut, s’ha
potenciat la prestació remota de serveis que fins ara eren presencials, la qual cosa ha
anat acompanyada d’una transformació en els sistemes informàtics, especialment de
la virtualització de moltes de les seves aplicacions. En aquests moments, els aplicatius informàtics i sistemes de gestió que només es podien utilitzar en les dependències del SOC es poden també utilitzar de forma remota.
Paral·lelament, s’ha invertit en la compra de portàtils per garantir la feina des
de casa tant dels treballadors de les oficines (tant pels del SOC com els del SEPE)
com de la resta de la plantilla del SOC. Aquestes mesures han permès un tancament
progressiu de totes les Oficines de Treball per raons de prevenció sanitària, i estan
constituint alhora un pas endavant en la digitalització i simplificació de determinats
tràmits i serveis.
El SOC participa en el Pla de reactivació socioeconòmica en l’àmbit del treball i
de l’ocupació, que promou el Govern de Catalunya, mitjançant els serveis i programes que estan al seu àmbit competencial.
A nivell de programes s’ha impulsat un pla de xoc de mesures d’ocupació per
donar resposta de manera urgent a les necessitats més importants derivades de la
Covid 19. El pla contempla:
– Una línia extraordinària del programa Treball i Formació que donarà suport a
1.400 persones.
– Una línia d’ajuts directes als plans de reactivació dels municipis de Catalunya
que mitjançant els municipis de més de 50.000 habitants i els Consells Comarcals
arribaran a tots els racons de Catalunya.
– Una línia d’ajuts per al manteniment de l’ocupació en microempreses i autònoms.
– Una mesura, que gestionarà el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, d’ajuts per donar impuls a projectes de transformació digital i de nous models
de negoci que pretén ajudar a la transformació dels sectors més afectats per aquesta
pandèmia a trobar alternatives a la situació en que es troben.
El conjunt de mesures estan dirigides a donar suport a les persones treballadores
que s’han vist afectades econòmicament i als col·lectius en major situació de risc,
a les persones treballadores autònomes i a les petites empreses perquè reprenguin
l’activitat i mantinguin la capacitat productiva i els llocs de treball, i a les adminis76
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tracions locals perquè planifiquin estratègicament la reactivació econòmica a partir
de l’anàlisi de les necessitats del seu territori i de la concertació social i territorial.
En total, el Pla preveu beneficiar 1.500 empreses i 4.300 persones de manera directa, a més dels milers de persones de manera indirecta.
Actualment, a mesura que ens dotem de les EPI necessàries i de les mesures de
seguretat i higiene excepcionals, s’està procedint a obrir les oficines de treball per
fer atenció presencial al públic, sempre amb cita prèvia, que les persones tramiten
a través del 900 800 046. A data de 7 de juliol totes les oficines de territori estan
obertes a excepció de Barcelona que s’obren la propera setmana.
Pel que fa al rati de personal d’atenció al públic i de personal administratiu de
cada oficina, el percentatge d’inserció i la relació de llocs de treball, aquesta informació es podrà facilitar en el moment que es torni a la normalitat, tant en la prestació de serveis per part de les oficines de Treball, com en la dinàmica del propi
mercat de treball; ja que en aquests últims mesos, i ateses les circumstàncies provocades per la pandèmia, s’ha incrementat el nombre de persones que han patit expedients de regulació d’ocupació temporal o que, fins i tot, han perdut la seva feina
definitivament.
Per tant, les Oficines de Treball, quan aquesta situació es normalitzi, hauran
d’encetar nous reptes i una nova manera d’organitzar-se motivada pels efectes de la
pandèmia. S’atendrà amb cita prèvia a les persones, no de manera espontània i això
implicarà una organització diferent. És per tot això que, en el moment en que la situació social i econòmica es normalitzi, el SOC podrà elaborar l’informe sol·licitat.
D’altra banda, amb el desplegament de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, s’han creat grups de treball que estan dissenyant els
fonaments d’un nou servei permanent d’acreditació de competències conjunt entre
el Departament d’Educació i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Un dels elements del nou model és la formació dels tècnics i orientadors sobre
els procediments d’acreditació de competències a les Oficines de Treball del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), que formen part de la xarxa de punts d’informació registrats del sistema d’acreditació de competències. Actualment, es disposa de 119 orientadors formats per informar, orientar i, si escau, assessorar dins el
procés d’acreditació de competències.
En relació a l’increment del nombre d’orientadors a les oficines del SOC, els
pressupostos del 2020 preveu consolidar 176 nous llocs de treball d’estructura de
Renda Garantida de Ciutadania i 110 llocs d’orientadors, tots en Oficines de Treball.
Aquesta situació comporta la incorporació de personal per cobrir aquests nous llocs
de treball però prèviament cal modificar la relació de llocs de treball i crear les descripcions de llocs de treball corresponents per poder fer el procés de selecció.
El programa estatal Reincorpora’t, finançat per la Conferència Sectorial, ha suposat la contractació de 230 orientadors, 210 a les Oficines de Treball. Aquest programa té com a finalitat l’increment del nombre d’orientadors per augmentar la ràtio
d’orientadors per aturat i preveu la incorporació en l’estructura dels Serveis d’Ocupació de les comunitats autònomes després de l’estudi corresponent. I està previst
que finalitzi el 30/11/2022.
A més, la Direcció General de Funció Pública està realitzant un estudi de dimensionament de les Oficines de Treball i de la resta del SOC, per tal de determinar
si l’actual dimensionament és suficient i si té la composició adient (la proporció de
personal estructural i de programa). Aquesta anàlisi es realitza a petició del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a partir de les dades lliurades pel SOC a
la Direcció General de Funció Pública i amb dades addicionals obtingudes d’altres
fonts per la pròpia Direcció General de Funció Pública, convenientment explotades.
Tot i que encara no tenim resultats de la Direcció General de Funció Pública, cal
tenir en compte que aquests s’hauran de revisar, si no han tingut en compte l’increment de l’atur provocat per la situació derivada de la pandèmia per la Covid-19.
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En un altre ordre de qüestions, el Pacte Nacional per la Indústria (PNI) és un
acord programàtic, fruit de la concertació entre el Govern i els agents econòmics i
socials, que té la finalitat d’abordar la transformació del sector industrial i aconseguir el rellançament de l’economia catalana amb una vocació industrial. En aquest
sentit, el PNI estableix un full de ruta que atorga un marc d’estabilitat temporal a la
política industrial de la Generalitat de Catalunya durant el seu període de vigència,
és a dir de 2017 a 2020 i inclou actuacions amb un pressupost associat de 1.835 milions d’euros.
Tot i les limitacions derivades de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució i
les successives pròrrogues pressupostàries, en els dos primers anys de vigència del
PNI s’han executat 760 milions d’euros, la qual cosa representa un nivell d’execució
del 41,4%. Tanmateix, si ens referim al dos primers anys de vigència, és a dir el bienni 2017-2018, el compliment pressupostari arriba al 87% del previst.
Actualment, s’està elaborant el balanç d’execució per a l’any 2019 que serà presentat en breu a la Comissió Executiva del Consell Català de l’Empresa, que és l’òrgan que té encarregada la governança del PNI. Igualment, aquest òrgan està analitzant la continuïtat del PNI més enllà del 2020, i així ho te previst portar-ho a terme
en les properes reunions de la comissió executiva del Consell Català de l’Empresa,
quan aquestes es puguin portar a terme de manera norma. En la reunió virtual del
passat 19 de març, i tot i que en aquets moments es concentren tots els esforços en
pal·liar els efectes de l’impacte en el teixit industrial del Covid-19, ja es van ver algunes reflexions sobre el mig termini, sempre des de l’òptica d’utilitzar el Pacte Nacional com a instrument en favor de l’impuls de la política industrial.
Si bé al març de 2016, el Parlament de Catalunya va aprovar la convocatòria
d’una mesa amb administracions i agents social per impulsar un Pacte pel treball,
mesures sobre igualtat salarial per reduir la bretxa salarial i mesures d’ocupació
amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), des del Consell de Relacions Laborals, com a òrgan tripartit de concertació entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i els agents socials, s’ha treballat, entre d’altres temes, pel que fa
a la igualtat retributiva entre homes i dones, en la publicació d’una guia sobre aquesta matèria, s’ha arribat a acords en matèria de negociació col·lectiva i s’han efectuat
recomanacions en matèria d’igualtat, de negociació col·lectiva i de temps de treball,
entre d’altres.
Cal assenyalar que el passat 26 de març de 2020 és va publicar al DOGC el
Decret llei 9/2020, de 24 de març, pel qual es regula la participació institucional,
el diàleg social permanent i la concertació social de les organitzacions sindicals i
empresarials més representatives a Catalunya, que en el seu article 6 estableix la
creació del Consell del Diàleg Social de Catalunya, òrgan col·legiat de participació
institucional i permanent, de caràcter tripartit, que vetlla pel desenvolupament del
diàleg i la concertació social, el qual resta constituït, així com la comissió seguiment
prevista en l’article 7 de la citada norma.
Per tal de reduir la temporalitat dels treballadors del Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya (SOC), i com s’ha explicat anteriorment, s’ha posat en marxa un estudi de dimensionament del SOC mitjançant la Direcció General de Funció Pública, a
petició del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i a partir de les dades
lliurades pel SOC i amb dades addicionals obtingudes de la pròpia Funció Pública.
Aquesta anàlisi pretén observar l’evolució de la plantilla i afegir un component
de prospectiva, atès que el context econòmic i social actual suggereix un canvi de
tendència a l’alça en els nivells d’atur i en conseqüència, en la demanda de serveis
del SOC.
I, com s’ha apuntat més amunt, per tal de reduir la precarietat dels treballadors
del SOC s’ha incorporat pressupost per a 176 nous llocs d’estructura de la Renda
Garantida de Ciutadania i 110 nous llocs d’orientadors, tots en Oficines de Treball; i
mitjançant el programa estatal Reincorpora’t, finançat per la Conferència Sectorial
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s’han contractat 230 orientadors, 210 a les Oficines de Treball. Aquest programa té
com a finalitat l’increment del nombre d’orientadors per a augmentar la ràtio d’orientadors per aturat i preveu la incorporació en l’estructura dels Serveis d’Ocupació
de les comunitats autònomes després de l’estudi corresponent.
Per un altre costat, en el mes de març del 2020 es va crear un grup interdepartamental per tal de preparar la consulta pública prèvia al mercat per a la gestió del Centre de Formació Professional de l’Automoció de Martorell. Aquest grup
està format per representants del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
Departament d’Educació, Departament d’Empresa i Coneixement, Departament de
Presidència i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Un cop es faci la consulta
pública, s’iniciarà el procés de licitació novament.
I en paral·lel, s’estava treballant en una actuació de Design Thinking per ampliar
la visió del centre. Aquesta actuació consisteix en unes dinàmiques guiades de treball que, conjuntament amb agents del sector i amb d’altres actors públics i privats,
poden plantejar propostes innovadores que es podrien tenir en compte.
Però, la seva activitat es va interrompre degut a la situació de crisis originada pel
Covid-19. Aquesta nova situació econòmica i social ha provocat un gran impacte en
el mercat de treball amb un elevat augment del nombre d’aturats. A més, amb l’última aprovació de la Conferència Sectorial, Catalunya ha patit una retallada de més
de 215 milions d’euros que s’havien de destinar precisament a polítiques d’ocupació
per a donar suport a les persones en situació de desocupació i millorar l’ocupabilitat
del conjunt de la població activa. Aquests fets ens han obligat a refer la planificació
de programes i actuacions del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per adaptar-la
a les noves necessitats socials, a la capacitat real d’execució i a la disponibilitat
pressupostària. Així mateix, aquesta reformulació es farà amb col·laboració amb els
actors econòmics i socials i representants del sector, per tal d’assegurar una millor
implantació del projecte global.
Per tot això, la nova oferta formativa prevista per al Centre de Formació Professional de l’Automoció de Martorell es basa en criteris organitzatius, per una banda,
com poden ser la posada en marxa de les aules d’acord les restriccions sanitàries i
de prevenció de riscos vinculats a la crisi de la Covid i la nova disposició pressupostària; i, per altra banda, a criteris operatius com poden ser la disposició de cursos
dins l’any 2020 i la seva durada, la gestió dels contractes lligats a la formació i les
necessitats formatives del sector.
Per aquest any 2020, tenint en compte l’aturada promoguda per la crisi de la Covid i, per tant, el retard en els inicis de les accions formatives, es preveu una planificació lligada al desenvolupament de 26 cursos amb una participació de 335 persones, sumant un total de 2.810 hores. S’oferiran cursos de disseny de components de
plàstic per l’automoció, metodologies de disseny, programació de braç robòtic, automatització d’instal·lacions electropneumàtiques i electrohidràuliques, electrificació
de vehicles híbrids i elèctrics, carrosseria i pintura, entre altres.
Durant el segon semestre es presentarà al Consell de Direcció SOC un informe
de l’estat de situació i el recorregut establert per a la posada en marxa del centre.
Respecte al Programa Operatiu (PO) Catalunya del FSE per al període 20072013 tenia una despesa inicialment prevista de 569,4 MEUR amb un percentatge
de cofinançament del 50%, el qual representa una contribució del FSE de 284,7
MEUR.
L’assignació de fons del FSE implica l’establiment del que s’anomena senda financera, que es correspon amb un import concret per a cada anualitat del programa
(de 2007 a 2013) que cal justificar a la Comissió Europea (CE) dos anys més tard en
virtut de la regla n+2. El descompromís significa que no s’arriba a justificar la totalitat de l’import que la CE havia assignat per a l’anualitat i, per tant, la CE allibera
aquell import reservat. La Generalitat de Catalunya ha d’avançar el cost total de les
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actuacions i justificar-lo; no és fins que està justificada i presentada la despesa a la
CE que aquesta abona l’import corresponent al 50%.
Al 2013 es va produir un descompromís de 30.977.033EUR (respecte a l’import
establert a la senda de 2011). Al 2014, el descompromís va ser de 34.350.509 (senda
2013). Al 2015, amb el tancament del Programa Operatiu, es va produir un descompromís de 15.480.618EUR (senda 2015 i tancament del PO). I, del 2009 al 2012 no
es van produir descompromisos. L’import total de descompromís va ascendir a 80,8
MEUR.
Aquest descompromís es contextualitza en diferents nivells:
– A nivell polític, del 2007 al 2011 el SOC formava part de la Conselleria de
Treball (PSC, Consellera Mar Serna) i del 2011 al 2015 el SOC formava part del
Departament d’Empresa i Ocupació (CiU, Consellers F. Xavier Mena i Felip Puig).
– A nivell pressupostari, a partir de 2012 s’entra en una situació de control del
dèficit que impedeix que la Generalitat de Catalunya doti al SOC de l’import necessari per complir els compromisos. Tanmateix, el dèficit de pressupost s’arrossega
des del principi del programa operatiu l’any 2007. En total, s’acumula un dèficit de
pressupost de 331.910.496 EUR.
– Pel que fa a la gestió, un cop les entitats receptores dels ajuts presenten la justificació econòmica cal verificar aquesta justificació i es pot arribar a revocar entre
el 10 i el 20%.
A més, en aquest període de programació es va produir un fet especialment rellevant: el 6 d’octubre de 2011 la CE va notificar l’inici d’un procediment de suspensió de pagaments del programa operatiu motivats per deficiències en els sistemes
de gestió i control. Per tant, d’acord amb el requeriment de la CE, es va haver de
presentar un pla d’acció que comportava la millora dels sistemes de gestió i control
en un sentit ampli, reestructuració del SOC per garantir una adequada separació de
funcions entre els òrgans que executen i els que verifiquen, millora en les verificacions de la justificació econòmica, millora en la traçabilitat de la documentació i
implementació de mesures de simplificació. Els efectes d’aquest pla d’acció havien
de servir per donar garanties de la despesa presentada a partir d’aleshores, el que
implica un major rigor a l’hora de revisar les justificacions econòmiques de les entitats i, per tant, una disminució de l’import que es declara a la CE. Però, a més, es va
demanar que s’apliquessin correccions financeres sobre les actuacions que s’havien
declarat amb anterioritat i també sobre les actuacions que continuéssim declarant
executades amb els sistemes antics. En el conjunt del període de programació es van
retirar 104.116.090 EUR, dels quals 42.669.079 ho són en concepte de correccions
financeres prèvies i 61.447.011 en concepte de descertificacions per controls financers de la intervenció general. Aquests nous sistemes es van començar a aplicar a
finals de 2012 i el Pla d’acció va finalitzar al desembre de 2013, però la suspensió no
es va aixecar per part de la CE fins el març de 2015.
Per tot això, tenint en compte el dèficit de pressupost (331,9 MEUR) i les correccions financeres (104,1 MEUR) s’hauria d’haver deixat de cobrar de la CE 436
MEUR. No obstant això, i degut a l’esforç del SOC per a incorporar despesa de
capítol I (376 MEUR) i despesa finançada per la Conferencia Sectorial (a partir
de 2012) fins a 133,2 MEUR, es va aconseguir reduir l’import no percebut a 80,8
MEUR.
Ara bé, amb independència d’aquestes dificultats de gestió i de justificació a la
CE, la realitat és que, durant el període 2007-2013, es van invertir 746,7 MEUR
(177,3 MEUR per sobre del que es va programar inicialment) en actuacions destinades a persones aturades i en risc d’exclusió social.
D’acord amb les dades que consten a l’informe final del PO es van certificar
407,8 MEUR i es van atendre 673.227 persones, de les quals 329.286, és a dir, gairebé la meitat, pertanyien a grups vulnerables o en risc d’exclusió; 110.773 persones
(16,4%) van trobar una ocupació arran de la seva participació i 29.949 persones van
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crear una empresa. Si comptabilitzem la inversió total (746,7 MEUR) el total de persones ateses en els programes de FSE s’acosta al milió de persones.
Barcelona, 3 d’agost de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Moció 160/XII sobre els pressupostos
per al 2020
390-00160/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 76279 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 160/XII sobre els pressupostos per
al 2020 (tram. 390-00160/12), us informo del següent:
En relació al punt 2.a) de la moció, el vicepresident va comparèixer conjuntament amb la consellera de Salut a la Comissió d’Economia i Hisenda del Parlament
el passat 15 de juliol, on va explicar que l’impacte previst en aquell moment de la
pandèmia sobre els pressupostos de la Generalitat de Catalunya es xifrava en 4.972
milions d’euros, incloent l’afectació a ingressos i a despeses.
S’adjunta la presentació que es va utilitzar durant la compareixença del dia 15 de
juliol de 2020, la qual conté les dades relatives a les despeses extraordinàries provocades per la Covid-19 en l’àmbit sanitari i social, i també sobre l’impacte en els
ingressos tributaris de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres.
Barcelona, 1 de setembre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Moció 167/XII, sobre el model educatiu
390-00167/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 75969 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 15.09.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment parcial de la Moció 167/XII, sobre el model
educatiu (tram. 390-00167/12), us informo del següent:
En la resposta a la iniciativa parlamentària amb número de tramitació 31407756/12 tramesa al Registre del Parlament el 29 de juliol de 2020 es va informar
del següent:
«El passat 2 de juliol de 2020, es va produir la compareixença del conseller
d’Educació davant la Comissió d’Educació del Parlament de Catalunya, per informar sobre les mesures previstes amb vista al retorn als centres educatius, a les acti4.50.02. Compliment de mocions
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vitats d’educació en el lleure i al curs 2020-2021. I sobre les actuacions i els plans
del Govern per a garantir el dret a l’educació durant la pandèmia i l’inici del curs
escolar.
La transcripció de la sessió número 29 de la Comissió d’Educació es pot consultar en el següent enllaç:
https://www.parlament.cat/document/trancripcio/94397856.pdf
Les mesures que es van avançar en el decurs de la compareixença s’han presentat posteriorment en diferents rodes de premsa. La primera, el passat 14 de juliol en
què es van explicar les 8.258 noves contractacions de personal docent i no docent
per al pròxim curs. Podeu consultar la roda de premsa al següent enllaç:
Contractacions de personal docent i no docent. Curs 2020-2021
Així mateix, el Conseller d’Educació va informar el 21 de juliol de 2020 en roda
de premsa sobre el Pla d’Educació Digital per a Catalunya 2020-2023 i les noves
construccions escolars. La roda de premsa es pot consultar en el següent enllaç:
Noves construccions i Pla d’Educació Digital
Finalment, el dia 27 de juliol s’ha presentat en roda de premsa el Pla de Millora
d’Oportunitats Educatives per al curs 2020-2021 adreçat als centres amb complexitat educativa, amb un finançament de 48.050.188,6 euros, en el marc de les mesures
adoptades pel Departament d’Educació per pal·liar els efectes desfavorables per la
Covid-19, que es pot consultar en el següent enllaç.
Pla de Millora d’Oportunitats Educatives per al curs 2020-2021»
El passat 11 d’agost de 2020, es va produir la compareixença davant la Diputació
Permanent del Parlament de Catalunya dels consellers d’Educació, Josep Bargalló,
i de Treball, Afers Socials, i Famílies, Chakir El Homrani, per informar sobre les
targetes moneder per a garantir l’accés a l’alimentació als infants en situació de vulnerabilitat.
El desenvolupament de les compareixences es pot consultar en el següent enllaç:
https://www.parlament.cat/ext/f?p=700: 15: 0: 15: P15_ID_VIDEO,P15_ID_
AGRUPACIO: 12804541,17494
El 13 d’agost es va presentar en roda de premsa el Protocol que hauran de seguir
els centres educatius davant de casos de Covid-19, que es pot consultar en el següent
enllaç.
http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=387952
Pel que fa a l’organització dels centres educatius per al curs 2020-2021 annex,
us trameto, les Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya, el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la
pandèmia per Covid-19, i el document Preguntes més freqüents i Guia per elaborar
el pla d’organització dels centres per al curs 2020-2021.
Barcelona, 31 d’agost de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

4.50.02. Compliment de mocions
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4.52.

Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10.

Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a
donar compte de la modificació en la composició del Govern
350-00016/12
ANUNCI

Anunci: President de la Generalitat (reg. 76201).
Coneixement: Mesa del Parlament, 15.09.2020.
Al Molt Honorable President del Parlament de Catalunya

Quim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya, per tal de donar compliment al que disposa l’article 23.3 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.
Sol·licito

Comparèixer davant del Ple del Parlament per donar compte de la modificació
en la composició del Govern.
Barcelona, 8 de setembre de 2020
Quim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre un possible
cas d’assetjament laboral a la Delegació del Govern a Suïssa
354-00352/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP PSC-Units (reg. 75838).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 10.09.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la compra per l’Institut
Català del Sòl dels terrenys on es vol emplaçar el centre de casinos
de Hard Rock
354-00368/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: David Cid Colomer, del GP CatECP (reg. 76458).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Territori, 15.09.2020.

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

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació
Tresc amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la
prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00556/12
DECAÏMENT

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

Compareixença en ponència d’una representació de la cooperativa
Actua amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la
prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00573/12
DECAÏMENT

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

Compareixença en ponència d’una representació de la cooperativa
Drecera amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la
prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00588/12
DECAÏMENT

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

Compareixença en comissió d’Assumpció Ros, vicepresidenta de
la Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat, davant la
Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent
Gran
357-00817/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de
les Residències per a Gent Gran, tinguda el 14.09.2020, DSPC-C 554.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
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Compareixença en comissió de Víctor Bayarri Catalán, portaveu de
Llars per Viure, davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de
les Residències de la Gent Gran
357-00876/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de
les Residències per a Gent Gran, tinguda el 14.09.2020, DSPC-C 554.

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

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de
les Residències per a Gent Gran, tinguda el 14.09.2020, DSPC-C 554.

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

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de
les Residències per a Gent Gran, tinguda el 14.09.2020, DSPC-C 554.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Veïns de
Bonavista davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de
la Petroquímica
357-00880/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica en
la sessió 3, tinguda el 06.05.2020, DSPC-C 485.
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Compareixença d’una representació de l’Associació de Veïns
Torreforta davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de
la Petroquímica
357-00881/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica en
la sessió 3, tinguda el 06.05.2020, DSPC-C 485.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Veïns
de Campclar - Zona Esportiva davant la Comissió d’Estudi de la
Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00882/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica en
la sessió 3, tinguda el 06.05.2020, DSPC-C 485.

Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions
de Veïns de l’Àrea de Llevant davant la Comissió d’Estudi de la
Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00883/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica en
la sessió 3, tinguda el 06.05.2020, DSPC-C 485.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Veïns
Federades Tarragona Segle XXI davant la Comissió d’Estudi de la
Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00884/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica en
la sessió 3, tinguda el 06.05.2020, DSPC-C 485.
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4.67.

Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputat
PRESENTACIÓ
Reg. 76465

A la Mesa del Parlament

Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, diputat electe al Parlament de Catalunya en la XII legislatura, d’acord amb
el que estableix l’article 24.a del Reglament del Parlament, presenta la renúncia a la
condició de diputat.
I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corresponguin, amb plens efectes el dia 14 de setembre de 2020, signa aquest document.
Palau del Parlament, 10 de setembre de 2020
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units
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