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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.40.

Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03.

Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el
Reglament (UE) 514/2014 del Parlament Europeu i del Consell pel que
fa al procediment d’alliberament
295-00217/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

1.40.03. Coneixements de les propostes
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol,
del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la
família
202-00028/12
SOL·LICITUD DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Presentació: GP PSC-Units (reg. 19035).
D’acord amb l’article 138.2 del Reglament, s’admet a tràmit. La sol·licitud de tramitació en lectura única és en condicions d’ésser inclosa en l’ordre del dia d’una propera sessió.
Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2020.

Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets
Humans
202-00078/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; SP PPC (reg. 77047; 77124).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 28.09.2020; 10:30 h.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la gestió dels fons provinents del Pla
de recuperació per a Europa i la iniciativa Next Generation EU, de la
Comissió Europea
250-01412/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 76755 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAERIT, 21.09.2020
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 76755)

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

1. Sol·licita al Govern de la Generalitat que faci un front comú amb el demani al
Govern de l’Estat el traspàs dels recursos provinents dels Fons Next Generation Europeus per reclamar l’aplicació del Pla de Reactivació Econòmica i Protecció Social
Recuperació amb nous condicionants que evitin les polítiques econòmiques basades
en l’austeritat.

3.01.02. Proposicions de llei
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Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 2

2. Insta el Govern de la Generalitat a dotar-se d’espais de participació amb el
món local per establir el mecanisme de selecció i coordinació dels projectes finançats amb els fons europeus extraordinaris.
Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
D’addició d’un punt 2 bis

2 bis. El Parlament constata que per tal que els municipis tinguin més capacitat
financera per aconseguir una millor reconstrucció sanitària, social i econòmica caldrà que el Govern espanyol modifiqui la llei d’estabilitat pressupostària.
Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació del punt 3

3. Insta el Govern de la Generalitat a implantar aquest fons des de la proximitat
amb una finestreta única que integri les ajudes i crèdits per articular el fons català
un sistema d’avaluació i selecció de projectes que es presenten des de Catalunya.

Proposta de resolució contra les pràctiques d’espionatge polític
250-01462/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 77157).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 28.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les ingerències inadmissibles del poder
executiu en les decisions del poder legislatiu
250-01480/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 76941 / Admissió a tràmit: Mesa de la , 22.09.2020

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 167.3 del Reglament del Parlament, presenta les següents
esmenes a la Proposta de resolució sobre les ingerències inadmissibles del poder
executiu en les decisions del poder legislatiu (tram. 250-01480/12).
Esmena 1
GP Republicà
De modificació

El Parlament de Catalunya denuncia la judicialització del debat parlamentari,
defensa el dret dels diputats i les diputades a debatre sobre tot el que preocupa a la
ciutadania de Catalunya, agraeix a la Mesa del Parlament la defensa de la llibertat
d’expressió a la cambra, rebutja la pressió dels tribunals sobre els treballadors pú-
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blics i lamenta que s’instrumentalitzin les actuacions dels funcionaris del Parlament
amb finalitats polítiques.
Palau del Parlament, 18 de setembre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Proposta de resolució sobre la possibilitat de fer tests ràpids de
detecció de la Covid-19 a les farmàcies
250-01507/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 76508 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.09.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, David Mejía Ayra, 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 posibilitar la
realización de la prueba de test rápidos de detección del Covid-19 en las farmacias,
para que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Durante la crisis sanitaria del Covid-19 se ha demostrado que los farmacéuticos
son parte de la solución para superar la situación que viven nuestros ciudadanos
Cada vez son más frecuentes las consultas que se reciben en la farmacia de usuarios que se interesan por las pruebas rápidas de detección de anticuerpos frente al
SARS-CoV-2.
Este establecimiento socio-sanitario recibe al día 2,3 millones de visitas diarias
y tiene una gran capilaridad en la sociedad, con sus más de 22.000 farmacias en
toda España, de la cuales más de 2.000 se encuentran en Cataluña.
La dispensación de estas pruebas desde las oficinas de Farmacia sería, en todo
caso, más eficiente en cuanto un profesional sanitario podría ayudar a la interpretación de las pruebas.
La dispensación por parte de los farmacéuticos de test que detectan de forma rápida los anticuerpos o las proteínas del virus supone una garantía sanitaria para la
población que permitiría reforzar el sistema de vigilancia epidemiológica, gracias a
la cercanía y accesibilidad que ofrece la red de farmacias.
La dispensación a la población de esta clase de productos sanitarios no sería ajena a los servicios que prestan las farmacias comunitarias, que ya realizan pruebas
de detección de glucosa, colesterol, triglicéridos, de autodiagnóstico del Vih o embarazo.
En este momento son muchos los que se acercan a las farmacias solicitando la
realización de pruebas rápidas de detección. No comprenden que no se puedan realizar pruebas de otro tipo y no hacer las de detección del virus de la pandemia que
en estos momentos amenaza gravemente su salud y su vida. La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles recuerda que estas pruebas no difieren en su procedimiento de otras que ya se llevan a cabo en estos negocios.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern a la Generalitat a:
1. Establecer acciones para que en esta crisis del Covid-19 el Departament de
Salut cuente con la red de farmacias existente.

3.10.25. Propostes de resolució
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2. Coordinarse con la red de laboratorios clínicos, centros autorizados y demás
estructuras de Atención Primaria mediante protocolos específicos para mejorar el
diagnóstico y detección del contagio por Covid-19.
3. Aprovechar el conocimiento del profesional sanitario de las farmacias comunitarias para luchar contra esta pandemia generada por el Covid-19.
Palacio del Parlamento, 14 de septiembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; David Mejía Ayra, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre els sabotatges i els actes vandàlics a
infraestructures i línies ferroviàries de les comarques de Girona i
Lleida l’11 de setembre de 2020
250-01508/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 76757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.09.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els sabotatges i
actes vandàlics a determinades infraestructures i línies ferroviàries de les comarques de Girona i Lleida produïts el passat 11 de setembre, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

La matinada del passat dia 11 de setembre es varen produir una sèrie de sabotatges i actes vandàlics a determinades infraestructures i línies ferroviàries de les
comarques de Girona i Lleida, actes totalment injustificables, gratuïts i innecessaris
que alteraren substancialment el normal funcionament i el servei dels operadors de
trens.
A banda dels danys quantiosos i dels desperfectes materials ocasionats, s’impedí la lliure circulació de, com a mínim, 8.000 usuaris de les línies de rodalies i de
l’AVE que, durant unes hores, es varen veure impedits dels seus drets com a usuaris
del servei de ferrocarril.
A més, es dóna la circumstància que no és la primera vegada que es produeixen
fets semblants.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya condemna els sabotatges i actes vandàlics ocasionats la matinada de l’11 de setembre del 2020 a determinades infraestructures ferroviàries dels serveis de rodalies i de l’AVE de les comarques de Girona i Lleida.
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
2. Investigar aquests fets i, en cas de trobar indicis raonables, depurar les responsabilitats que se n’hagin derivat.
3. Prendre les mesures preventives necessàries perquè fets com aquests no es
tornin a produir.
Palau del Parlament, 15 de setembre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Rafel Bruguera
Batalla, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units
3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre el compliment de la Resolució 116/XII,
sobre la retirada d’un monument franquista de Montserrat
250-01509/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 76759 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.09.2020

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució pel compliment de la Resolució 116/XII, sobre la retirada d’un monument franquista de Montserrat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia,
amb el text següent:
Exposició de motius

En data 18 d’octubre de 2018 la Comissió de Justícia va aprovar la Resolució 116/
XII, sobre la retirada d’un monument franquista de Montserrat, en la qual s’instava
el Govern de la Generalitat de Catalunya a iniciar les gestions que fossin necessàries
davant institucions públiques i privades, per tal de retirar un monument que exalta la
participació del Terç de Requetès de la Mare de Déu de Montserrat, conformat per
voluntaris catalans, en la seva majoria carlins, en el bàndol revoltat contra la legalitat de la Segona República Espanyola.
Fins al moment actual, no consta que el Govern de la Generalitat hagi donat
compliment a la resolució aprovada, ni que hagi iniciat cap tràmit ni gestió a fi de
donar-hi compliment.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar compliment a la Resolució
116/XII, sobre la retirada d’un monument franquista de Montserrat, en el termini de
quatre mesos d’ençà de l’aprovació d’aquesta resolució.
Palau del Parlament, 15 de setembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada,
GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’autonomia del Parlament respecte al
Govern
250-01510/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 76761 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.09.2020

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del
Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre l’autonomia del Parlament respecte del Govern de la Generalitat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text següent:
Exposició de motius

El director de comunicació de la Generalitat, Sr. Jaume Clotet, va difondre a les
xarxes socials, el passat dos de setembre de 2020, un muntatge gràfic que simulava
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la imatge gràfica de la campanya amb la qual el Parlament ha commemorat el 40è
aniversari del seu restabliment, però amb continguts inexistents a la campanya de
publicitat institucional esmentada. Malgrat que el lema objecte del muntatge gràfic
hagués estat un contingut perfectament adient a una campanya de publicitat institucional, el missatge juntament al qual el Sr. Clotet el difonia deixava ben clar la seva
intenció de criticar la commemoració del 40è aniversari del restabliment del Parlament, tot defensant posicions que, al seu entendre, havia defensat un dels partits del
Govern, i criticant tàcitament les posicions de l’altre, al que pertany la persona que
ocupa la presidència del Parlament en el moment actual. Que la intromissió d’un alt
càrrec del Govern en les tasques dels òrgans de govern de la cambra legislativa es
produeixi emprant una falsedat, un muntatge, és especialment greu, i encara més en
tractar-se del director de comunicació.
Abans encara, el 24 d’agost, el conseller de Polítiques Digitals, Sr. Jordi Puigneró, i per tant membre del poder executiu, també difonia a les xarxes socials crítiques
al president del Parlament, certament al voltant de les diferents estratègies dels partits socis del Govern, però essent l’objecte de discussió l’exercici de les funcions del
secretari general de la cambra.
Uns dies abans, el 10 d’agost, el president de la Generalitat difonia públicament
un missatge exigint el cessament del secretari general del Parlament i dictant al
president del Parlament i a la Mesa què havien de fer, amb relació a la publicació o
no d’una resolució aprovada en sessió plenària.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta al president de la Generalitat de Catalunya,
als membres del Govern de la Generalitat, i a totes aquelles persones que hi ocupen
alts càrrecs, a respectar l’autonomia parlamentària del Parlament que empara l’article 58 de l’Estatut, en recollir que el Parlament gaudeix d’autonomia organitzativa,
financera, administrativa i disciplinària, així com que el Parlament elabora i aprova
el seu reglament, el seu pressupost i fixa l’estatut del personal que en depèn.
Palau del Parlament, 15 de setembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la regulació de la navegació a les zones
de pas de cetacis de les costes catalanes
250-01511/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 76846 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.09.2020

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució regulació de la navegació en les zones de pas de cetacis en les costes catalanes, per tal
que sigui substanciada davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb
el text següent:
Exposició de motius

La costa del Cap de Creus és una zona de pas de cetacis. El passat cap de setmana, 3 cetacis es van aproximar al litoral català, concretament pròxim a Cala Tavallera, en el Parc Natural del Cap de Creus, a Port de la Selva.
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Davant tal esdeveniment, una vintena de vaixells van envoltar i van perseguir
a aquestes 3 balenes, generant una situació perillosa i desagradable per als cetacis.
Entre les persones que es trobaven en aquests vaixells, estava un dels regidors de
l’equip de govern de Port de la Selva.
Les balenes són un dels animals que més sofreixen la massificació de la mar. El
rorqual comú, el més habitual al Mediterrani, ha de sortir a respirar cada 10 minuts
com a màxim. La presència de barques i males pràctiques, les posa en perill, podent generar coalicions que posin en perill la vida de l’animal i d’aquelles persones
a bord de l’embarcació. Els animals poden alterar el seu comportament sense són
molestats per les activitats humanes.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
– Condemna els fets ocorreguts i consideren que aquests són una greu agressió
a la fauna marina.
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
– Regular, de manera urgent, la navegació en les zones de pas de cetacis en les
costes catalanes, per a evitar que l’activitat humana posi en perill la vida d’aquests
animals.
Palau del Parlament, 16 de setembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’establiment d’unitats de reserva en el
servei ferroviari entre Lleida i la Pobla de Segur
250-01512/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 76847 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.09.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la necessitat d’establir unitats de reserva al servei
ferroviari entre Lleida i La Pobla de Segur, per tal que sigui substanciada davant la
Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

El servei de tren entre Lleida i La Pobla de Segur, gestionat per Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya, mostra deficiències en tant que només hi ha dues unitats
de Combois per prestar el servei.
De fet, el servei entre Balaguer i La Pobla de Segur ha quedat interromput des
del mes de gener pels efectes del temporal Gloria, que va malmetre una de les unitats de la línia. Durant tots aquets mesos el servei s’ha de fer amb un sistema alternatiu d’autobús. És del tot necessari que hi hagin unitats de reserva per poder
substituir unitats en cas d’averies per tal d’assegurar la prestació efectiva del servei
ferroviari.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Dotar dels recursos pressupostaris a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per tal de disposar de les unitats de reserva adients per a garantir la prestació
del servei ferroviari entre Lleida i La Pobla de Segur.
2. Garantir que les averies a les actuals unitats de combois que presten el servei
ferroviari s’arrangin amb la celeritat necessària per a garantir un servei de qualitat.
Palau del Parlament, 16 de setembre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Òscar Ordeig i
Molist, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la recuperació de les freqüències del
servei ferroviari entre les estacions de l’Hospitalet de Llobregat i
Granollers-Canovelles
250-01513/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 76848 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.09.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre
la recuperació de les freqüències del servei ferroviari entre les estacions de l’Hospitalet i Granollers-Canovelles, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de
Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

El Departament de Territori i Sostenibilitat, que gestiona els serveis de rodalies
ferroviàries, ha decidit suprimir tres serveis d’anada i tres de tornada, entre les estacions de l’Hospitalet i Granollers-Canovelles, de la línia R-3. Decisió de supressió
que coincideix amb l’inici de les sancions a vehicles sense etiqueta ambiental a la
Zona de Baixes Emissions de Barcelona i el manteniment de les mesures de prevenció davant la pandèmia per la Covid-19.
L’eliminació d’aquests serveis va en contra de la millora necessària de la línia R·3
i que, a més, és compatible amb la recuperació dels trens semidirectes entre Ripoll
i Barcelona.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a recuperar les freqüències de tres
serveis d’anada i tres de tornada entre les estacions de l’Hospitalet i Granollers-Canovelles.
Palau del Parlament, 16 de setembre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre l’emplaçament del consultori del Bruc
en un nou local
250-01514/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 76849 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.09.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre una nova ubicació per al consultori local del Bruc, per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

Els darrers anys el consultori local del Bruc ha patit diferents retallades pressupostàries per part del Govern que han comportat diferents problemes a nivell dels
serveis sanitaris al municipi. L’any 2017 el Govern de la Generalitat va reduir els
horaris dels dos metges de família, del personal infermer i del pediatre. Aquesta reducció horària ha provocat molts problemes als pacients que tenen medicació crònica, baixes mèdiques, visites domiciliàries i urgències i que tenen problemes de
mobilitat. El municipi del Bruc té un important tant per cent de població de més de
75 anys i molts d’ells viuen en masies al voltant de tot el terme municipal. S’ha de
recordar que la població del Bruc actualment ha de fer entre 10 i 18 km per desplaçar-se al CAP d’Esparraguera per poder tenir una assistència sanitària.
A aquesta reducció horària actualment s’ha de sumar el problema d’espai que
té el consultori local. El local on s’ubica no compleix les mesures de seguretat establertes per a la prevenció de la Covid-19 en termes de distància. A hores d’ara, el
consultori compta amb les cobertures mínimes dels serveis sanitaris que requereix
el municipi per un població d’entre 2000 i 2500 habitants i que comporta dos metges de capçalera, un pediatre, els infermers i infermeres corresponents i els auxiliars
administratius.
El local ara per ara no s’adequa al nombre d’habitants del Bruc, no s’hi poden
afegir prestacions que corresponen al tram de població com una treballadora social,
un metge domiciliari amb infermer/a un dia un dia a la setmana i tampoc s’ha tingut
en compte l’evolució de la població en els propers 10-15 anys. El local, a més, té les
següents deficiències: les lliteres no poden passar per les portes degut a la seva amplada, l’ascensor no està adequat per les lliteres i cadires de rodes, no hi ha suficient
espai per a que els pacients esperin el seu torn o la seva consulta, no hi ha els equips
de climatització adequats per poder treballar i donar un servei en condicions tant a
l’hivern com a l’estiu, i els espais no permeten que es mantingui la privacitat necessària i la distància social d’un 1,5m a la sala d’espera dels pacients.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a ubicar el consultori local del Bruc
a un nou local adequat perquè es puguin prestar tots els serveis sanitaris amb dignitat i que requereix la població del municipi, amb eficàcia i eficiència i respectant les
mesures de seguretat i de prevenció establertes per la Covid-19.
Palau del Parlament, 14 de setembre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre l’establiment de mecanismes de
protecció per als professionals que tramiten baixes laborals per la
Covid-19
250-01515/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 76850 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.09.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre
l’establiment de mecanismes de protecció per als professionals que hagin de tramitar baixes laborals per la Covid-19, per tal que sigui substanciada davant la Comissió
de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

Segons el responsable de l’Àrea de Salut Laboral de la Societat Espanyola de
Metges Generals i de Família (SEMG), a Espanya, el principal motiu d’agressió als
metges d’atenció primària és per les baixes laborals.
Amb l’inici de curs escolar es preveu un augment de baixes laborals de pares i
mares que hauran de fer-se càrrec dels infants que hagin de fer quarantena per contagi de la Covid-19, motiu pel qual els metges temen un repunt gran d’agressions als
professionals de l’atenció primària, ja que la gestió de la incapacitat temporal és el
principal motiu d’assetjament a la consulta.
Segons la SEMG aquest problema pot reduir-se amb actuacions eficaces per part
dels serveis de prevenció de riscos laborals. Però, fins el moment, els professionals
de l’atenció primària no han rebut cap instrucció de com abordar aquest tipus de
baixes laborals ni els criteris marcats per l’administració.
Actualment l’atenció primària és l’encarregada de realitzar les proves PCR, de
detectar casos positius de Covid-19, fer el seguiment, a més, de continuar amb les
visites diàries. L’augment de visites per la tramitació de baixes per tenir cura dels
infants que hagin d’estar en quarantena o siguin contagis de Covid-19, poden provocar un col·lapse en un sistema d’atenció primària que ja està saturat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Destinar els recursos necessaris per augmentar els professionals sanitaris per
reforçar el sistema d’atenció primària i evitar una sobrecàrrega que poden tenir els
metges de família.
2. Establir, immediatament, mecanismes de protecció als professionals responsables de tramitar les baixes laborals derivades de la Covid-19.
Palau del Parlament, 14 de setembre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre les jubilacions anticipades
250-01516/12
PRESENTACIÓ: GP ERC, GP JXCAT, SP CUP-CC
Reg. 76918 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.09.2020

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pujol i
Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Carles Riera Albert,
representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida
Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del
Parlament, presenten la proposta de resolució següent sobre Jubilacions Anticipades
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Exposició de motius

El sistema de Seguretat Social de l’Estat Espanyol esta configurat com un sistema de naturalesa pública i de caràcter universal, que necessàriament ha d’atorgar
una protecció amb una quantia suficient per a garantir aquesta universalitat. Tal com
queda recollit en l’article 41 de la Constitució Espanyola.
Aquesta natura pública i universal resulta amenaçada per diverses normes pertinents al sector laboral i també que afecten a l’ordenament jurídic de la Seguretat
Social que estableixen sistemes de jubilació graduals i flexibles, obrint la possibilitat
d’anticipar l’edat de jubilació amb la corresponent reducció econòmica que afecta
als jubilats anticipats. Fet que contrari a la naturalesa contributiva de la prestació de
jubilació, així com el dret constitucional a una pensió suficient al complir-se l’edat
legal de jubilació i vulnerant-se la progressivitat de la prestació, que ha de ser objecte d’especial consideració pels jubilats a partir dels 65 anys, a partir de la interpretació concurrents dels articles 41 i 50 de la CE.
S’ha de considerar que no totes les jubilacions anticipades són de caràcter voluntari. Pel contrari, el major percentatge de les mateixes es correspon a l’execució de
plans de reconversió industrial que afecten a sectors madurs de la nostra economia i
que es fonamenten en l’aplicació de coeficients reductors als jubilats anticipats. Coeficients que han de ser objecte de remoció en el moment d’arribar els mateixos a
l’edat de 65 anys. Raons d’equitat i el compliment dels requeriments constitucionals
indicats aconselles modificar normes com la Llei General de la Seguretat Social,
que produeix una notable reducció econòmica en la pensió de jubilació que correspon a partir dels 65 anys als jubilats anticipats.
En cap cas la Seguretat Social ha d’obtenir benefici pel fet d’accedir a la jubilació
anticipada tal i com succeeix en l’actualitat. A més, en les carreres de llarga duració,
a partir dels 35 anys cotitzats han de reduir-se els coeficients reductors fins la seva
desaparició quan l’afectat hagi cotitzat 40 o més anys.
Per tot això es presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a transmetre al Govern de l’Estat la necessitat de:
1. Impulsar les modificacions necessàries en la Llei de la Seguretat Social, aprovada per Reial Decret Legislatiu 8/2015 de 30 d’octubre, amb les finalitats següents:
– A tots aquells jubilats anticipats, bé voluntaris o forçosos, cotitzants per el
Règim General, com treballadors per compte aliè, així com pel d’autònoms, amb
quaranta o més anys cotitzats, que en el moment de promulgar-se les corresponents
modificacions de la Llei General de la Seguretat Social tinguin ja acomplerts els 65
anys d’edat o més, se’ls deixi d’aplicar els referits coeficients reductors i se’ls calculi
la pensió conforme a la seva base cotitzativa i els anys cotitzats.
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– A tots aquells treballadors que hagin accedit a la jubilació anticipada derivada del cessament en la feina per causa no imputable a la lliure voluntat del treballador, de conformitat amb l’indicat en l’article 207.1.d), que hagin percebut ajudes
públiques com a conseqüència d’això i que tinguin acomplerts els 65 anys d’edat o
més, també se’ls deixi d’aplicar els referits coeficients reductors, i se’ls calculi la
pensió conforme a la seva base contributiva i anys cotitzats.
– El previst en la present Proposició no es vegi afectat per les clàusules relatives
a la jubilació forçosa aprovades per conveni col·lectiu i sigui d’aplicació en els mateixos termes als supòsits de jubilació anticipada per causes no imputables al treballador, previstos en l’article 207.
– El previst en l’apartat anterior també sigui d’aplicació a aquells treballadors en
els que el cessament del seu lloc de treball s’hagi produït com a conseqüència d’una
situació de reestructuració empresarial que impedeixi la continuïtat de la relació
laboral, segons alguna de les causes previstes en l’article 207.1.d) i, com a conseqüència d’això, hagin percebut ajudes públiques no aplicant-se en aquests supòsits
els coeficients reductors i se’ls calculi la pensió conforme a la seva base contributiva
i els anys cotitzats.
– En la Llei General de la Seguretat social, aprovada per Reial Decret Legislatiu
8/205 de 30 d’octubre, en els casos en els que s’hagués accedit a una jubilació anticipada, s’aplicarà una penalització inferior a la que existeix actualment dels coeficients reductors establerts en l’article 208 de la citada llei, amb 35 anys cotitzats una
reducció progressiva dels mencionats coeficients fins la seva desaparició total amb
una cotització de 40 anys.
2. Eliminar la limitació temporal de l’1 de gener de 2019 per l’accés a la jubilació anticipada, referida en l’apartat 2 de l’article 8 del RDL 5/2013, almenys pels
treballadors acomiadats en contra de la seva voluntat per Expedients de Regulació
d’ocupació o acords col·lectius aprovats abans de l’1 d’abril de 2013. De tal manera,
es mantindran les modalitats, requisits d’accés, condicions i regles de determinació
de prestacions contingudes en la Llei 27/2011 per aquests treballadors, encara que
es jubilin a partir de l’1 de gener de 2019, tenint en compte exclusivament la seva
carrera de cotització i el temps d’avançament de la jubilació respecte la seva edat
legal ordinària.
3. Impulsar en el marc de la Comissió de seguiment i avaluació dels acords del
Pacte de Toledo, d’un debat que abordi la delicada situació financera del Sistema de
la Seguretat Social amb l’objectiu d’assolir un ampli acord que possibiliti reformes
de magnitud i que comporti ajustaments en l’àmbit del finançament del Sistema de
pensions, per garantir la seva sostenibilitat.
4. Reclamar la modificació del Reial Decret Legislatiu 8/2015 de 30 d’octubre
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social amb l’objectiu de reforçar la contributivitat i reduir, i fins i tot eliminar, la penalització que
pateixen els treballadors i treballadores que accedeixen a la jubilació de forma anticipada, per l’aplicació de coeficients reductors de les prestacions, quan comptin amb
llargues carreres de cotització.
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2020
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; portaveus.
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC
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Proposta de resolució sobre l’opció que les famílies puguin demanar
la jornada contínua als centres educatius
250-01517/12
PRESENTACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP CS
Reg. 76991 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.09.2020

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada, Dimas Gragera
Velaz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per donar l’opció als pares de demanar la jornada contínua, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent:
Exposició de motius

Ja fa temps que la Plataforma Volem Jornada Contínua a Catalunya per la lliure
elecció de l’horari escolar demana que aquells centres on una majoria ho demani es
pugui aplicar un horari lectiu de 9 a 14h i, a continuació, menjador de 14:00 a 16:30
per aquelles famílies que vulguin o necessitin aquesta opció. Amb aquesta proposta
s’aconsegueix que el centre educatiu no hagi de tancar abans sinó que es faci una
redistribució de la jornada.
La pandèmia de la Covid-19 ha fet que ara siguin moltes les famílies que demanen aquesta opció atès que ara hi ha més progenitors que opten pel teletreball o atès
que consideren que aquesta opció redueix les possibilitats de contagis.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Establir mecanismes normatius necessaris per a la lliure elecció de les famílies i l’autonomia de centre a l’hora de poder optar per la jornada contínua.
Palau del Parlament, 18 de setembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu ;Sonia Sierra Infante, Dimas Gragera Velaz,
diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre la indústria al Penedès
250-01518/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 76992 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.09.2020

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Lluïsa Llop
i Fernàndez, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de
resolució sobre la industria al Penedès, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent:
Exposició de motius

Les decisions anunciades per part de les direccions de diverses empreses del
Penedès, que suposen la destrucció de centenars de llocs de treball, signifiquen un
escac al teixit industrial i social del territori.
La pèrdua de pes i teixit industrial representa, per una banda, la destrucció d’un
dels eixos centrals en els que se sostenia l’economia penedesenca i, per l’altra, l’eli3.10.25. Propostes de resolució
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minació de llocs de treball qualificats amb la pèrdua de valor afegit i amb el drama
econòmic i social que significa per les famílies afectades i tot el territori en general.
El possible tancament de la Robert Bosch de Castellet i la Gornal és la conseqüència d’una política de desinversió i buidatge per part de la multinacional
d’una planta que es va instal·lar a la comarca als anys 1970, i que va arribar a tenir
una plantilla de més de 1200 persones. Ja en l’última negociació al límit, on es van
poder salvar uns centenars de llocs de treball, va fer-se sota el soroll de la botzina.
La decisió de l’empresa ara suposaria el tancament total de la fàbrica abocant a 300
famílies a perdre la feina, després de nombrosos sacrificis fets per part de la plantilla, com la reducció del 20% del seu salari, per poder mantenir els llocs de treball.
Una decisió sorprenent en una Fundació com Robert Bosch que fa bandera de la
seva responsabilitat social corporativa i el tracte als seus treballadors.
De la mateixa manera, la comunicació d’ERO de l’empresa Saint Gobain de
L’Arboç, de tancament de la seva divisió de GLASS que afecta 122 treballadores
i treballadors en una empresa que té beneficis milionaris cada any, només pot respondre a una lògica de deslocalització d’activitats econòmiques buscant països on
les normatives permetin sous i condicions laborals més baixos o poder emetre major nivell de partícules contaminants o CO2, amb el cost mediambiental que això
comporta.
Igualment preocupant és la situació dels 105 treballadores i treballadors d’ALFISA,
a on una possible mala gestió ha posat l’empresa davant el seu tancament.
Malauradament, les decisions de Robert Bosch i Saint Gobain o la situació d’Alfisa, poden no ser un fet aïllat i posen de relleu la preocupació existent des de fa
temps sobre la pèrdua del sector industrial i de llocs de treball de qualitat que pateix
el Penedès. Les empreses no poden tancar les fàbriques sense tenir en compte les
persones treballadores que els han proporcionat beneficis. Les empreses també tenen una responsabilitat social que han d’exercir. No és acceptable que facin recaure
la seva responsabilitat a una plantilla que ha fet un munt de sacrificis per a poder
garantir la viabilitat de l’empresa.
Cal des de totes les administracions fer tot el necessari per evitar aquest tancament i lluitar per tots i cadascun dels llocs de treball afectats. La necessitat de
reindustrialitzar el territori és des de fa anys una necessitat imperiosa de la qual no
sempre des de les administracions s’ha afrontat amb la determinació, convenciment
i energia necessàries.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya mostra:
1. El compromís de tots els grups parlamentaris envers la defensa dels drets dels
treballadors i treballadores de les empreses Robert Bosch i Saint Gobain, així com
el compromís ferm de treballar conjuntament amb l’objectiu de mantenir l’ocupació
i la seva activitat industrial.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a. Treballar des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per garantir els drets dels treballadors i les treballadores de les empreses afectades
b. Treballar per mirar de garantir la continuïtat de les empreses Robert Bosch i
Saint Gobain Glass i la seva activitat industrial.
c. Impulsar, conjuntament amb les administracions locals, un pla de reindustrialització de l’Alt i el Baix Penedès centrat en la reconversió del teixit industrial de
l’automoció encarant-lo cap al vehicle elèctric i autònom, tal com s’ha iniciat amb
Idiada.
d. Exigir al Govern espanyol la derogació total de les reformes laborals dels diferents governs espanyols de 2010 i 2012 que han representat la pèrdua de drets pels
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treballadors i treballadores, especialment per allò que fa referència a l’article 51 del
TRET.
Palau del Parlament, 18 de setembre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Lluïsa Llop i Fernàndez, diputada, GP ERC

Proposta de resolució sobre els intèrprets de llengua de signes al
Parlament de Catalunya
250-01519/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 76993 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.09.2020

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 sobre los intérpretes de signos en el ámbito parlamentario, para que sea sustanciada ante el Pleno,
con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Todos los ciudadanos tienen derecho a poder acceder a las instituciones en igualdad de condiciones. Actualmente, las personas sordas de Cataluña no pueden seguir
ni los plenos, ni las comisiones ni las ruedas de prensa del Parlament de Catalunya
a diferencia de, por ejemplo, la Asamblea de Extremadura. Y tampoco pueden tener
reuniones con los representantes políticos si los grupos o ellos mismos pagan los intérpretes de sus bolsillos. Se trata de una clara discriminación con respecto al resto
de ciudadanos que desde Ciudadanos queremos remediar.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña se compromete a garantizar, y a asumir el coste de
su contratación:
a. Intérpretes de lengua de signos en todas las retransmisiones de los plenos, comisiones y ruedas de prensa que se produzcan en el Parlament de Cataluña.
b. Intérpretes de lengua de signos en las reuniones de las personas sordas con los
grupos parlamentarios.
Palacio del Parlamento, 18 de septiembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’adequació dels espais i les ràtios
d’alumnes i professors a l’Escola Vilamar, de Calafell
250-01520/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 76995 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.09.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada, 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 la adecuación de los espacios y ratios de profesorado de la
3.10.25. Propostes de resolució
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Escuela Vilamar de Calafell, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació,
con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La Escuela Vilamar de Calafell lleva ubicada en barracones más de 10 años,
aunque la totalidad de los grupos municipales del consistorio se ha mostrado unanimamente a favor de la construcción de un edificio definitivo, al objeto de dar una
solución al centro y mejorar las condiciones educativas de los alumnos y profesores.
No obstante, durante este verano tenían previstos la instalación de dos nuevos
barracones que acogieran el comedor y el gimnasio, con el objeto de liberar los espacios destinados hasta ese momento a esas funciones y usarse provisionalmente
como aulas.
Sin embargo, la llegada de la pandemia generada por Covid-19 ha trastocado
todos los planes iniciales y ahora debido a la precariedad estructural con la que ya
contaba la escuela, el problema se ha agravado, teniendo que utilizar de nuevo ese
barracón destinado a comedor, como aula. Hay obras en el patio que aún no están
terminadas, no se pueden ventilar las aulas debido a las partículas en suspensión.
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. Instar al Departamento de Educación, para que junto con el Ayuntamiento de
Calafell, busquen y habiliten los espacios necesarios para que la Escuela Vilamar
pueda desdoblar sus aulas y contar con la ratio de alumnos marcada por la situación
excepcional de Covid-19.
2. Instar al Departamento de Educación para que contrate los profesores necesarios y personal especializado, de forma que se puedan desdoblar los grupos y
atender las necesidades educativas y sanitarias de todo el alumnado, así como del
profesorado.
3. Instar al Departamento de Educación para que en coordinación con el Ayuntamiento de Calafell, habiliten un espacio adecuado como comedor, que pueda actuar
con las medidas sanitarias y de seguridad suficiente para atender a todo el alumnado del centro.
4. Garantizar la correcta ventilación y desinfección de las aulas, espacios comunes y resto de dependencias, a pesar de las obras que se encuentran en curso.
Palacio del Parlamento, 18 de septiembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’empresa Nobel Plastiques Ibérica
250-01521/12
PRESENTACIÓ: GP ERC, GP JXCAT, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP CUP-CC
Reg. 77029 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.09.2020

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pujol i
Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 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, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre Nobel Plastiques
3.10.25. Propostes de resolució
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Ibèrica, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials
i Famílies, amb el text següent:
Exposició de motius

L’any 2007 Orhan Holding va adquirir Nobel Plastiques Ibèrica, també coneguda com Nobel Automotive, a la multinacional Dana Corporation dels Estats Units
per 70 milions de dòlars. La companyia fabrica conductes de plàstics per a fluids per
diferents fabricants de vehicles com ara Renault.
El dia 22 de juliol la direcció del grup Orhan Holding va informar a la direcció
de la planta i al Comitè d’Empresa del cessament de l’activitat de la seva filial Nobel
Plastiques Ibérica, de Sant Joan Despí dedicada a la fabricació de components d’automoció.
Aquest anunci arriba just a una setmana per a l’inici del període de vacances de
les treballadores i treballadors de la planta. Ha estat inesperat pels prop de 164 treballadors i treballadores de la planta de Sant Joan Despí, l’única planta de la companyia a l’Estat espanyol. Fa més de 3 anys que tenen els salaris congelats i més d’un
terç de la plantilla sçón majors de 50 anys. També hi ha 17 treballdors i treballadores
contractades per ETT.
Un total de 35 dones (21,34%) i 129 homes (78,66%). Entre les dones 24 són
menors de 50 anys, 2 superen els 55 anys i 9 es troben entre els 50 i els 55 anys. En
relaciño als homes, un total de 92 no arriben als 50 anys d’edat, 10 en tenen més de
50 i 26 tenen entre 50 i 55 anys.
L’any 2017 el grup va fer una aposta estratègica per la planta i hi va destinar recursos per a millorar tecnològicament incorporant sistemes de robotització donant
uns resultats molt òptims.
I en les darreres setmanes abans de l’anunci de tancament, hi han hagut noves
contractacions a la planta i s’ha incrementat la productivitat amb més hores extres
dels treballadors i les treballadores.
Els indicadors de producció demostren la viabilitat de la planta però la direcció del grup al·lega pèrdues econòmiques dins del grup, no a la planta, per prendre
aquesta decisió i ha exposat la necessitat de deslocalitzar la producció a Europa o
bé al Marroc.
El dia 26 d’agost la direcció ha notificat que ha presentat un expedient d’extinció
de tots els contractes per causes objectives (a nivell econòmic).
Aquest anunci afecta de nou al sector de l’automoció que està sent colpejat per
les decisions de les grans multinacionals en relació a la seva estratègia de producció. La fàbrica de Sant Joan Despí forma part de la història industrial del municipi
baixllobregatí amb més de 50 anys, sota diferent titularitat. Actualment fa més de
30 anys que són Nobel Plàstiques Ibérica.
El Polígon Industrial on està ubicada la planta està enmig del nucli urbà i una de
les motivacions que podria tenir la direcció empresarial seria poder endre els terrenys, que els té en copropietat, en cas que hi hagi una requalificació urbanística,
recordar que l’ajuntament de Sant Joan Despi en ple va fer una declaració institucional de suport als i les treballadores de l’empresa Nobel i la requalificació d’aquests
terrenys seria contrari a aquesta declaració.
També la normativa laboral vigent a l’Estat espanyol facilita que es prenguin
aquestes decisions des de les direccions empresarials de les multinacional i altres
grans empreses, acollint-se a l’article 51 de l’Estatut dels Treballadors i aprofitant la
flexibilitat i l’abaratiment de costos d’acomiadament.
Per aquests motius, els Grups Parlamentaris signants presenten la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya acorda:
1. Donar tot el seu suport a les reivindicacions dels treballadors i les treballadores de Nobel Plàstiques Ibérica, en la defensa dels seus llocs de treball.
3.10.25. Propostes de resolució
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2. Exigir a la direcció empresarial de l grup Orhan Holding que es replantegi la
decisió que ha anunciat i no tanqui la planta de Sant Joan Despí.
3. Exigir al Congreso de los Diputados la derogació de les reformes laborals del
2010 i el 2012.
4. Exigir al Congreso de los Diputados la derogació de l’article 51 de l’Estatut
dels Treballadors que fa referència a l’acomiadament col·lectiu per causes objectives.
El Parlament de Catalunya insta al Govern a:
5. Impulsar, amb urgència, un Pla industrial a Catalunya que reforci la posició de
clúster de l’automòbil a nivell mundial.
6. Expressa la voluntat que les administracions competents evitin promoure la
requalificació dels terrenys on està ubicada la planta.
7. Promoure els canvis legislatius necessaris per evitar la requalificació de sòl
industrial en sòl edificable, quan aquest canvi comporti o vingui derivat d’un cessament de l’activitat industrial en un curt termini de temps
8. Revisar i actualitzar el Pacte Nacional per la industria dotar-lo amb tots els recursos necessaris, incidint especialment en l’aposta per la transició ecológica.
9. Posar en marxa un procés de suport preventiu amb els serveis d’orientació i
formació del Servei d’ocupació de Catalunya
10. Incrementar la capacitació digital en les acciones formatives que tenen un
vincle directe amb el sector de l’automoció, especialment en els elements de formació continua i ocupacional.
11. Posar en marxa el Centre de Formació Professional l’Automoció per tal de
poder reciclar i formar als treballadors/es del sector de l’automoció, millorant les
seves capacitats i possibilitats de reinserció.
Palau del Parlament, 18 de setembre de 2020
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Eva Granados
Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP; portaveus. Carles
Riera Albert, representant SP CUP-CC

Proposta de resolució sobre l’aturada del tercer edifici a la pineda
d’en Gori, de Palamós
250-01522/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 77119 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.09.2020

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per aturar
el tercer edifici a la Pinea d’En Gorí, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

L’Ajuntament de Palamós va autoritzar a l’empresa Certis a construir dos edificis de 48 apartaments de luxe, a la part Nord del que resta de la Pineda d’En Gori.
Aquests dos edificis que tenen una tipologia d’edificis urbans tenen un gran impacte ambiental ja que no estan integrades en el paisatge, una gran pineda, ni amb les
construccions preexistents que estant en el seu entorn proper que són antigues barraques de pescadors que formen part d’un Bé Cultural d’Interès Nacional a la Cala
de s’Alguer.
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L’alçada del blocs com en el seu moment va denunciar la plataforma Salvem la
Pineda d’en Gorí i també el grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, és
clarament superior a l’alçada de la pineda, amb un important impacte paisatgístic,
visible des del poblat ibèric, la Fosca i el camí de ronda i del mar. El conjunt d’edificis que s’han construït i els seus equipaments, com piscines o solàriums, impacten
clarament en un paisatge natural. La plataforma Salvem la Pineda d’En Gori ha interposat un contenciós administratiu contra aquestes dues construccions.
A més, en aquests moments està prevista la construcció d’un tercer edifici, al
costat dels dos ja construïts, amb piscina inclosa, que encara quedaria situat molt
més proper a la costa, a menys de 500 metres, i que per la seva ubicació acabaria
provocant un gran efecte pantalla i alhora seria necessària una nova tala de pins per
poder-lo edificar.
El permís de construcció està pendent d’aprovació per part de l’Ajuntament de
Palamós. La Plataforma també ha presentat un recurs d’alçada contra el Departament de Cultura ja que ha realitzat un informe positiu perquè es pugui edificar en
aquesta zona com hem assenyalat anteriorment afecta directament a un Bé Cultural
d’Interès Nacional.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Rebutjar la construcció del tercer edifici de la Pineda d’En Gorí.
2. Comprar els terrenys a través del recentment creat Conservatori del Litoral.
Palau del Parlament, 21 de setembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la Instrucció de la Fiscalia
General de l’Estat 1/2020, l’ocupació d’immobles a Catalunya i el
garantiment de la seguretat jurídica dels cossos i forces de seguretat
de l’Estat
250-01523/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 77128 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.09.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado, Dimas Gragera
Velaz, 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 implementación efectiva de la Instrucción nº 1/2020, de 15 de
Septiembre, de la Fiscalía General del Estado, contra la ocupación en Catalunya y
para la garantia de Seguridad jurídica de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El problema de la ocupación ilegal de inmuebles ha hecho que nuestra comunidad autónoma sea noticia, lamentablemente, por encabezar la lista negra de ocupaciones, especialmente durante y después del confinamiento por el Covid-19, llegando a que el 48,5% de los inmuebles ocupados en las comunidades autónomas
durante el 2020 se registraron en Cataluña, con cerca de 600 ocupaciones al mes,
y más de 3.611 denuncias por delitos de allanamiento de morada o usurpación de
bienes inmuebles durante los últimos seis meses. Actualmente, nuestro ordenamien3.10.25. Propostes de resolució
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to jurídico carece de los medios para garantizar a los ciudadanos la tenencia y el
disfrute pacífico de su propiedad, al disponer de cauces legales manifiestamente insuficientes, y a ello se le suman los pocos efectivos policiales y el colapso judicial
actual que alarga el proceso para que los propietarios puedan volver a disponer de
sus viviendas.
Es por ello urgente y necesario, por tanto, introducir distintas modificaciones legales que afronten, en su integridad, el fenómeno de la ocupación ilegal. El Defensor
del Pueblo ya inició, en diciembre de 2016, una actuación de oficio ante la Secretaría
de Estado de Seguridad y la Fiscalía General del Estado por las quejas de ciudadanos que ponen de relieve el aumento de la ocupación ilegal de inmuebles en España,
y recomendaba prever los cauces adecuados para la adopción de medidas de carácter cautelar que restituyan, de manera inmediata, al titular del inmueble la posesión
y disfrute del mismo, mediante la tramitación de un procedimiento judicial rápido.
Prácticamente todos los países de nuestro entorno disponen de procedimientos rápidos y eficaces para, ya sea mediante la intervención de un juez o simplemente a
través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, desalojar a los ocupantes
y, de forma inmediata, devolver la propiedad y posesión de una vivienda a su legítimo propietario.
A raíz del aumento de este tipo de delitos en Cataluña, se evidencia la necesidad
de reforzar las acciones para evitar la aparición o consolidación de grupos criminales dedicados a la ocupación o usurpación de viviendas, y para darles la seguridad
jurídica suficiente a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a las diferentes policías locales para actuar con rapidez y hacer frente a este problema que ha
aumentado exponencialmente debido al confinamiento y ha afectado con gran incidencia en Cataluña, y crear un criterio unificado a la hora de actuar frente a los
delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles, garantizando
el mismo tratamiento ante este tipo de delitos para todos los ciudadanos españoles,
con independencia del territorio donde residan.
En esa línea, en fecha 15 de septiembre de 2020 la Fiscalía General del Estado
emitía la Instrucción nº 1/2020, de 15 de septiembre, sobre criterios de actuación
para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada
y usurpación de bienes inmuebles. Es deber del Govern de la Generalitat garantizar el derecho a la seguridad, a la inviolabilidad del domicilio, el disfrute pacífico
de su propiedad, y por ello es indispensable que urgentemente se implementen las
conclusions emitidas en la referida instrucción, asegurando así la indemnidad y la
seguridad de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Cos de Mossos
d’Esquadra y las policías locales a la hora de actuar ante este tipo de delitos, y garantizando así también la seguridad de los ciudadanos y la pronta restitución de la
vivienda ocupada a sus propietarios.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:
1. Implementar, dentro del ámbito competencial de la Generalitat de Cataluña,
las conclusiones de la Instrucción de la Fiscalía General del Estado nº 1/2020, de 15
de septiembre, sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares
en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles, para
dar seguridad jurídica a los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Cos
de Mossos d’Esquadra y las policías locales a la hora de actuar con rapidez y hacer
frente a este problema que ha aumentado exponencialmente durante el confinamiento y ha afectado con gran incidencia la Comunidad Autónoma de Cataluña.
2. Trasladar el detalle de las pautas de actuación emitidas en la referida instrucción a las Unidades de Policía Judicial y al Cos de Mossos d’Esquadra.
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3. Iniciar de manera inmediata y proactiva mecanismos de cooperación entre la
Fiscalía y las Juntas Locales de Seguridad para la acción concertada de todas las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en Cataluña, facilitando los cauces
de canalización e información de las Juntas de Seguridad de Distrito o equivalentes
que se determinen dentro de los propios municipios, que permitan la colaboración
de los sectores sociales e institucionales afectados por el problema de la ocupación.
4. Garantizar la indemnidad y la seguridad de los efectivos de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, Cos de Mossos d’Esquadra y las policías locales a la hora de
implementar las medidas contenidas en la referida instrucción.
Palacio del Parlamento, 18 de septiembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Jean Castel Sucarrat, Dimas Gragera Velaz,
Matías Alonso Ruiz, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre el Baix Penedès
250-01524/12
PRESENTACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS,
EUSEBI CAMPDEPADRÓS I PUCURULL, DEL GP JXCAT, LLUÏSA LLOP I
FERNÀNDEZ, DEL GP ERC, ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, DEL GP PSC-UNITS,
YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP, MARIA SIRVENT ESCRIG,
DEL SP CUP-CC, SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC
Reg. 77129 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.09.2020

A la Mesa del Parlament

Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, diputat del Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya, Lluïsa Llop i Fernàndez, diputada del Grup Parlamentari Republicà,
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya
en Comú Podem, Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup Parlamentari de la
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Santi Rodríguez i Serra, diputat
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 el Baix Penedès, per tal que sigui substanciada davant el Ple del
Parlament, amb el text següent:
Exposició de motius

Fa temps que els alcaldes i alcaldesses de la comarca del Baix Penedès han manifestat la seva voluntat de trobar i compartir una estratègia comuna per tal d’impulsar socioeconòmicament el Baix Penedès.
El Baix Penedès és la segona comarca amb menys funcionaris de la Generalitat
de Catalunya, amb una mitjana de 17 funcionaris per cada 1.000 habitants. A més,
és la comarca que rep menys inversions per habitant.
Un gran handicap que pateix el Baix Penedès és que normalment només es té
present la població empadronada de la comarca, deixant fora la població real, és a
dir, la població resident no empadronada, i això penalitza els serveis. Aquesta situació es repeteix al llarg dels darrers vint anys.
En aquest sentit cal posar l’accent en la distorsió entre el nombre d’efectius en
termes de mossos, agents rurals, mestres i tot el cos funcionarial públic, i les necessitats de la comarca. Es fa necessari afrontar reptes com l’ocupació de cases, les
plantacions il·legals de marihuana, robatoris, els incendis i necessitats dels bombers,
que esdevenen estèrils sense el nombre adequat d’efectius al territori.
3.10.25. Propostes de resolució
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Fa més de deu anys que el Baix Penedès es consolida com la comarca amb més
atur de Catalunya, i la situació no es reverteix en termes generals. Per tant, és necessari treballar per combinar plans d’ocupació específics per la comarca i potenciar les
polítiques formatives en clau dual, formació i empresa.
Els últims anuncis de tancament d’algunes empreses han fet saltar totes les alarmes. La comarca no es pot permetre perdre més llocs de treball.
En termes de mobilitat i infraestructures, el greuge que pateixen els habitants del
Baix Penedès ha estat denunciat els darrers anys, i es continua fent. La mobilitat per
carretera, autopista de peatge, la mobilitat ferroviària i les polítiques de transport
públic han de ser claus pel futur de la comarca.
Des del punt de vista de les polítiques de salut i educació, la comarca pateix
la distorsió en termes de plantejament per la pressió metropolitana de Barcelona.
L’evolució i el creixement urbanístic i demogràfic determinen unes necessitats que
canvien ràpidament i a les quals s’ha de donar resposta. El problema de l’augment
exponencial de la població de la comarca a l’estiu pels serveis i les necessitats sanitàries i la problemàtica de la matrícula viva a les escoles determina una complexitat
en els serveis públics de la comarca.
Tots els punts expressats anteriorment, en especial el relatiu a les polítiques de
salut, així com també a la greu incidència de l’atur a la comarca, s’han vist empitjorats per la crisi sanitària, però també econòmica i social de la Covid-19.
El Baix Penedès no pot esperar més. Cal que s’actuï de manera decidia per pal·liar la seva situació, i revertir les dinàmiques que porten a ser aquesta una de les comarques amb major problemàtica econòmica i social de Catalunya.
Per aquests motius, presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Crear, en el termini màxim de dos mesos, des de l’aprovació de la present resolució, una Taula del Baix Penedès formada pel President del Consell Comarcal
del Baix Penedès, els alcaldes i alcaldesses de la comarca, els diputats i diputades
provincials del Baix Penedès, els diputats o diputades del Parlament de Catalunya
de cada Grup Parlamentari amb vinculació amb el Penedès o, en el seu defecte, un
diputat o diputada preferentment vinculat amb la demarcació que la representa.
2. Elaborar, a través de la Taula del Baix Penedès, una agenda del Baix Penedès
amb les següents accions polítiques a desenvolupar:
a. Impulsar el projecte d’IDIADA en clau comarcal per garantir un retorn social
i econòmic al Baix Penedès.
b. Elaborar un Pla de xoc per la reindustrialització de la comarca, per tal de revertir els efectes dels tancaments anunciats i generar oportunitats d’ocupació al territori.
c. Estudiar la implementació, conjuntament amb els agents del territori, del reequilibri dels peatges habituals del corredor de la C32 en els trams que connecten la
comarca amb altres punts com són les entrades a la mateixa autopista i el peatge de
Cubelles a fi de beneficiar als residents locals mentre duri la concessió.
d. Elaborar plans d’ocupació específics per la comarca del Baix Penedès i potenciar la formació professional en clau dual.
e. Les inversions necessàries per millorar la sanitat a la comarca. Destacant les
actuacions pendents a l’Hospital del Vendrell d’ampliació del servei d’Urgències,
consultes externes, hospital de dia, llits d’hospitalització, de pal·liatius i de llarga
estada.
f. Incrementar els recursos personals i econòmics per a les àrees d’atenció a les
persones en risc de vulnerabilitat, així com, incrementar la dotació per a places públiques en les residències i centres de dia per a gent gran de la comarca.
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El seguiment d’aquestes accions es farà per part dels membres de la Taula i de
manera coordinada amb el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat
Palau del Parlament, 14 de setembre de 2020
Francisco Javier Domínguez Serrano, GP Cs; Eusebi Campdepadrós i Pucurull,
GP JxCat; Lluïsa Llop i Fernàndez, GP ERC; Rosa Maria Ibarra Ollé, GP PSCUnits; Yolanda López Fernández, GP CatECP; Maria Sirvent Escrig, SP CUP-CC;
Santi Rodríguez i Serra, SP PPC; diputats

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2020, sobre el
Consorci Centre de Recerca Matemàtica, corresponent al 2017
256-00050/12
PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA
Reg. 76887 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 22.09.2020

L’Informe de fiscalització 14/2020, sobre el Consorci Centre de Recerca Matemàtica, corresponent al 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 28.09.2020 al 09.10.2020).
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2020.
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03.

Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/12
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 76851 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.09.2020

A la Mesa de la Diputació Permanent

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableixen els articles 48.4 i 76.4 del Reglament del Parlament,
us comunica que el diputat Francesc de Dalmases i Thió substituirà de forma permanent el diputat Eusebi Campdepadrós i Pucurull en la Diputació Permanent.
Palau del Parlament, 17 de setembre de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

4.45.05.

Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Interior
410-00005/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS
Reg. 76722 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.09.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament,
comunica que el diputat Ramon Espadaler i Parcerisas ha estat designat membre de
la Comissió d’Interior.
Palau del Parlament, 15 de setembre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

RENÚNCIA A LA VICEPRESIDÈNCIA
Reg. 76726 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.09.2020

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 49 del Reglament del Parlament, comunica la seva renúncia a la vicepresidència de la Comissió d’Interior.
Palau del Parlament, 15 de setembre de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació
410-00015/12
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 76989 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.09.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, 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 d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Alta: Joan Antoni Caballol i Angelats
Baixa: Rafel Bruguera Batalla

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

4.45.12.

Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00002/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS
Reg. 76753 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.09.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament,
comunica que el diputat Raul Moreno Montaña ha estat designat membre de la Comissió de Polítiques de Joventut.
Palau del Parlament, 15 de setembre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

4.45.13.

Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la
Petroquímica
406-00005/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS
Reg. 76751 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.09.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament,
comunica que la diputada Rosa Maria Ibarra Ollé ha estat designada membre de la
Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica.
Palau del Parlament, 15 de setembre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
4.45.12. Comissions específiques de seguiment
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4.48.

Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
413-00001/12
SUBSTITUCIÓ DE MEMBRES
Reg. 76754 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.09.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 71.3 del Reglament del Parlament, comunica que el que el substitut de la representant del Grup Parlamentari Socialistes
i Units per Avançar a l’Intergrup del Poble Gitano és el diputat David Pérez Ibáñez.
Palau del Parlament, 15 de setembre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 876/XII, sobre el vestuari del
personal de vigilància dels centres penitenciaris
290-00785/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 76479 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 22.09.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 876/XII, sobre el
vestuari del personal de vigilància dels centres penitenciaris (tram. 290-00785/12),
us informo del següent:
La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima (SMPRAV)
disposa d’un magatzem central de vestuari, tant d’estiu com d’hivern, que inclou
peces de roba, calçat i altres complements. Des d’aquest magatzem es distribueix el
vestuari al personal de nova incorporació i es fan les reposicions de les peces que
els treballadors sol·liciten.
El vestuari del personal de nova incorporació es lliura de manera immediata en
el moment de la incorporació.
Pel que fa a les reposicions de vestuari, s’ha destinat personal per poder atendre
les peticions pendents, i s’estan fent les entregues corresponents.
Per a poder complir els acords subscrits amb les organitzacions sindicals en matèria de vestuari del personal funcionari dels centres penitenciaris de Catalunya, la
SMPRAV està portant a terme les actuacions següents:
– S’ha tramitat i adjudicat un contracte menor per import de 18.142,32 € per a
confeccionar i subministrar les peces de vestuari d’estiu i d’hivern, de les quals l’estoc era insuficient per a cobrir les necessitats d’aquest any.
L’empresa adjudicatària està confeccionant el vestuari, amb el requeriment i la
previsió de lliurament a mitjans de setembre de 2020.
– Dins del Pla d’actuació entre el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)
i el Departament de Justícia, s’ha inclòs la confecció del vestuari d’estiu i d’hivern
4.48. Intergrups parlamentaris
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del personal de vigilància. El CIRE té previst lliurar un total de 2.850 peces de vestuari i calçat en el darrer trimestre de l’any 2020.
– Per últim, s’està tramitant un contracte obert per a licitar el subministrament de
vestuari del personal de vigilància dels centres penitenciaris, que inclou tots els elements que composen el vestuari d’aquests professionals, i que té caràcter pluriennal,
de manera que es preveu cobrir les necessitats dels propers 4 anys amb continuïtat,
tant pel que fa a les reposicions periòdiques, com les reposicions per deteriorament,
i les que generen les noves incorporacions de personal. La tramitació d’aquest expedient s’està fent anticipadament, i la previsió és que s’adjudiqui i es comencin a
subministrar articles l’any 2021.
Barcelona, 2 de setembre de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions
Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de
l’activitat econòmica
352-01681/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 72820).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Foment
del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de facilitació de
l’activitat econòmica
352-01682/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 72820).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió
General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei
de facilitació de l’activitat econòmica
352-01683/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 72820).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Pimec
Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat
econòmica
352-01684/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 72820).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi
d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01685/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 72820).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei
de facilitació de l’activitat econòmica
352-01686/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 72820).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al
Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01687/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 72820).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Joaquín Tornos Mas, catedràtic
de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i membre de
l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, amb relació
al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
352-01688/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 72820).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.09.2020.
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Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris
i d’altres persones
4.53.15.

Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions
Veïnals de Tarragona davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del
Sector de la Petroquímica
357-00885/12
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.

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

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

Encàrrec del despatx del conseller d’Empresa i Coneixement a la
consellera de la Presidència
330-00226/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 77139 / Coneixement: 22.09.2020

Al president del Parlament

Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que durant l’absència del conseller d’Empresa i Coneixement, des del dia 19 fins
al dia 20 de setembre de 2020, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del
despatx del seu Departament la consellera de la Presidència i portaveu del Govern.
Ben cordialment,
Barcelona, 16 de setembre de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 109/2020, de 16 de setembre, d’encàrrec de despatx del conseller d’Empresa i Coneixement a la consellera de la Presidència i portaveu del Govern
des del dia 19 fins al dia 20 de setembre de 2020, és publicat al DOGC 8228, del 18 de
setembre de 2020.
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Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller
d’Interior
330-00227/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 77140 / Coneixement: 22.09.2020

Al president del Parlament

Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que durant l’absència de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, el
dia 17 de setembre de 2020, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del
despatx del seu Departament i de les seves atribucions el conseller d’Interior.
Ben cordialment,
Barcelona, 15 de setembre de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 108/2020, de 15 de setembre, d’encàrrec de despatx de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern al conseller d’Interior el dia 17 de setembre de 2020, és publicat al DOGC 8227, del 17 de setembre de 2020.

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la
Generalitat pel conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència
330-00228/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 77141 / Coneixement: 22.09.2020

Al president del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 6 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte
que durant la meva absència, el dia 17 de setembre de 2020, mentre romangui fora
de Catalunya, exercirà la suplència en l’exercici de les funcions de la presidència de
la Generalitat el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
senyor Bernat Solé Barril.
Ben cordialment,
Barcelona, 15 de setembre de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 107/2020, de 15 de setembre, pel qual es determina la persona
que exercirà la suplència del president de la Generalitat de Catalunya, en l’exercici de
les seves funcions, el dia 17 de setembre de 2020, és publicat al DOGC 8227, de 17 de
setembre de 2020.

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx
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4.70.05.

Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria sobre l’activitat dels òrgans judicials a Catalunya
corresponent al 2019
334-00105/12
PRESENTACIÓ: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA
Reg. 76708 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Justícia: Mesa del Parlament,
22.09.2020

Al president del Parlament

Molt Honorable President:
Poso a la vostra disposició la Memòria d’activitat deis òrgans judicials a Catalunya corresponent a l’any 2019.
El document recull tes dades d’activitat, anàlisi de situació i les més urgents necessitats tant de planta i demarcació, com d’organització i de recursos humans.
D’acord ambla previsió recollida a l’article 59.5 de l’Estatut de Catalunya, resto a
la disposició seva i de la Cambra per tal de presentar la memòria adjunta al conjunt
de representants del Parlament.
Cordialment,
Barcelona, 2 de setembre de 2020
Jesús Barrientos Pacho, president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.70.10.

Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya titulat «Presència
de publicitat en els continguts dels vídeos generats per tiktokers»
337-00038/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
Reg. 76799 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 22.09.2020

Al president del Parlament

Molt Honorable President,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe Presència de publicitat en els continguts del
vídeos generats per tiktokers i l’Acord pel qual s’aprova, perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.
Cordialment,
Barcelona, 16 de setembre de 2020
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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