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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de restabliment del complement de productivitat variable del 
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut i del personal 
del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya
200-00008/12

APROVACIÓ

Comissió de Salut, sessió 30, 15.09.2020, DSPC-C 555

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 15 de setembre de 2020, actuant 
en seu legislativa plena de conformitat amb l’acord del Ple del dia 24 de juliol de 
2020, ha debatut el dictamen sobre el Projecte de llei de restabliment del comple-
ment de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut 
(tram. 200-00008/12).

Finalment, d’acord amb l’article 62.3 de l’Estatut d’autonomia i l’article 137.3 del 
Reglament del Parlament, i recollint les modificacions aprovades per la Comissió, 
ha aprovat la llei següent: 

Llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal 
estatutari de l’Institut Català de la Salut i del personal del sistema 
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (tram. 200-00008/12)

Preàmbul
L’article 26.3 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generali-

tat de Catalunya per al 2012, redueix al 50% les retribucions que estableix en con-
cepte de productivitat variable el II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de 
Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català 
de la Salut, per al període 2006-2010, reducció que s’ha mantingut fins a l’aprovació 
d’aquesta llei.

D’altra banda, els apartats 1 i 3 de l’article 23 del Reial decret llei 24/2018, del 
21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en 
l’àmbit del sector públic, determinen que les administracions i la resta d’entitats que 
integren el sector públic que en exercicis anteriors hagin minorat les retribucions de 
llurs empleats en quanties no exigides per les normes bàsiques de l’Estat o que no 
hagin aplicat els increments retributius màxims previstos en les lleis de pressupos-
tos generals de l’Estat poden restablir les quanties vigents abans de la minoració o 
les que corresponen fins a assolir l’increment permès en les lleis de pressupostos, 
mesura que només poden aprovar les administracions i les entitats que compleixen 
els objectius de dèficit i deute i la regla de despesa en els termes que estableixen els 
apartats 3 i 4 de l’article 17 de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.

Al llarg del 2018, la situació de les finances de la Generalitat va millorar respecte 
a l’any anterior. En canvi, el pes del complement de productivitat variable dins l’es-
tructura salarial del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut ha comportat 
que la reducció de les retribucions d’aquests professionals hagi estat molt superior a 
la de la resta d’empleats públics, fet que obliga a restablir, en la mesura que les pos-
sibilitats financeres ho permetin, l’equilibri anterior a la Llei de pressupostos per a 
l’any 2012.

En aquest context, la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat va debatre en 
les sessions del 30 de novembre de 2018 i del 15 de febrer de 2019 la recuperació 
dels imports del complement de productivitat variable en els termes que preveu el 
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II Acord sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català 
de la Salut.

El complement de productivitat variable s’abona anualment a l’abril, tal com va 
acordar el 14 d’abril de 2008 la Comissió de Seguiment del II Acord sobre les con-
dicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut. Aquesta me-
sura, però, no es va poder fer efectiva l’abril del 2019 amb una llei del Parlament de 
Catalunya a causa dels terminis de tramitació parlamentària.

Per tots aquests motius, es va considerar que concorrien les circumstàncies que 
feien imprescindible adoptar mesures extraordinàries i urgents per a recuperar par-
cialment l’import del complement de productivitat variable que estableix el II Acord 
sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.

Així, es va valorar la possibilitat d’absorbir amb els crèdits pressupostaris con-
signats, prorrogats per al 2019, la despesa corresponent a aquesta mesura, que no era 
possible d’aplicar, però, sense una disposició normativa amb rang legal i de caràcter 
urgent. Així mateix, era voluntat del Govern no demorar l’aplicació d’una mesura que 
beneficiava el personal estatutari de l’Institut Català de la Salut i millorava l’organit-
zació i la prestació de serveis de l’entitat augmentant la motivació d’aquest personal.

En aplicació de l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a proposta 
dels consellers de Salut, d’Economia i Hisenda i de Polítiques Digitals i Adminis-
tració Pública i d’acord amb el Govern, aquesta disposició normativa amb rang le-
gal i de caràcter urgent es va aprovar via decret llei. Així, l’any 2019 el personal de 
l’Institut Català de la Salut va recuperar el 75% del complement, i el 2020 n’ha de 
recuperar el 100%.

El Parlament de Catalunya, en la sessió tinguda el 3 d’abril de 2019, va apro-
var la Resolució 379/XII, de validació del Decret llei 6/2019, del 19 de març, sobre 
el restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de 
l’Institut Català de la Salut. Una vegada validat el decret llei, i d’acord amb l’article 
158.4 del Reglament, el Parlament va aprovar de tramitar el Projecte de llei de res-
tabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Ins-
titut Català de la Salut.

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei és garantir al personal estatutari de l’Institut Català de la 

Salut i al personal del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya el 
restabliment de les retribucions que estableix en concepte de complement de pro-
ductivitat variable, relatiu al compliment dels objectius fixats per a cada exercici, el 
II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de tre-
ball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.

Article 2. Destinataris i moment de la percepció
1. El personal estatutari de l’Institut Català de la Salut ha de rebre durant l’exer-

cici del 2020 i els següents el 100% de les retribucions que estableix en concepte de 
complement de productivitat variable, relatiu al compliment dels objectius fixats per 
a l’exercici del 2019 i els següents, el II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació 
de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Cata-
là de la Salut.

2. Els criteris que estableix l’apartat 1 per al personal estatutari de l’Institut Cata-
là de la Salut s’han d’aplicar, en virtut dels acords assolits en el marc del conveni col-
lectiu, al personal de les entitats del sector públic adscrites a l’Institut Català de la 
Salut que formen part del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya.

Disposicions finals 

Primera. Preceptes que comporten despeses
Els preceptes que comporten despeses amb càrrec als pressupostos de la Ge-

neralitat produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos 
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corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.

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

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2020 
El secretari de la Comissió en funcions, David Bertran Roman; la presidenta de 

la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

1.10. Acords i resolucions

Resolució 911/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació 
política general del Govern
255-00017/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 61, 18.09.2020, DSPC-P 110

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 18 de setembre de 2020, ha de-
batut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris, subsegüents 
al debat sobre l’orientació política general del Govern tingut els dies 16 i 18 de se-
tembre.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 155 del Reglament del Parlament, 
ha adoptat la següent

Resolució

I. Drets i llibertats
I.1. Drets civils i polítics 
I.2. Judicialització del conflicte polític 
I.3. Defensa de les institucions de Catalunya 
I.4. Futur del país 

II. Polítiques transversals
II.1. Diversitat i lluita contra la discriminació
II.2. Igualtat entre dones i homes 
II.3. Violència masclista 
II.4. Polítiques LGBTI 
II.5. Memòria democràtica 
II.6. Mitjans de comunicació de la Generalitat 
II.7. Cultura i llengua 
II.8. Esports 

III. Governança i administracions públiques
III.1. Finançament de les administracions públiques
III.2. Seguretat pública i emergències 
III.3. Cossos i forces de seguretat 
III.4. Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
III.5. Administració local 
III.6. Política digital i Administració pública 
III.7. Societat digital i ciberseguretat 
III.8. Integritat i lluita contra la corrupció 

IV. Acció exterior i cooperació al desenvolupament

V. Habitatge

VI. Educació

VII. Salut
VII.1. Finançament sanitari 
VII.2. Actuació davant la pandèmia de Covid-19
VII.3. Atenció sanitària 
VII.4. Salut mental 
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VII.5. Professionals de la salut 

VIII. Infraestructures i mobilitat
VIII.1. Infraestructures, mobilitat i seguretat viària 
VIII.2. Servei ferroviari de rodalies a Lleida 
VIII.3. Mobilitat a la Catalunya Central
VIII.4. Xarxa de fibra òptica i 5G 

IX. Medi ambient
IX.1. Emergència climàtica i sostenibilitat 
IX.2. Model energètic 

X. Justícia

XI. Activitat econòmica i ocupació
XI.1. Recuperació econòmica 
XI.2. Equitat fiscal 
XI.3. Fons europeus 
XI.4. Treball digne i de qualitat 
XI.5. Defensa dels llocs de treball 
XI.6. Reincorporació als llocs de treball
XI.7. Economia productiva
XI.8. Empresa i autònoms
XI.9. Turisme 
XI.10. Comerç
XI.11. Indústria

XII. Afers socials i famílies
XII.1. Polítiques socials 
XII.2. Lluita contra la pobresa 
XII.3. Acolliment dels refugiats 
XII.4. Infància 
XII.5. Residències i gent gran 
XII.6. Dependència i discapacitat 
XII.7. Dones i tasques de cures 
XII.8. Desplegament legislatiu 

XIII. Universitats, recerca i innovació
XIII.1. Universitats i recerca 
XIII.2. Coneixement, tecnologia i innovació 

XIV. Agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural
XIV.1. Sector primari 
XIV.2. Bioeconomia i transformació del sector agroalimentari, forestal i marítim 
XIV.3. Cadena alimentària 
XIV.4. Cos d’Agents Rurals

I. Drets i llibertats

I.1. Drets civils i polítics
1
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar les accions judicials ne-

cessàries per a aclarir els crims comesos per l’Estat espanyol al llarg de tota la sego-
na meitat del segle xx, entre les quals, les actuacions derivades de la querella contra 
l’exministre franquista Rodolfo Martín Villa, actualment en curs davant la justícia 
argentina.

2
El Parlament de Catalunya constata la necessitat que els grups polítics presents 

al Congrés dels Diputats emprenguin les mesures necessàries per a garantir la neu-
tralitat política de la justícia espanyola i d’impulsar una reforma en profunditat del 
sistema de nomenament dels membres del Consell General del Poder Judicial.

3
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Preveure la regulació del dret de manifestació en funció de la situació sanitària 

per a garantir-ne sempre l’exercici.
b) Fer les gestions pertinents davant el Govern de l’Estat perquè aquest, en l’àm-

bit de les seves competències, promogui la modificació de l’article 75 de la Llei or-
gànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general, que estableix l’obligació 
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pels votants residents a l’estranger de pregar el vot per a poder exercir el seu dret de 
sufragi actiu.

I.2. Judicialització del conflicte polític
4
El Parlament de Catalunya manifesta que els successius pronunciaments dels 

tribunals europeus respecte als membres del Govern actualment exiliats a Bèlgica i 
Alemanya demostren que, en el context europeu, les causes contra l’independentis-
me no prosperen perquè són vistes com a causes polítiques i no penals. La sentència 
del 7 d’agost de 2020 amb relació al conseller Lluís Puig n’ha estat un nou exemple.

5
El Parlament de Catalunya constata que la sentència del 7 d’agost de 2020 de la 

Cambra del Consell de Brussel·les, que denega l’extradició del conseller Lluís Puig, 
no només fa justícia per al conseller i per a la resta d’exiliats respecte als quals se-
gueixen vigents les ordres de detenció europees, sinó que també ha d’ajudar a fer 
justícia per als presos polítics i la resta de condemnats per la ignominiosa sentència 
del Tribunal Suprem del 14 d’octubre de 2019, ja que certifica la incompetència d’a-
quest tribunal per a jutjar els fets ocorreguts a Catalunya l’any 2017, que han motivat 
la condemna dels líders independentistes a un segle de presó.

6
El Parlament de Catalunya reclama, una vegada més, que el conflicte polític en-

tre Catalunya i Espanya sigui gestionat per l’Estat des del camp polític i que s’aban-
doni i s’anul·li la judicialització contra l’independentisme.

7 
El Parlament de Catalunya denuncia l’existència d’una causa general contra l’in-

dependentisme i exigeix la fi immediata de la repressió de l’Estat espanyol.
8 
El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport i la seva solidaritat amb el 

president de la Generalitat davant els processos judicials oberts i constata que una 
possible inhabilitació seria un fet inaudit que atemptaria contra la democràcia.

9
El Parlament de Catalunya insta el Govern a liderar un front ampli en contra de 

la repressió i en defensa de la llibertat d’expressió, convocant totes aquelles forces 
polítiques i socials amb voluntat de plantar cara a l’autoritarisme de l’Estat espa-
nyol per a consensuar una resposta a la possible inhabilitació del president Torra 
que permeti denunciar la intolerable repressió d’una justícia polititzada i esbiaixada 
i plantar-hi cara, i que garanteixi alhora el bon funcionament de l’Administració en 
la lluita contra els efectes i l’extensió de la Covid-19.

10
El Parlament de Catalunya manifesta que és necessari que les Corts Generals 

aprovin la reforma del Codi penal per a garantir els drets fonamentals, modificant 
el delicte de sedició, no homologable a les regulacions europees, i blindant el dret 
de manifestació.

I.3. Defensa de les institucions de Catalunya 
11
El Parlament de Catalunya condemna els intents de desestabilització de les ins-

titucions de Catalunya en l’actual context de crisi sanitària i econòmica, amb els ju-
dicis al president de la Generalitat.

12
El Parlament de Catalunya condemna la repressió reiterada contra els tres dar-

rers presidents de la Generalitat.
13
El Parlament de Catalunya condemna la repressió contra la presidència del Par-

lament, i també contra membres del Govern de la Generalitat, càrrecs electes, ac-
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tivistes socials i ciutadans que han defensat l’exercici del dret a l’autodeterminació 
de Catalunya.

14
El Parlament de Catalunya constata que la repressió exercida per l’Estat espa-

nyol és la principal font d’inestabilitat política a Catalunya, i que no s’aturarà amb 
una possible inhabilitació del president Torra, de la mateixa manera que no va co-
mençar ni es va aturar amb la repressió exercida contra els tres candidats anteriors 
d’aquesta legislatura a la presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, Jordi Sà-
nchez i Jordi Turull, que continuen a l’exili o a la presó, ni amb l’exercida contra la 
presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres de la Mesa del Parlament 
que ella presidia, que eren diputats de l’onzena legislatura, a més d’altres diputats 
d’aquella legislatura que continuen a l’exili i de diputats de la legislatura actual que 
també són represaliats.

15
El Parlament de Catalunya rebutja l’enjudiciament i la possible condemna del 

president de la Generalitat, Joaquim Torra, per fets que no són constitutius de cap 
delicte i que estan emparats per la llibertat d’expressió i la inviolabilitat parlamen-
tària. Així mateix, reitera la seva solidaritat amb el president Torra davant dels dos 
processos judicials injustos als quals s’enfronta per haver defensat les institucions 
catalanes, la llibertat d’expressió, la llibertat dels presos i dels exiliats i el dret a 
l’autodeterminació.

16
El Parlament de Catalunya reivindica la voluntat sobirana dels ciutadans de Ca-

talunya, expressada en les eleccions al Parlament de Catalunya, per sobre de qual-
sevol criminalització, amenaça o intimidació o intent de deslegitimació per part de 
la judicatura o la fiscalia espanyoles. En aquest sentit, recorda que només la majoria 
d’aquest Parlament té legitimitat per a atorgar o retirar la confiança al president i al 
Govern de la Generalitat.

17
El Parlament de Catalunya constata que amb el canvi de govern a l’Estat espa-

nyol no ha canviat la dinàmica repressiva ni la persecució judicial envers els líders 
catalans escollits a les urnes i altres moviments de dissidència política.

18
El Parlament de Catalunya lamenta, novament, que per als independentistes i 

altres moviments de dissidència política sigui impossible trobar justícia a l’Estat es-
panyol. Als tribunals europeus, al contrari, s’ha demostrat en aquest cas que el mo-
viment independentista ha actuat sempre per mitjans pacífics i democràtics.

19
El Parlament de Catalunya manifesta la desproporció i la indignitat del judici del 

president Torra, un procés polititzat en el què el Tribunal Suprem pretén inhabilitar 
un president per una pancarta («Llibertat Presos Polítics»), el qual qüestiona el fun-
cionament d’aquest tribunal en el mateix sentit que ho fan les organitzacions inter-
nacionals, com Amnistia Internacional o les Nacions Unides.

20
El Parlament de Catalunya condemna els intents desestabilitzadors reiterats de 

l’Estat espanyol en contra de les institucions, l’economia i el benestar dels ciuta-
dans de Catalunya en una situació d’emergència sanitària, social i econòmica com 
l’actual.

21
El Parlament de Catalunya renova el seu compromís amb els ciutadans de Cata-

lunya i amb llur voluntat majoritària per a assolir democràticament la independèn-
cia, com a única manera de protegir les institucions i el benestar social i econòmic 
de Catalunya.
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I.4. Futur del país 
22
El Parlament de Catalunya es conjura a treballar perquè les respostes als reptes 

del país siguin per la via política i democràtica, enfront de la constant resposta judi-
cial i repressiva de l’Estat espanyol.

23
El Parlament de Catalunya es compromet a treballar per defensar i fer possible 

l’exercici del dret a l’autodeterminació del poble de Catalunya i per assolir una am-
nistia que posi fi a la causa general contra l’independentisme, dos objectius d’ampli 
consens en la ciutadania catalana, per a posar fi a la repressió de l’Estat contra l’in-
dependentisme i per a definir el futur col·lectiu de Catalunya.

24
El Parlament de Catalunya reitera que la construcció de la República Catalana 

és la millor manera de garantir la igualtat d’oportunitats i de construir un país amb 
justícia social, progrés econòmic i garantia de drets i llibertats per a tothom.

25
El Parlament de Catalunya manifesta que, en el camí democràtic cap a la Repú-

blica Catalana, només es podrà tornar a vèncer forjant una unitat estratègica d’àm-
plia majoria que abanderi la via del diàleg i la negociació i continuï responent als 
reptes de la ciutadania, enfortint les institucions perquè siguin el màxim d’útils al 
servei del país i consolidant una mobilització popular, amb la màxima acumulació 
de forces, que lluiti per poder fer front a la repressió i desbordar democràticament 
l’Estat.

26
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a posar damunt la 

taula de negociació amb el Govern de l’Estat que els grans consensos del país que 
obren la porta a resoldre el conflicte s’articulen al voltant de l’autodeterminació, la fi 
de la repressió i l’amnistia, i que qualsevol sortida passa per fer-los efectius.

II. Polítiques transversals

II.1. Diversitat i lluita contra la discriminació
27
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Treballar per a tenir unes institucions que reflecteixin millor la diversitat de 

la societat catalana i siguin un espai per a la interacció entre tots els catalans, sigui 
quin sigui llur origen. Així, l’insta a presentar-li un projecte de llei, en l’àmbit de 
l’ocupació pública, que desenvolupi normativament l’accés dels estrangers residents 
a Catalunya a la funció pública i al treball públic, d’acord amb el que estableix l’Es-
tatut bàsic de l’empleat públic i d’acord amb els principis d’igualtat, capacitat i mèrit.

b) Aconseguir, amb el mateix objectiu, que les institucions reflecteixin millor la 
societat, garantir l’accés del conjunt de la població a la formació en llengua catalana 
i regular la incorporació del coneixement de les llengües de la immigració com a 
mèrit en l’accés al treball públic i en els processos generals i específics de provisió 
de llocs de treball, especialment en els llocs en què aquest coneixement contribueix 
a millorar la prestació del servei públic, respectant sempre els principis d’igualtat, 
capacitat i mèrit.

c) Millorar l’atenció i el tractament de la diversitat en l’àmbit de les adminis-
tracions públiques, per mitjà del disseny i l’execució d’un pla de formació per als 
professionals públics en matèria de prevenció del racisme i de tota forma de discri-
minació.

d) Crear l’Oficina per a la Igualtat de Tracte i la No-Discriminació, un cop el 
Parlament aprovi la Llei d’igualtat de tracte i de no-discriminació, actualment en 
tràmit, amb l’objectiu de fer efectiu per a qualsevol ciutadà el dret a no ésser discri-
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minat. El Govern ha de dotar de mitjans econòmics i de personal aquesta oficina i 
n’ha de desplegar reglamentàriament el funcionament.

e) Avançar en l’objectiu de fer una escola més inclusiva que valori la diversitat. 
Cal facilitar que a totes les famílies d’origen migrant que entrin en la comunitat edu-
cativa se’ls ofereixi la formació de primera acollida que estableix la Llei 10/2010, 
del 7 de maig, d’acollida de les persones migrades i retornades a Catalunya, i ga-
rantir que tots els alumnes, quan acabin l’ensenyament obligatori, hagin fet alguna 
activitat d’aprenentatge sobre les llengües parlades pels companys de classe.

f) Executar un pla d’actuacions per tal que les universitats públiques i privades 
incorporin la diversitat social, ètnica i de procedència de la societat catalana per als 
alumnes que cursen estudis universitaris, i també l’augment de la presència d’estu-
diants gitanos, de famílies d’origen migrant o de col·lectius desafavorits en els ense-
nyaments que ofereixen en llurs centres.

g) Treballar perquè els mitjans de comunicació públics reflecteixin la diversitat 
de la societat, tant en els continguts que creen com en el personal que hi treballa. 
Més enllà dels mitjans propis de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
el Govern també ha d’impulsar aquesta política per a la resta de mitjans públics o 
privats a Catalunya.

h) Treballar perquè els cossos policials ofereixin el mateix nivell de seguretat 
a tota la població amb independència de l’origen, l’ètnia o la procedència, amb la 
creació i aplicació d’un protocol que eviti les identificacions policials amb biaix ra-
cial o ètnic.

i) Elaborar un pla de prevenció, detecció i intervenció contra tots els extremismes 
violents, des de la perspectiva social i amb el desplegament dels recursos materials 
i humans necessaris per a executar-lo.

j) Redactar, de manera consensuada amb les entitats municipalistes, un protocol 
d’actuació per a afrontar situacions de crisi de convivència a barris i poblacions mit-
jançant diverses estratègies d’intervenció social.

k) Impulsar un acord d’ampli abast amb entitats, empreses i administracions 
perquè aquestes organitzacions incorporin la diversitat tant en llurs objectius i plans 
d’actuacions com en llur composició i òrgans directius, amb l’objectiu que incor-
porin persones d’origen estranger, entre altres formes de promoció i reconeixement 
de la diversitat.

l) Impulsar un acord amb els agents econòmics i socials per a facilitar un accés 
al mercat de treball sense discriminació per raó d’origen, procedència, ètnia o reli-
gió, amb una selecció de personal basada en la competència i neutral respecte d’al-
tres característiques personals dels treballadors.

m) Impulsar un acord amb els agents del sector immobiliari per a promoure pro-
cessos de selecció de llogaters basats en criteris objectius i neutrals respecte d’altres 
característiques personals dels treballadors, de manera que es garanteixi la igualtat 
d’oportunitats en l’accés al mercat de l’habitatge.

n) Concloure els treballs d’elaboració del Pacte nacional per la interculturalitat, 
que han d’incloure el seguiment de les actuacions que han de dur a terme el Govern, 
les administracions locals i la societat catalana en el marc d’aquest acord estratègic.

o) Incorporar la perspectiva intercultural en la definició, l’execució i l’avaluació 
de totes les polítiques sectorials, de manera que es duguin a terme actuacions enca-
minades a assolir els tres principis que defineixen aquesta perspectiva: la igualtat, el 
reconeixement de la diversitat i el foment de la interacció entre persones de orígens 
diferents.

28
El Parlament de Catalunya insta el Govern de de la Generalitat a dur a terme les 

gestions pertinents per tal que el Govern de l’Estat: 
a) Flexibilitzi les condicions d’obtenció del permís extraordinari de residència 

i treball per arrelament social, amb l’objectiu que es pugui regularitzar la situació 
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administrativa de les més de 150.000 persones que a Catalunya no gaudeixen d’una 
igualtat bàsica de drets per aquest motiu.

b) Modifiqui el reglament de la Llei d’estrangeria per tal de donar un permís de 
residència i treball a tots els joves que han estat sota la tutela, guarda, custòdia o 
protecció de les autoritats públiques per haver immigrat sense referents adults.

c) Reformi les condicions d’accés a la nacionalitat, actualment unes de les més 
restrictives d’Europa, perquè siguin equiparables amb les condicions habituals en 
molts països propers, és a dir, cinc anys de residència legal prèvia per a l’accés a la 
nacionalitat, sense que calguin altres requisits vinculats a l’assoliment de coneixe-
ments específics.

d) Compleixi les sentències judicials en ferm dictades pels tribunals espanyols i 
que obliguen l’Estat a transferir els recursos per a l’execució de les polítiques d’aco-
llida i integració de les persones refugiades o demandants de protecció internacional 
a Catalunya.

e) Doti en els pressupostos generals de l’Estat del 2021 el «F»ons de suport a 
l’acollida i la integració d’immigrants i a llur reforç educatiu» creat el 2005, d’acord 
amb el mandat de l’article 2 ter, epígraf 4, de la Llei orgànica 4/2000, de l’11 de ge-
ner, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i llur integració social.

f) Apliqui criteris de distribució territorial amb les comunitats autònomes dels 
fons europeus que rep de la Unió Europea per a les polítiques d’acollida i integració 
d’estrangers, infants i joves migrats sols i per als refugiats i demandants de protec-
ció internacional, atès que la inclusió d’aquestes persones s’afavoreix principalment 
amb polítiques que són competència de la Generalitat de Catalunya, com ara les po-
lítiques socials, la salut, l’habitatge, la inserció laboral o l’educació.

29
El Parlament fa seu l’Acord per a un debat responsable sobre immigració i contra 

el racisme i la xenofòbia, signat l’1 d’abril de 2019 per totes les forces polítiques amb 
representació al Parlament de Catalunya, que estableix com a principis compartits la 
defensa dels valors democràtics i de la funció pedagògica de la política, la responsa-
bilitat sobre els efectes del discurs polític i el compromís amb la construcció d’una 
societat cohesionada. En aquest acord, els partits van adoptar nou compromisos, 
entre els quals, el de contribuir a socialitzar el conjunt de la població en el coneixe-
ment de les persones de diferents orígens sense estereotips ni prejudicis i el d’evitar 
i denunciar els discursos que incitin el pas del racisme latent als actes de racisme.

30
El Parlament de Catalunya encomana al Consell de l’Audiovisual de Catalunya: 
a) La redacció d’un informe anual sobre el tractament de la diversitat ètnica, 

cultural, religiosa i de procedència en els mitjans de comunicació audiovisuals pú-
blics i privats a Catalunya, que inclogui l’anàlisi del tractament mediàtic del racis-
me, la xenofòbia i totes les formes de discriminació vinculades a l’origen, la proce-
dència, l’ètnia o la religió.

b) La redacció d’un informe anual sobre el tractament del fet migratori en els 
mitjans de comunicació audiovisuals públics i privats a Catalunya.

II.2. Igualtat entre dones i homes 
31
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar una campanya per a promoure una corresponsabilitat efectiva en les 

famílies per tal de contribuir a erradicar les desigualtats de gènere en la distribució 
de les tasques domèstiques i de cura, agreujades per la pandèmia de la Covid-19 i la 
situació de crisi econòmica i social que se’n deriva.

b) Assegurar que, en les mesures de xoc adoptades per a atendre les necessitats 
derivades de la crisi social i econòmica provocada per la crisi sanitària de la Co-
vid-19, es té una atenció especial per a les persones que resten invisibles davant la 
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crisi perquè no tenen reconeguts els drets bàsics, en concret, les persones estrange-
res en situació irregular.

c) Impulsar mesures per a donar suport a la regularització de les persones es-
trangeres que fa temps que resideixen a Catalunya, per mitjà de l’assessorament i el 
suport jurídic, i també a la promoció de l’emprenedoria i del treball cooperatiu i de 
la formació per a la millora de l’ocupabilitat, especialment en l’àmbit del treball de 
la llar i de les cures.

d) Adaptar a la situació derivada de la pandèmia de la Covid-19 l’oferta forma-
tiva del Servei de Primera Acollida i estendre-la als formats no presencials. Garan-
tir el manteniment de la disponibilitat d’aquest servei a tot el territori i facilitar-ne 
l’accessibilitat.

e) Impulsar un pla per a assolir en quatre anys la plena alfabetització de tots els 
residents a Catalunya. Aquest pla ha de tenir en compte especialment la situació de 
les dones d’origen migrant i la necessitat d’adaptar l’oferta formativa a llurs neces-
sitats i a la diversitat territorial.

f) Promoure la igualtat efectiva de dones i homes en el treball, amb l’adopció de 
mesures sancionadores en cas d’incompliment de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva de dones i homes, i amb l’aprovació del decret català del registre 
públic de plans d’igualtat en el treball, d’acord amb el que regula el Reial decret llei 
6/2019, de l’1 de març.

g) Aplicar amb celeritat el que disposi la Llei d’igualtat de tracte i no-discrimi-
nació, un cop s’aprovi: creació de l’òrgan responsable, execució del pla quadriennal 
de treball i aprovació del decret sancionador de les conductes discriminatòries. As-
segurar que s’estableixen els acords pertinents perquè totes les administracions pú-
bliques despleguin aquesta llei en l’àmbit llurs competències.

h) Reforçar la xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGBTI que estableix la Llei 
11/2014 i que compta amb noranta serveis desplegats arreu de Catalunya.

i) Reforçar els recursos per a incorporar les persones transgènere i, en general, 
totes les del col·lectiu LGBTI en risc d’exclusió als recursos de formació i capacita-
ció ocupacional.

j) Modificar la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la vio-
lència masclista, per tal d’incorporar-hi la tipificació i l’abordatge de les violències 
virtuals i la violència institucional, tal com es va acordar al Parlament de les Dones 
al juliol del 2019.

k) Impulsar accions per a la igualtat entre homes i dones en l’àmbit del treball, per 
mitjà de l’elaboració dels plans d’igualtat en empreses o organitzacions que estableix 
la Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes.

l) Millorar la cobertura territorial dels serveis de la Xarxa d’Atenció i Recupera-
ció Integral per a les dones en situacions de violència masclista. Especialment, els 
serveis d’acolliment substitutoris de la llar, els serveis d’atenció i acolliment d’ur-
gència i els serveis d’intervenció especialitzada. Garantir el finançament correcte de 
la Xarxa per mitjà dels pressupostos de la Generalitat del 2021.

m) Dur a terme, al llarg del 2020, les accions següents: 
1r. Incrementar el nombre de serveis substitutoris de la llar de 9 a 41, de manera 

que es passi d’un total de 36 a 164 places per a dones i llurs fills.
2n. Incrementar els serveis d’intervenció especialitzada de 8 a 16.
3r. Obrir un servei d’intervenció especialitzada per a dones consumidores d’es-

tupefaents i dones sense llar que han patit violència masclista.
4t. Estendre els serveis d’atenció i acollida d’urgència a tots els municipis de Ca-

talunya.
5è. Oferir recursos assistencials específics per a dones víctimes del tràfic de perso-

nes, dones que practiquen la prostitució forçosa i dones consumidores d’estupefaents.
6è. Formar un equip professional específic per a l’erradicació dels matrimonis 

forçats i la mutilació genital femenina.
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7è. Donar cobertura jurídica i assistencial als infants que són fills de dones que 
pateixen violència masclista, i també als adolescents i les noies joves que en pateixen.

n) Millorar l’accés de les dones víctimes de la violència masclista als recursos 
d’inserció laboral i d’habitatge social d’emergència.

o) Incloure la perspectiva intercultural en tots els serveis de la Xarxa d’Atenció i 
Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència masclista amb l’ob-
jectiu de millorar les competències interculturals de la Xarxa i millorar l’accessibi-
litat de totes les dones als serveis.

p) Desenvolupar noves estratègies de prevenció de la violència masclista per mit-
jà del treball amb els homes i el desenvolupament de noves maneres d’entendre la 
masculinitat que combatin la violència en les relacions.

II.3. Violència masclista
32
El Parlament de Catalunya constata la urgència de fer efectius els mandats del 

Parlament de Catalunya per a desplegar la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat 
efectiva de dones i homes, i la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista, amb partides econòmiques específiques que garan-
teixin aquest desplegament i els informes preceptius de despesa i impacte de gènere. 
Així mateix, constata la necessitat urgent d’impulsar polítiques de lluita contra la 
feminització de la pobresa, amb mesures contra la segregació vertical i horitzontal 
o plans d’igualtat per a les empreses.

33
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aprovar urgentment el Pacte nacional per a la lluita efectiva contra la des-

igualtat retributiva i la feminització de la pobresa i a fer efectius els acords amb els 
agents econòmics i socials per a erradicar la desigualtat salarial, tal com estableixen 
el Pla de govern de la dotzena legislatura i les mocions 59/XII, sobre la igualtat de 
gènere, i 161/XII, sobre les polítiques de dones.

b) Convocar les forces polítiques durant el setembre per a fer realitat abans que 
acabi el 2020 el Pacte català contra la violència masclista, tal com ha aprovat el Par-
lament de Catalunya en diverses resolucions i mocions i tal com estableix el Pla de 
govern de la dotzena legislatura.

34
El Parlament de Catalunya, per a garantir la igualtat entre dones i homes i prote-

gir les víctimes de la violència masclista, insta el Govern a: 
a) Abordar l’impacte de gènere pel brot de la Covid-19 i garantir la perspectiva 

de gènere en les polítiques públiques de resposta a la crisi sanitària, social i econò-
mica.

b) Impulsar polítiques actives de prevenció de riscos laborals amb dimensió de 
gènere, per a poder intervenir i garantir la seguretat i la salut de les dones als llocs 
de treball.

c) Fomentar el coneixement de les dones amb relació a la història, l’art, la ciència 
i l’esport, en els termes següents: 

1r. Revisar el currículum escolar perquè inclogui les dones que han estat relle-
vants en la història, la ciència, la filosofia, l’esport, la història de la literatura i la 
història de l’art, amb l’objectiu de donar-les a conèixer.

2n. Fer visibles en els continguts educatius les opcions sexuals no heteronorma-
tives al llarg de la història.

d) Fer estudis específics sobre pobresa i exclusió de les dones amb discapacitat 
en diferents contextos, per a poder desenvolupar plans específics adaptats a llur rea-
litat.

e) Desenvolupar una estratègia de prevenció de la violència masclista que inclo-
gui el reconeixement de les diversitats sexuals i de gènere, i també de la prevenció 
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de l’assetjament escolar per raó de gènere en els centres educatius, espais de lleure 
educatiu i espais juvenils.

f) Garantir l’atenció integral a les dones en situació de violència masclista. Cal 
fer ús de tots els recursos previstos pel Pacte d’Estat contra la violència de gènere i 
reforçar els recursos socials de prevenció, detecció i suport a les dones exposades a 
situacions de violència que, en un context de crisi econòmica i confinament, es po-
den agreujar.

g) Garantir la dotació pressupostària necessària per a combatre la violència mas-
clista en tots els nivells institucionals. Aquests dotació ha de cobrir l’augment de pla-
ces en centres d’acollida amb una atenció integral d’assistència sanitària, terapèutica 
i d’inserció sociolaboral.

h) Reforçar la formació especialitzada als professionals afectats per la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, i en 
especial als professionals i funcionaris d’educació i sanitat per a la detecció i pre-
venció en matèria de política de violència masclista.

i) Intensificar la coordinació entre administracions i organismes públics per a 
millorar la resposta en la lluita contra la violència masclista.

II.4. Polítiques LGBTI
35
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aprovar el reglament del règim sancionador que estableix la Llei 11/2014, 

del 10 d’octubre, per a garantir el drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, 
atenint-se a l’esborrany elaborat per les entitats LGBTI, concretament l’Observatori 
Contra l’Homofòbia, conjuntament amb els serveis jurídics del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies.

b) Aplicar polítiques efectives per a la prevenció, la detecció i la intervenció 
contra la LGBTI-fòbia, tenint en compte l’atenció a les persones afectades per una 
situació discriminatòria per llur orientació sexual, identitat o expressió de gènere, 
i establir polítiques per a les persones que cometen aquestes pràctiques, polítiques 
que s’han de fonamentar en la prevenció i l’educació en diversitat afectiva, sexual i 
de gènere, i treballant valors que emanen dels drets humans.

c) Crear, d’acord amb l’article 8.1 de la Llei 11/2014, l’òrgan coordinador de les 
polítiques LGBTI.

d) Aplicar polítiques educatives en les diferents etapes educatives, des de l’escola 
bressol fins a la formació universitària i professional, sense oblidar l’educació en el 
lleure, en què l’educació afectivosexual i de gènere sigui transversal als currículums 
i a les propostes educatives, i acompanyar-les amb un pressupost que permeti apli-
car-les.

e) Estudiar la possibilitat d’establir un assignatura específica en el currículum de 
l’educació primària i de l’educació secundària obligatòria per a tractar la diversitat 
de gènere i afectivosexual, a més d’abordar aquests temes d’una manera transversal 
en totes les matèries, i incloure aquests aspectes en la formació inicial de mestres i 
professorat (magisteri i màster del professorat).

II.5. Memòria democràtica 
36
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar l’esforç per la localització de les persones desaparegudes durant la 

Guerra Civil i la dictadura franquista, per tal de poder avançar en la reparació efec-
tiva a les víctimes, a llurs famílies i a la societat en general. Mitjançant els instru-
ments inclosos en el Pla de fosses, de recuperació i identificació de les víctimes en-
terrades en fosses comunes, i la senyalització i dignificació dels llocs d’enterrament 
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com a espais de memòria, cal prosseguir la reparació a les víctimes i el foment dels 
valors democràtics i republicans.

b) Consolidar els recursos dedicats a desplegar les tasques que acompleix el Me-
morial Democràtic en els àmbits de la divulgació, l’educació i la patrimonialització 
de la història i la memòria de la Segona República, la Guerra Civil, el règim fran-
quista i el procés de derogació de la dictadura, i les lluites per la democràcia i les 
llibertats individuals, col·lectives i nacionals.

c) Completar un desplegament equilibrat geogràficament i temàticament de la 
Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica, i consolidar els recursos dedicats al Mu-
seu Memorial de l’Exili i els Espais de la Batalla de l’Ebre, a fi d’augmentar-ne la 
projecció nacional i internacional.

d) Potenciar la commemoració cívica d’esdeveniments històrics, trajectòries de 
persones i efemèrides, amb l’objectiu d’homenatjar les víctimes de les violències po-
lítiques i la repressió i, alhora, de posar en valor les actituds de resistència en defen-
sa de les llibertats individuals i col·lectives enfront de qualsevol tipus d’autoritarisme 
i totalitarisme, tot incorporant-hi la perspectiva de gènere i garantint la presència de 
dones i d’altres col·lectius sovint invisibilitzats.

II.6. Mitjans de comunicació de la Generalitat
37
El Parlament de Catalunya manifesta la conveniència que el Govern activi els 

mecanismes necessaris perquè s’apliqui immediatament la Llei 7/2019, del 14 de 
novembre, de modificació de la Llei 2/2000, del Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya, i de la Llei 11/2007, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb 
l’objectiu de: 

a) Garantir la renovació del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, caducat.

b) Executar el procediment públic de selecció de candidats al càrrec de director 
dels mitjans de la Corporació.

c) Respectar la representació paritària de dones i homes entre els membres del 
Consell de Govern de la Corporació i de la resta d’òrgans a què fa referència la Llei.

38
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir la desgovernalització dels 

òrgans de govern i direcció dels mitjans públics de Catalunya.

II.7. Cultura i llengua
39
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar i estimular la cultura com a element central del desenvolupament ter-

ritorial mitjançant el patrimoni, els festivals i els equipaments culturals, amb la fina-
litat de crear ocupació sostenible per tal de vetllar pels professionals de la cultura i 
promoure l’economia creativa per a seguir donant suport a les empreses. El progra-
ma d’impuls ha de posar en valor el patrimoni cultural des de les xarxes territorials 
de museus, els espais patrimonials i també l’associacionisme cultural i el seu paper 
en el desenvolupament del patrimoni immaterial. També ha de desenvolupar les xar-
xes d’arxius i de biblioteques, els grans centres de referència nacional, els festivals i 
les fires, a més de definir noves formes locals d’interacció i diàleg entre els recursos, 
les infraestructures, la societat i l’economia local.

b) Continuar l’acompanyament i la recollida de les necessitats del sector mitjan-
çant el Pla de rescat de la cultura, i ampliar-ne les accions d’emergència, de manera 
que esdevingui un nou pla de contingència per al sector cultural, amb noves accions 
de suport, protecció i represa, i també vetllar pel compliment de les resolucions 
aprovades pel Parlament.

c) Declarar la cultura servei essencial i aprovar els canvis normatius imprescin-
dibles per a acollir aquest reconeixement, i també el dels drets culturals fonamentals 
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que haurien de garantir la continuïtat de les activitats culturals malgrat les restricci-
ons que imposi la pandèmia.

d) Fer de la intel·ligència artificial en català una eina d’aprenentatge i comuni-
cació per tal d’estendre el coneixement de la llengua perquè el màxim nombre de 
persones adultes que viuen a Catalunya la puguin usar amb normalitat, i incorpo-
rar el català al mercat dels assistents de veu, per a garantir els drets dels ciutadans 
a ésser atesos en llur llengua en els sistemes automatitzats, i també posar en marxa 
els projectes necessaris per a millorar la qualitat i sostenibilitat de la prestació dels 
serveis públics digitals orientats a la ciutadania, i desenvolupar el servei de consul-
tes lingüístiques de l’Optimot.

e) Engegar el procés per a fer de Catalunya la capital de l’audiovisual i el videojoc 
del sud d’Europa, tot reforçant i potenciant els sectors de l’audiovisual i del videojoc, 
per tal d’enfortir la indústria audiovisual i digital catalana perquè esdevingui un re-
ferent en recerca, desenvolupament i innovació al sud d’Europa, mitjançant l’impuls 
de la producció audiovisual pròpia i l’oferta de serveis avançats per a la producció 
aliena, la digitalització i la difusió del patrimoni audiovisual, la creació d’un centre 
de producció audiovisual i digital de recerca, desenvolupament i innovació, tenint 
el foment del català com a objectiu immutable en tot el procés, atès que la presència 
de la llengua en els productes audiovisuals és un gran indicador de la seva vitalitat.

f) Fomentar el consum cultural, que ha patit els efectes de la crisi de la Covid-19. 
Les accions han d’incloure campanyes de publicitat institucional per al foment del 
consum cultural, tant en viu com per mitjans tradicionals i digitals. Aquestes cam-
panyes han de servir per a desestigmatitzar el consum cultural en viu, associat al 
risc per a la salut durant la crisi sanitària, i posar en valor la cultura i el reconeixe-
ment de la funció social que ha tingut durant el temps de confinament. A més, han 
d’ajudar els diferents sectors en llurs pròpies campanyes de promoció.

g) Promoure la universalització de l’accés a la cultura catalana per la via del mul-
tilingüisme i dels recursos digitals, per mitjà dels projectes de divulgació digital de 
l’Institut Ramon Llull, per a la qual cosa s’ha de digitalitzar l’activitat de l’Institut, 
tant la de gestió interna com l’externa, s’ha de fomentar la formació digital dels pro-
fessors de català com a llengua estrangera i s’ha d’impulsar la internacionalització 
de creacions contemporànies de cultura catalana en suport digital.

40
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dur a terme les actuacions necessàries perquè la cultura sigui declarada un bé 

i una activitat essencial.
b) Posar en marxa urgentment un pla nacional per a difondre la cultura i crear 

llocs de treball dignes per als treballadors d’aquest sector.
c) Activar urgentment la taula de treball conjunta amb el Parlament i el sector 

cultural, en què han de participar les comissions de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, d’Empresa i Coneixement i d’Estudi del Treball Autònom.

d) Modificar la prestació per subministraments bàsics per als treballadors i crea-
dors de la cultura, facilitant-ne la tramitació i ampliant el termini per a sol·licitar-la 
fins que torni la normalitat de l’activitat cultural en viu.

41
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Activar urgentment una taula de treball interdepartamental i amb representa-

ció dels treballadors dels diferents sectors culturals, amb l’objectiu de consensuar 
les polítiques públiques per a afrontar la greu crisi que pateix el món cultural per 
motius estructurals i que s’ha agreujat amb la crisi de la Covid-19.

b) Desplegar les eines legislatives adequades per a garantir el pagament del cent 
per cent de les compensacions en cas de cancel·lacions o ajornaments d’activitats 
culturals per part d’ajuntaments a instàncies del Procicat.
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c) Dur a terme una campanya de divulgació i sensibilització sobre la seguretat 
sanitària en la cultura que permeti la desestigmatització de les activitats culturals.

d) Impulsar un pla nacional d’impuls i creació de llocs de treball dignes per als 
treballadors de la cultura que incorpori l’obligatorietat de contractació en el règim 
d’artistes fent valer la relació laboral en promotors públics i privats.

e) Elaborar un informe, en el termini d’un mes a partir de l’aprovació d’aquesta 
resolució, relatiu als ocupadors dels treballadors de la cultura que perceben recur-
sos públics, que concreti les relacions contractuals i incorpori una anàlisi de gènere.

f) Declarar la cultura bé i activitat essencial, en un termini de dues setmanes a 
partir de l’aprovació d’aquesta resolució.

g) Fer tots els tràmits necessaris perquè el Procicat permeti que els ajuntaments 
puguin autoritzar les activitats de fires d’atraccions.

42
El Parlament de Catalunya constata la necessitat de modificar el termes i els ter-

minis de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics a professionals 
de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual i d’altres activitats culturals 
suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya recollits en els decrets 21/2020 i 
29/2020.

II.8. Esports 
43
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Donar suport a les famílies catalanes perquè puguin continuar fent activitat 

física i esport per mitjà, entre altres, del pagament de les llicències esportives fede-
ratives i escolars, a partir de la temporada 2020-2021.

b) Donar suport als municipis en la reforma, la modernització i la construcció 
d’equipaments esportius.

c) Fomentar la pràctica de l’activitat física i l’esport en el conjunt de la societat i 
en totes les franges d’edat, amb un especial èmfasi en els col·lectius més vulnerables 
i les persones amb diversitat funcional.

d) Fomentar la pràctica de l’esport femení donant suport a la participació en 
competicions d’esport femení i a les competicions internacionals.

III. Governança i administracions públiques

III.1. Finançament de les administracions públiques
44
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a requerir al Govern 

de l’Estat: 
a) La modificació de l’objectiu de dèficit de la Generalitat per a l’any 2020, per-

què passi del 0% actual a un objectiu no inferior a l’1%, la qual cosa comportaria la 
injecció de més de 2.000 milions d’euros per a l’economia catalana.

b) Les modificacions legislatives necessàries per a revisar i actualitzar el marc 
d’estabilitat pressupostària, i les altres que permetin als ens locals disposar lliure-
ment de llurs romanents i fer ús de llur capacitat d’endeutament.

c) La creació d’un fons de 5.000 milions d’euros per a distribuir entre tots els 
ajuntaments, amb criteris objectius de població i afectació econòmica i social de la 
pandèmia.

III.2. Seguretat pública i emergències 
45
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aprovar i presentar, al més aviat possible, el Projecte de llei d’emergències 

per a aplicar un sistema integral d’emergències que garanteixi al màxim un servei 
homogeni arreu de Catalunya i endreci i optimitzi els efectius existents. La Llei 
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d’emergències ha d’incloure la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació dels serveis 
de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya, la Llei 4/1997, del 
20 de maig, de protecció civil de Catalunya i la Llei 9/2007, del 30 de juliol, del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, i també la partici-
pació de la ciutadania en el sistema integral d’emergències.

b) Complir els acords presos en el marc del Consell de Bombers Voluntaris pel 
que fa a la millora de les condicions d’accés al Cos de Bombers Voluntaris, les hores 
mínimes anuals, la millora de la disponibilitat i el seu reconeixement públic, i també 
l’ampliació de les places ofertades.

c) Reforçar les capacitats de coordinació i presa de decisions en emergències 
greus mitjançant la revisió i el reforç dels recursos i les capacitats de la Direcció 
General de Protecció Civil, com a unitat directiva encarregada de la coordinació del 
sistema de protecció civil, i concretament: 

1r. Garantir els mecanismes pels quals els plans de protecció civil són els ele-
ments de referència tècnica i jurídica per a la resposta a emergències greus.

2n. Dotar la Direcció General de Protecció Civil de les competències necessàries 
per a instar al compliment de les actuacions previstes pels plans de protecció civil, 
inclosa la comunicació a la població.

3r. Garantir les capacitats del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya 
(CECAT), gestionat per la Direcció General de Protecció Civil, per a actuar amb 
caràcter permanent i ininterromput com a nucli de coordinació i comunicacions, en 
tota situació de risc o emergència greu.

d) Adaptar les estratègies de protecció civil per a la gestió dels episodis de risc i 
emergències greus vinculats al canvi climàtic, tant pel que fa a la preparació com a 
la resposta a emergències.

e) Iniciar un procés d’estudi del model organitzatiu del sistema d’emergències i 
protecció civil català per a donar resposta als reptes futurs i concretament: 

1r. Analitzar els models i les experiències desenvolupats per les regions i els es-
tats membres de la Unió Europea, i altres de referència que escaiguin, per a donar 
resposta a les noves demandes i necessitats davant d’emergències greus.

2n. Impulsar un nou marc normatiu que permeti l’adequació organitzativa de 
l’actual sistema d’emergències i protecció civil a aquestes noves demandes de servei.

3r. Focalitzar la proposta de reorganització en una adequada integració dels di-
ferents recursos que participen del sistema, amb l’objectiu d’incrementar l’eficàcia 
i l’eficiència i evitar duplicitats i descoordinació, amb un interès especial pel que fa 
a serveis d’emergència, serveis tècnics i d’anàlisi de risc, voluntariat i competències 
de les administracions locals, i activitats públiques i privades.

46
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Complir els acords de la Moció 55/XI del Parlament de Catalunya, sobre la 

desmilitarització de Catalunya.
b) Fer totes les accions necessàries per a evitar la presència de cossos policials 

–Mossos d’Esquadra, policia local, policia estatal, entre d’altres– amb armes als 
recintes i a les aules d’escoles, instituts, universitats, centres formatius o espais de 
lleure quan aquests cossos hi assisteixen per a fer xerrades de formació viària o 
de seguretat a les xarxes, entre altres activitats.

c) Elaborar un pla de formacions, tallers i orientacions de seguretat viària o se-
guretat a les xarxes que sigui aplicat per professionals amb acreditació i expertesa 
en l’àmbit educatiu i en cap cas per integrants de cossos armats.

d) Descartar d’una manera diàfana la possibilitat de demanar rastrejadors mili-
tars en el marc de la gestió de la situació sanitària a causa de la pandèmia provocada 
per la Covid-19, ja que seria incoherent i absolutament contradictori amb les diver-
ses iniciatives legislatives en l’àmbit del foment de la pau i sobre la desmilitarització 
de Catalunya aprovades pel Parlament.
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III.3. Cossos i forces de seguretat 
47
El Parlament de Catalunya, en denúncia dels operatius parapolicials i per a exi-

gir una reforma democràtica dels cossos i forces de seguretat de l’Estat, expressa la 
seva preocupació davant els nous informes i declaracions revelats en la investiga-
ció de l’anomenada Operació Kitchen, que afecta òrgans superiors i antics directius 
de l’Administració general de l’Estat, amb la creació d’un operatiu parapolicial, en 
xarxa amb mitjans de comunicació i empreses, que actuava al marge de la llei per 
neutralitzar diferents amenaces polítiques al Govern espanyol.

48
El Parlament de Catalunya es reafirma, davant les noves informacions, en les 

conclusions de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya, que ja apun-
tava que no es tractava d’una actuació aïllada, sinó d’una conducta planificada i es-
tratègica que només era possible gràcies a la pervivència de comandaments, men-
talitats i actuacions d’origen franquista. El Parlament considera necessari recordar, 
tal com la Comissió va concloure, que, en el marc d’una democràcia, amb separació 
efectiva de poders i amb institucions amb un funcionament veritablement honest, 
aquestes indagacions i aquests judicis s’haurien de fer als tribunals i no pas al Par-
lament.

49
El Parlament de Catalunya denuncia la inacció del Govern de l’Estat pel que fa 

a les escoltes il·legals al president del Parlament, Roger Torrent, i a altres diputats 
d’aquesta cambra de la present legislatura i de les anteriors, i també a diversos acti-
vistes i membres de la societat civil. Una inhibició davant d’uns fets provats d’aques-
ta gravetat que en un estat que es vol democràtic comportaria, com a mínim, la di-
missió del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska. A més, el Parlament 
condemna la persecució al president Carles Puigdemont i el seu entorn, exemplificat 
amb les escoltes i els seguiments que s’han fet públics darrerament.

50
El Parlament de Catalunya considera que en cap cas no es pot suposar l’existèn-

cia de la «policia patriòtica» com un fet aïllat, sinó que es tracta d’un problema per-
manent d’una intervenció il·legítima dels cossos i forces de seguretat de l’Estat en 
la vida pública, que reflecteix un important dèficit democràtic en la cultura política 
d’aquests cossos i forces de seguretat. Aquestes actuacions, a més, sovint són tolera-
des per la inèrcia institucional i el biaix ideològic de la justícia espanyola.

51
El Parlament de Catalunya denuncia que el biaix ideològic institucional i les 

inèrcies en l’aparell de seguretat de l’Estat i en el poder judicial són conseqüència de 
la manca de reforma i la baixa democratització provocades per una clara continuïtat 
institucional després del franquisme.

52
El Parlament de Catalunya reitera la seva condemna a l’actuació amb ús de la 

força dels cossos i forces de seguretat de l’Estat l’1 d’octubre de 2017, amb violència 
objectivament desmesurada i injustificada, que va causar un miler de persones feri-
des i nombroses alteracions psicològiques. Aquesta actuació ja ha estat considerada 
per l’opinió pública internacional com una mostra d’una actuació policial pèssima. 
A més, el Parlament denuncia l’opacitat causada per la negativa dels màxims res-
ponsables, entre els quals l’exministre Juan Ignacio Zoido, l’exsecretari de Seguretat 
José Antonio Nieto, el coronel Diego Pérez de los Cobos i l’actual ministre Fernan-
do Grande Marlaska, a fer públic qui va ordenar les càrregues policials indiscrimi-
nades contra els ciutadans.

53
El Parlament de Catalunya continua considerant necessària una investigació se-

parada del rol de les institucions de l’Estat en l’encobriment dels presumptes delictes 
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de Joan Carles I i troba especialment greus les indicacions segons les quals es van 
emprar els serveis secrets de l’Estat per a encobrir aquestes activitats, en comptes 
d’investigar les irregularitats.

54
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Reclamar al Govern de l’Estat l’aclariment i el màxim coneixement de les 

trames irregulars liderades pels responsables polítics del Ministeri de l’Interior, co-
mençant pels exministres Juan Ignacio Zoido i Jorge Fernández Díaz.

b) Exigir al Govern de l’Estat, després dels casos delictius coneguts històrica-
ment i relacionats amb els cossos i forces de seguretat de l’Estat (el GAL, el Batallón 
Vasco Español, el cas Roldán, els abusos contra l’independentisme, la cobertura dels 
presumptes delictes de Joan Carles I i el cas Kitchen, entre d’altres), una reforma de-
mocràtica integral dels seus cossos i forces de seguretat que inclogui, com a mínim: 

1r. Una investigació exhaustiva dels seus llaços i connivència amb l’extrema dreta.
2n. Una investigació exhaustiva de la utilització discrecional dels recursos de 

l’Estat a l’hora de garantir l’opacitat dels presumptes negocis il·legals de Joan Carles 
de Borbó, i també de la participació i col·laboració dels cossos i forces de seguretat 
de l’Estat en la seva fugida de la justícia suïssa i en la posterior vida com a pròfug.

3r. La destitució i l’exigència de responsabilitat de tots els comandaments i càr-
recs que s’han implicat en operacions d’assetjament a rivals polítics, sigui en l’Ope-
ració Catalunya, l’Operació Kitchen o el marc de la causa general contra l’indepen-
dentisme.

4t. Una investigació exhaustiva dels abusos i tortures policials, i també la desti-
tució i l’exigència de responsabilitats a qualsevol càrrec o agent implicat i la inhabi-
litació de qualsevol membre del poder judicial condemnat pel Tribunal Europeu de 
Drets Humans per haver permès els dits abusos i tortures.

5è. L’establiment de mecanismes, mesures i protocols per a prevenir i impossibi-
litar la creació de qualsevol trama irregular o estructura policial paral·lela al marge 
de la legislació, i també el racisme institucional en els cossos i forces de seguretat de 
l’Estat.

55
El Parlament de Catalunya insta el Govern a treballar per la modernització cons-

tant de la policia catalana, amb un nou model policial comunitari i pròxim, en l’àm-
bit de la futura llei del sistema de seguretat pública de Catalunya. Aquesta tasca 
ha d’invertir completament l’impacte que l’aplicació de l’article 155 va tenir en els 
Mossos d’Esquadra i ha de seguir les guies que va establir la Comissió d’Estudi so-
bre el Model de Seguretat i Ordre Públic de Catalunya. S’ha d’evitar, així, qualse-
vol cas com aquells amb relació als quals aquest Parlament s’ha posicionat i que ha 
fiscalitzat darrerament en mocions com la 169/XII o la 128/XII, en el punt 32 de la 
Resolució 905/XII, o en els relatius a la resposta policial a les manifestacions contra 
la sentència sobre l’U d’Octubre.

III.4. Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra 
56
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Revisar la xifra de 18.267 efectius de la Policia de la Generalitat - Mossos 

d’Esquadra acordada en la Junta de Seguretat de Catalunya del 2006 i incremen-
tar-la d’acord amb les necessitats generades pels nous reptes de seguretat i els can-
vis profunds experimentats en la situació econòmica, tecnològica, social i sanitària.

b) Elaborar i aplicar un pla de recursos humans que permeti de gestionar les ne-
cessitats de reposició en el Cos de Mossos d’Esquadra, derivades de l’envelliment 
natural de la plantilla, les jubilacions i altres contingències.

c) Aprovar i presentar, al més aviat possible, el Projecte de llei del Sistema de 
Policia de Catalunya, perquè abordi amb eficàcia els reptes del segle xxi.
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d) Impulsar un estudi de les necessitats tecnològiques de cada servei i unitat del 
Cos de Mossos d’Esquadra per a implementar el model més efectiu per a adaptar-se 
al nou escenari de transformació tecnològica.

e) Dotar la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra amb el material tecno-
lògic necessari per a desenvolupar les seves funcions i donar resposta als nous rep-
tes de la delinqüència amb la major eficàcia possible d’acord amb la disponibilitat 
pressupostària.

f) Dissenyar un pla de formació integral valorant les necessitats dels diferents 
serveis per a dotar-los de les competències necessàries en el domini de les noves 
tecnologies i posicionar la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra com una 
policia de referència en l’ús d’aquestes tecnologies.

g) Establir mecanismes per a garantir una major incorporació de les dones en la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i per a fomentar-ne la presència en les 
especialitats en què es troben menys representades, amb l’objectiu d’assolir d’una 
manera gradual i progressiva la paritat en el si del Cos de Mossos d’Esquadra.

h) Impulsar la revisió del sistema de promoció i provisió professional en el si de 
la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra amb l’objectiu d’establir mesures 
que promoguin l’accés de les dones a càrrecs d’alta responsabilitat, directius i de 
comandament.

i) Aplicar mecanismes que permetin de millorar la conciliació de l’àmbit profes-
sional i familiar dels membres de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

j) Integrar la perspectiva de gènere en els diversos àmbits, processos i actuacions 
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra per a acomplir el que disposa 
la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, en matèria de 
formació.

k) Impulsar l’elaboració del Pla d’igualtat de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra com a instrument vertebrador de l’aplicació de les polítiques en matèria 
d’igualtat.

l) Reclamar al Govern de l’Estat el deute pendent relatiu a la regularització del 
finançament del desplegament del Cos dels Mossos d’Esquadra.

m) Revisar els mecanismes interns de control, avaluació i sanció del Cos de la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra amb l’objectiu d’evitar nous casos 
d’abusos policials com els ocorreguts durant el darrer any.

n) Impulsar la creació d’un mecanisme independent sobre la conducta policial 
amb l’objectiu de detectar i investigar les possibles males praxis policials, investigar 
els casos de possible vulneració de drets humans per part dels cossos i forces de se-
guretat i atendre les queixes formulades per les possibles víctimes.

III.5. Administració local 
57
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar desenvolupant l’estratègia de dinamització territorial «Un país 

d’oportunitats, un país viu» per mitjà de les comissions de treball territorials que 
són l’instrument de treball bilateral entre el territori i el Govern, duent a terme de 
manera conjunta i compartida un diagnòstic sobre els principals reptes de cada co-
marca per a poder treballar d’una manera coordinada en les possibles solucions.

b) Respectar l’autonomia local i exigir a l’Estat la derogació de la Llei de racio-
nalització i sostenibilitat de l’Administració local.

c) Continuar impregnant l’actuació de tot el Govern de Catalunya de sensibilitat 
cap al món local, protegint els municipis petits i dotant-los de la màxima autonomia.

III.6. Política digital i Administració pública 
58
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) Desplegar el model de govern de les dades que permeti de treballar amb les 
màximes garanties de qualitat, fiabilitat i seguretat, des del moment que entra la 
dada a la Generalitat fins a la prestació del servei, mitjançant l’elaboració d’un pro-
tocol que reculli els aspectes tècnics i organitzatius necessaris per a aplicar-lo.

b) Habilitar els mecanismes i els indicadors per al seguiment de l’administració 
digital, que incorpori el teletreball com una nova manera de treballar, amb l’objectiu 
d’avaluar-ne l’impacte en l’organització i facilitar la presa de decisions.

c) Desenvolupar solucions i espais digitals per a promoure la capacitació dels 
treballadors de l’Administració mitjançant eines de formació virtual per a afavorir 
l’adquisició de coneixements i la formació contínua enfront els nous reptes tecnolò-
gics i organitzatius que planteja l’administració digital.

d) Crear el Registre de consentiments, que reculli les dades relatives al consenti-
ment de les persones per a poder accedir als serveis proactius i personalitzats, amb 
l’objectiu de garantir la potestat del ciutadà de gestionar les seves dades i decidir, 
en tot moment, quina informació vol rebre sobre els serveis prestats per a la Gene-
ralitat.

e) Constituir la comissió de seguiment en matèria de teletreball prevista en 
l’acord del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública amb els re-
presentants de les organitzacions sindicals de la Mesa General de Negociació de 
l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (MEPAGC).

III.7. Societat digital i ciberseguretat 
59
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar un pla de digitalització empresarial per a ajudar que les petites i mit-

janes empreses i els treballadors autònoms puguin fer el procés de transformació 
digital que permeti incrementar llur competitivitat i productivitat com a conseqüèn-
cia de repensar el model de negoci o el conjunt de processos de la companyia tenint 
en compte el nou paradigma digital i la incorporació dels serveis o productes de les 
tecnologies de la informació i la comunicació de nova generació.

b) Fer un estudi que analitzi la situació de la bretxa digital a Catalunya des del 
punt de vista del coneixement, els equipaments i l’accés de la societat catalana.

c) Continuar duent a terme accions en el marc del Pla STEMCat per a fomentar 
les vocacions científiques, tecnològiques i matemàtiques conjuntament amb els de-
partaments d’Educació i d’Empresa i Coneixement, amb l’objectiu d’alinear el ter-
ritori amb un sector de futur i poder donar resposta a la demanda de talent de les 
empreses.

d) Promoure l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la 
comunicació (ACTIC) no només entre personal del sector públic, sinó també entre 
els ciutadans, amb un èmfasi especial en col·lectius específics, sobretot en els que es 
troben en risc d’exclusió.

e) Desplegar programes específics per a dones en el marc del Pla DonaTIC des 
del punt de vista de la capacitació i els lideratges, per a promoure i facilitar suport i 
ajuts per a la creació d’empreses.

f) Promoure el desenvolupament de projectes de recerca i innovació en tecnolo-
gies digitals avançades (internet de les coses, 5G, dades massives, ciberseguretat, 
intel·ligència artificial i tecnologies quàntiques, entre altres) que donin resposta als 
reptes proposats pels departaments de la Generalitat segons un model orientat a 
missions i que siguin transferits posteriorment al sector privat per a la generació de 
creixement econòmic, la creació de llocs de treball i l’assoliment de lideratge global.

g) Desplegar un programa d’actuacions específiques per a enfortir l’ecosistema 
d’intel·ligència artificial existent a Catalunya i liderar la generació de coneixement, 
l’aplicació social i empresarial i la creació de solucions basades en intel·ligència ar-
tificial que fomenti el creixement econòmic i millori la vida de les persones.
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h) Dur a terme formacions professionalitzadores en competències digitals adap-
tades a les noves necessitats del mercat laboral que impulsin l’ocupabilitat en l’àmbit 
digital i contribueixin a la digitalització de les empreses de Catalunya.

i) Promoure el teletreball i les professionals digitals en zones rurals per tal d’ac-
celerar el desenvolupament de l’economia digital al conjunt de Catalunya.

j) Desplegar el model de ciberseguretat per a les administracions locals mitjan-
çant l’establiment de mesures, eines i mecanismes de coordinació operativa entre les 
administracions públiques de Catalunya i l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. 
Això ha de permetre a les administracions locals millorar la ciberseguretat en la 
prestació de serveis públics digitals, reforçar el suport de l’Agencia davant d’amena-
ces i incidents de ciberseguretat i desplegar una cultura de la ciberseguretat.

III.8. Integritat i lluita contra la corrupció 
60
El Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvolupar polítiques d’integritat 

que contribueixin a garantir la qualitat institucional i a generar confiança pública, 
entre altres: 

a) Dissenyar i implementar plans d’integritat en els departaments de l’Adminis-
tració de la Generalitat, amb l’objectiu d’identificar àrees de risc de corrupció, ana-
litzar-ne l’impacte i establir mesures per a mitigar-los, gestionar-los i prevenir-los, 
i també transparentar el disseny d’aquests plans i llur sistema de seguiment i ava-
luació.

b) Augmentar la publicitat de la informació en formats oberts en les matèries 
més sensibles a la corrupció, com poden ésser la contractació pública, les subven-
cions, els pressupostos públics, l’urbanisme, les agendes de treball i reunions dels 
càrrecs públics amb grups d’interès, entre altres, i habilitar mecanismes i eines que 
permetin a la ciutadania comprendre i analitzar millor les dades.

c) Implementar les bústies anonimitzades del Comitè Assessor d’Ètica Pública, 
de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública i de la Inspecció General de Ser-
veis de Personal, aprovades per Acord de Govern el 22 de juliol de 2020, garantint 
la independència funcional dels òrgans gestors, la capacitació del personal responsa-
ble i la seguretat del programari i equips tecnològics, i col·laborar amb altres actors 
públics per a la implementació de bústies anònimes.

IV. Acció exterior i cooperació al desenvolupament
61
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Consolidar la xarxa de delegacions del Govern a l’exterior perquè estigui en 

condicions de donar resposta a les necessitats del país en el context actual.
b) Reforçar la xarxa de delegacions ampliant-ne el desplegament.
c) Vetllar perquè el desplegament progressiu de la xarxa de delegacions del Go-

vern a l’exterior reforci la presència institucional de Catalunya en regions en què 
tradicionalment no n’hi havia.

V. Habitatge
62
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Oferir als municipis amb més problemes de casos pendents de la taula d’emer-

gència acords de col·laboració per a la inspecció d’habitatges buits, per tal d’aplicar 
les mesures que estableix el Decret llei 17/2019, del 23 de desembre.

b) Aplicar un programa de foment de l’habitatge al món rural per a impulsar 
l’emancipació o la instal·lació de nous habitants en pobles, a partir de la rehabilita-
ció del parc municipal d’habitatges buits, oferint diverses modalitats d’allotjament.
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c) Desenvolupar noves fórmules d’accés habitacional per mitjà d’un pla d’allotja-
ment dotacional social, per a mitigar la demanda de les taules d’emergència.

d) Elaborar i presentar al Parlament un projecte de llei del contracte d’arrenda-
ment de finques urbanes per tal que Catalunya tingui una regulació pròpia del con-
tracte d’arrendaments urbans que superi les limitacions de la legislació estatal.

e) Adoptar i desenvolupar les mesures normatives, administratives i econòmi-
ques necessàries per a evitar l’escalada dels preus del lloguer, tenint presents l’evo-
lució dels salaris i el dret d’accés a un habitatge digne.

f) Donar difusió als mecanismes i serveis de mediació en habitatge que s’oferei-
xen des de les oficines d’habitatge davant els conflictes entre llogaters i propietaris, 
especialment en situació d’impagaments per motius econòmics o per la crisi de la 
Covid-19, i reforçar alhora des dels departaments les oficines d’habitatge que s’han 
d’encarregar d’aquesta tasca de mediació.

g) Dissenyar, entre els departaments competents en polítiques de joventut i d’ha-
bitatge, un pla d’intervenció per a noves formes sostenibles d’accés i tinença d’ha-
bitatge per a joves en un període de tres anys, que inclogui propostes concretes per 
a millorar la taxa d’emancipació residencial dels joves, amb l’objectiu d’aconseguir 
que el desplegament de les propostes tingui una repercussió en la definició dels suc-
cessius pressupostos anuals de la Generalitat.

h) Posar en marxa una campanya, en el termini d’un mes, als mitjans de comuni-
cació públics de la Generalitat amb l’objectiu d’informar el conjunt de la ciutadania 
sobre el contingut de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en ma-
tèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, i els drets 
subjectius que reconeix.

i) Elaborar un tríptic informatiu amb els punts bàsics de la Llei 11/2020 en for-
mat digital, d’accés lliure, per a poder fer-ne difusió, per exemple, en casals, ateneus, 
edificis d’atenció al públic o oficines d’atenció a la ciutadania.

j) Elaborar un manual en coordinació amb tots els actors implicats, el sindicat 
de llogaters i la comissió de seguiment i avaluació que estableix la Llei 11/2020, per 
a aplicar els preceptes del seu règim sancionador basant-se en supòsits pràctics, per 
a professionals de l’àmbit de l’habitatge, operadors jurídics, treballadors de l’àmbit 
social, etc.

k) Impartir formació a tot el personal de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
les oficines locals d’habitatge i les oficines de joventut amb l’objectiu que esdevin-
guin punts d’assessorament per als llogaters.

63
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incentivar la col·laboració publicoprivada de manera que faciliti la construcció 

d’habitatge social.
b) Impulsar programes de rehabilitació d’habitatges que permetin que habitatges 

tancats puguin entrar en el mercat.
c) Impulsar la creació de sòl de promoció pública o privada d’habitatges destinat 

al lloguer social, per mitjà de l’ús dels instruments d’intervenció de què disposa la 
Generalitat, com ara l’Institut Català del Sòl.

d) Facilitar el destí de sòl dotacional a promocions d’habitatge per al lloguer so-
cial.

e) Prioritzar les mesures que facilitin l’accés a l’habitatge social a les famílies 
inscrites en el Registre de sol·licitants d’habitatge social.

VI. Educació
64
El Parlament de Catalunya reconeix i agraeix l’esforç de tota la comunitat edu-

cativa (docents, personal d’administració i serveis i famílies) per a garantir el dret 
a l’educació dels joves i els infants durant els mesos de confinament, i també llur 
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compromís per fer possible l’inici de curs amb la màxima normalitat que permet la 
situació sanitària.

65
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir el dret a l’educació i a la socialització dels nens i els joves durant el 

curs 2020-2021, amb l’obertura de les escoles com un entorn educatiu, social i co-
munitari segur, i amb el garantiment de l’educació presencial amb la màxima qua-
litat, equitat i no-segregació.

b) Garantir, durant el curs 2020-2021, la igualtat del dret a l’educació entre tot 
l’alumnat, amb la màxima inclusió i sense segregació, aplicant les mesures previstes 
al Pla de millora de les oportunitats educatives orientades a reduir les barreres eco-
nòmiques en els centres; acompanyar, motivar i donar suport a l’alumnat, i acompa-
nyar les famílies i l’acció educativa comunitària.

c) Mantenir els centres educatius oberts en cas de confinaments parcials, ente-
nent que l’escola s’ha de considerar un servei essencial, i garantir que els alumnes 
beneficiaris de les beques de menjador escolar tinguin accés a l’àpat corresponent 
en el supòsit que hagin de fer quarantena.

d) Fer periòdicament, als centres educatius, cribratges dirigits, d’acord amb cri-
teris poblacionals i epidemiològics, per a poder fer un seguiment continuat de la si-
tuació sanitària a l’entorn escolar, i prevenir focus de rebrot a la comunitat. Aquesta 
estratègia s’ha de complementar amb una xarxa d’escoles sentinella que permeti 
monitoritzar i fer un seguiment del curs de la pandèmia en edat pediàtrica i a l’en-
torn educatiu.

e) Assignar a cada centre educatiu un centre d’atenció primària i personal sani-
tari de referència.

f) Articular mesures per a acompanyar les famílies en situació de vulnerabilitat 
durant el curs escolar quan necessitin quedar-se a casa a tenir cura dels fills o dels 
menors que tinguin a càrrec.

g) Impulsar el Pla d’educació digital per a accelerar la transformació digital dels 
centres educatius, garantir que cap alumne no quedi enrere i fer possible que s’erra-
diquin les mancances vinculades a la digitalització, com ara la bretxa digital.

66
El Parlament de Catalunya, amb relació al dret a l’educació en temps de pandè-

mia, manifesta que: 
a) Els professionals de l’educació i el conjunt de la comunitat educativa han de-

mostrat un compromís i una determinació enormes per a fer possible que els cen-
tres escolars reobrissin d’una manera segura. En aquest sentit, el Parlament agraeix 
i posa en valor l’esforç d’aquests professionals en un moment de gran complexitat.

b) La conciliació familiar i les cures han d’estar garantides per a les famílies els 
fills de les quals han de fer quarantena, tant si són positius de Covid-19 com si no. 
En aquest sentit, el Parlament insta totes les administracions implicades a establir 
les mesures legislatives i pressupostàries necessàries per a fer-ho efectiu.

67
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Augmentar el nombre de professors i a cercar, amb els ajuntaments, els espais 

necessaris per a garantir una ràtio d’alumnes inferior a vint per grup a les etapes 
d’infantil i primària i a vint-i-cinc a la de secundària.

b) Tornar la sisena hora lectiva a tots els centres educatius públics a què ha estat 
retirada aquest curs.

c) No escolaritzar durant el curs 2020-2021 en els centres d’alta complexitat o 
amb una composició social especialment desafavorida en comparació amb els de 
llur entorn els alumnes matriculats fora de termini.

d) Garantir la continuïtat dels aprenentatges de tots els alumnes durant els pe-
ríodes de quarantena, subministrant dispositius de connectivitat als alumnes vulne-
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rables que encara no els han rebut, habilitant el nombre de professors necessari per 
a les tasques de teletreball i atenció educativa domiciliària i elaborant protocols i 
instruccions de caràcter pedagògic.

e) Cobrir les despeses extraordinàries de neteja, desinfecció i consergeria dels 
centres d’educació infantil i primària que assumeixen els ajuntaments i a intensificar 
la neteja i la desinfecció dels centres d’educació secundària i postobligatòria.

f) Reforçar els mecanismes d’orientació professional i acreditació de competèn-
cies, a augmentar l’oferta de places públiques de formació professional, a potenciar 
l’Institut Obert de Catalunya com a eix vertebrador de l’oferta professional a dis-
tància i a promoure els contractes de treball en el marc dels convenis de formació 
professional dual.

g) Fer efectiu el dret a l’educació garantint la presencialitat de tot l’alumnat en 
tots els nivells i en totes les etapes educatives.

h) Reduir les ràtios d’alumnes per aula per a garantir el compliment, en tot mo-
ment, de la distància de seguretat interpersonal dins de les aules i dels centres edu-
catius.

i) Incrementar la plantilla de personal docent, d’atenció educativa i de serveis per 
a garantir la reducció de ràtios d’alumnes per aula.

j) Protegir el personal docent vulnerable permetent que no s’incorpori al centre 
fins a tenir la informació sobre la seva consideració de vulnerabilitat o sensibilitat.

k) Dotar tots els centres educatius sostinguts amb fons públics dels equipaments 
i de les mesures de prevenció i protecció necessàries per a protegir la salut del con-
junt de la comunitat educativa, garantint l’ús obligatori de mascaretes i l’existència, 
al llarg del curs escolar, de suficients equips de protecció individuals per als docents 
(mascaretes FFP2 i pantalles facials).

l) Mantenir d’una manera constant i estable la interlocució amb la comunitat 
educativa davant l’excepcionalitat del curs escolar derivada de la pandèmia de Co-
vid-19 i acordar conjuntament les mesures necessàries i la resposta de l’Administra-
ció educativa a l’actual crisi sanitària.

m) Acordar amb la comunitat educativa i la resta d’administracions un pla de 
contingència preventiu que tingui com a objectiu preparar el curs escolar davant 
possibles confinaments totals i parcials.

n) Incrementar els recursos pressupostaris destinats a les mesures per a lluitar 
contra la bretxa digital, garantint l’equipament informàtic necessari en totes les eta-
pes educatives.

o) Aprovar línies d’ajuts a les famílies per a garantir l’accés a Internet i als equi-
paments tecnològics, amb una especial atenció a les famílies del món rural i a les 
famílies amb menys recursos.

p) Garantir d’una manera efectiva la beca de menjador al beneficiaris del curs es-
colar 2020-2021 amb la prestació del servei als centres amb les oportunes mesures 
de seguretat i, alhora, treballar per enllestir alternatives, com les targetes moneder 
o la prestació del servei per mitjà de les empreses adjudicatàries, davant possibles 
confinaments totals o parcials.

q) No aprofitar la crisi sanitària derivada de la pandèmia de Covid-19 per a obli-
dar-se de l’infrafinançament del servei d’educació de Catalunya, i incrementar, en 
l’horitzó temporal 2021-2025, els pressupostos en educació fins a assolir l’objectiu 
fixat per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, del 6% del producte interior 
brut per a finançament públic en educació.

r) Garantir el manteniment del servei d’educació de Catalunya creat per la Llei 
d’educació, un sistema mixt format per centres educatius públics i privats sostinguts 
amb recursos públics, garantint-ne en tot cas l’estabilitat, la vigència i la suficiència 
dels concerts educatius que es presten d’una manera respectuosa amb la normativa 
i els criteris legalment establerts per a l’accés i el manteniment d’aquests concerts.
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68
El Parlament de Catalunya constata el fracàs de la gestió del Govern en l’inici del 

curs escolar 2020-2021, sis mesos després del tancament dels centres, per la man-
ca de previsió i concreció amb relació als docents, els equipaments, la connectivitat 
durant possibles confinaments o quarantenes i la manca de treball conjunt amb el 
món local.

69
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Augmentar el nombre de docents als centres del servei d’educació de Catalu-

nya per a garantir que les ràtios d’alumnes no superin els vint per grup a les etapes 
d’infantil i de primària i els trenta a la de secundària.

b) Modificar el règim de substitucions de docents i nomenar-ne cada dia.
c) Posar, abans que acabi l’octubre, a disposició dels alumnes des de l’etapa d’in-

fantil fins a la de secundària amb manca de connectivitat o equip informàtic el ma-
terial necessari perquè continuïn llur procés d’aprenentatge en episodis de quaran-
tena o nous confinaments durant aquest curs escolar.

d) Habilitar un fons per als ajuntaments amb els recursos necessaris per a afron-
tar els costos afegits en els serveis vinculats a l’educació i afrontar amb garanties 
de seguretat aquest curs, amb mesures, entre d’altres, com el reforç dels serveis de 
neteja i desinfecció de les escoles o el reforç de personal per a controlar el desenvo-
lupament correcte de les entrades i sortides dels centres.

e) Emetre instruccions precises amb relació al currículum educatiu i l’enfoca-
ment pedagògic més adequat als centres educatius en aquest curs escolar extraor-
dinari i a determinar les competències clau que s’han d’assolir en cada nivell per 
a evitar greuges i desigualtats estructurals entre centres, i a donar instruccions i 
orientacions als centres davant de períodes de quarantena i proveir-los dels recursos 
pedagògics necessaris per a afrontar aquests episodis.

VII. Salut

VII.1. Finançament sanitari 
70
El Parlament de Catalunya insta el Govern a construir un acord majoritari, tant 

social com parlamentari, per a millorar el finançament del sistema de salut de Ca-
talunya, i que el Govern de la Generalitat el pugui defensar davant el Govern de 
l’Estat.

71
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dur a terme les modificacions necessàries en els pressupostos de la Generali-

tat per al 2020 per a prioritzar la política sanitària amb l’objectiu d’afrontar la des-
pesa extraordinària que ha generat la gestió de la Covid-19 i de reforçar la despesa 
ordinària, per a almenys recuperar una part de les afectacions sobre el normal fun-
cionament del sistema de salut.

b) Fer una projecció pluriennal dels pressupostos del sistema sanitari durant els 
propers tres anys, per a garantir que s’assoleixen els nivells de qualitat desitjats en 
aquest període de temps.

c) Reforçar, al més aviat possible, el pressupost destinat a l’atenció primària per a 
permetre de millorar la dotació de professionals i el servei a la ciutadania.

d) Incrementar els recursos destinats a inversions, per a incrementar l’equipa-
ment de diagnòstic i renovar el que sigui necessari.

e) Avançar cap a una integració social i sanitària que permeti de donar una res-
posta més adequada a les persones més fràgils i amb més riscos, que són les que 
més han patit durant la pandèmia de Covid-19, i garantir una atenció adequada als 
centres residencials de persones grans, dependents o amb discapacitats.
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72
El Parlament de Catalunya constata que els darrers deu anys el Govern ha des-

tinat 3.267,7 milions d’euros menys en salut, xifra que comporta una reducció de la 
despesa en aquest àmbit del 27%.

73
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Preveure el pressupost necessari a fi de: 
1r. Tornar als professionals de la salut els drets i les retribucions que van perdre 

durant les retallades.
2n. Facilitar l’equiparació de retribucions, de jornades, de condicions laborals i 

d’objectius entre els professionals de l’Institut Català de la Salut i el sistema sanitari 
integral d’utilització pública de Catalunya.

3r. Possibilitar el retorn del 5% que penalitza les nòmines dels professionals sa-
nitaris des del 2010.

b) Establir un programa de consolidació de llocs de treball que permeti no sola-
ment recuperar les pèrdues de personal originades per les retallades, sinó també les 
necessitats d’ampliació generades els darrers anys, preveient convocatòries ràpides 
d’un nombre ampli de places i prioritzant l’atenció primària.

c) Complir els acords del Ple amb relació a la rescissió del contracte amb l’em-
presa Ferroser per al rastreig de casos i contactes de Covid-19, i, en cas que no s’ha-
gin complert, a presentar un informe sobre les causes que no ho ha fet possible, el 
que s’ha fet, els imports que s’han abonat i les tasques previstes fins al 31 de de-
sembre.

d) Dur a terme una auditoria de la despesa feta per a gestionar la pandèmia du-
rant l’estat d’alarma que reflecteixi les contractacions fetes en l’Institut Català de la 
Salut i el sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya i llur idoneïtat, 
a presentar-ne els resultats davant la Comissió de Salut en un període no superior a 
tres mesos i a promoure’n una altra d’independent sobre les despeses generades en el 
sector privat i llur relació amb la tarifa establerta perquè, si és el cas, es pugui tornar 
als pressupostos públics l’escreix de pagament.

VII.2. Actuació davant la pandèmia de Covid-19 
74
El Parlament de Catalunya constata la gestió deficient de la crisi de la Covid-19 

per part del Govern per: 
a) La lentitud amb què ha desplegat una estratègia per a frenar rebrots i noves 

onades del virus i pel funcionament deficient del sistema de rastrejadors externs.
b) La descoordinació amb el món local i dins el mateix Govern.
c) L’incompliment de mandats parlamentaris reiterats en el sentit de reforçar su-

ficientment l’atenció primària i els equips de salut pública o de no externalitzar el 
servei de rastrejadors.

d) No haver habilitat prestacions socials suficients perquè ningú no restés des-
atès i deixar el pes de l’atenció social en mans dels serveis socials bàsics i els ajun-
taments.

e) Haver abordat amb retard la crisi sanitària a les residències, amb manca de 
previsió i reacció durant setmanes, cosa que ha comportat greus conseqüències.

f) Les nombroses mancances i incerteses en la gestió de l’inici del curs esco-
lar 2020-2021, determinada per la incapacitat d’arribar a acords amb la comunitat 
educativa, una comunicació imprecisa, una mala planificació i una insuficiència de 
recursos manifesta.

75
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reobrir els centres d’atenció primària i els consultoris que encara romanen 

tancats després de les actuacions extraordinàries arran de la Covid-19 i a recuperar 
els serveis que l’atenció primària ha d’oferir.
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b) Presentar als grups parlamentaris els treballs fets per entitats científiques, 
professionals i el mateix Govern per a elaborar un nou pacte per a la salut sobre la 
base de la participació i el consens. Aquest pacte haurà de preveure els mecanismes 
organitzatius i de coordinació necessaris per a dur a terme una atenció social i sani-
tària que posi les persones en el centre i garanteixi que siguin ateses al llarg de llur 
vida, i haurà de prioritzar un sistema que permeti treballar els millors mecanismes 
de finançament per a establir: 

1r. Un increment de les partides per a la salut en els pressupostos de la Generali-
tat, a fi de tendir a una despesa en aquest àmbit del 7% del producte interior brut i a 
una despesa per capita pròxima als 2.000 euros l’any, assegurant-ne immediatament 
una de 1.500 euros per capita.

2n. El pla de reforç del sistema de salut i els mecanismes de salut pública per a 
accedir als fons estructurals de la Unió Europea.

3r. El reforç de la prevenció de les malalties i de la promoció i la vigilància de la 
salut per mitjà de veritables polítiques de salut pública, amb la participació de tots 
els nivells de l’Administració.

c) Presentar en el termini de quinze dies la campanya de vacunacions de la grip 
i a fer-la més accessible, amb facilitats i seguretats i amb especial incidència sobre 
els col·lectius més vulnerables, els professionals de la salut i altres col·lectius de risc. 
La campanya ha d’anar acompanyada d’un esforç de comunicació contra les notícies 
falses, les pseudociències i les notícies que neguen els beneficis de les vacunacions 
i els efectes de la Covid-19, i s’han de perseguir els actes que puguin afectar la pro-
tecció de la salut.

d) Adaptar i dotar dels recursos humans i materials adequats el pla estratègic de 
salut mental per a afrontar les necessitats i l’increment de la demanda generada per 
la Covid-19, que ha agreujat patologies ja existents amb noves manifestacions.

e) Dotar de recursos estables i estructurals els centres d’atenció primària, l’aten-
ció especialitzada i les entitats de suport d’afectats i familiars.

f) Garantir la continuïtat de la lluita contra l’estigma de la salut mental, agreuja-
da per les conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19.

76
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a demanar al Go-

vern de l’Estat que creï una prestació que garanteixi el dret a la cura de fills menors 
d’edat que hagin de fer quarantena per la Covid-19. La prestació ha de suspendre el 
contracte de treball amb dret incondicional a reingrés, mantenir la cotització i co-
brir la percepció del 70% de la base de cotització, tot i que, en qualsevol supòsit, ha 
de garantir una quantitat mínima mensual de 1.254,86 euros i màxima de 1.411,83 
euros.

77
El Parlament de Catalunya, fins que l’Estat espanyol no creï una prestació que 

garanteixi el dret a la cura de fills en quarantena per la Covid-19, insta el Govern a 
reconèixer a tots els treballadors del sector públic català una situació de permís re-
tribuït pel temps que hagin de complir l’obligació de quarantena dels fills.

VII.3. Atenció sanitària 
78
El Parlament de Catalunya, davant les emergències sanitàries dels propers me-

sos, insta el Govern a: 
a) Prioritzar el reforç suficient de personal, pressupost i material a l’atenció pri-

mària i comunitària, per a afrontar les noves necessitats de control i seguiment del 
coronavirus, per a continuar assumint l’assistència sanitària a les residències i per 
a recuperar l’activitat preventiva i assistencial habitual i absorbir les llistes d’espera 
acumulades.
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b) Prioritzar el reforç de la xarxa de salut pública per a continuar fent en condi-
cions estudis epidemiològics, preveure futurs brots o altres pandèmies i fer les pla-
nificacions corresponents.

79
El Parlament de Catalunya insta el Govern a negociar i acordar urgentment mi-

llores en la formació, els horaris i els sous dels metges interns residents.
80
El Parlament de Catalunya, per a millorar la gestió, reduir les llistes d’espera i 

reforçar l’atenció sanitària, insta el Govern a: 
a) Executar un pla d’acció per a fer desaparèixer les desigualtats territorials en 

la llista d’espera de primeres visites, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgi-
ques, i presentar-lo a la Comissió de Salut en el termini de sis mesos.

b) Presentar un pla de xoc, amb la dotació econòmica corresponent, perquè 
l’atenció primària i les seves unitats de suport puguin absorbir en els propers mesos 
totes les patologies que han hagut de quedar desateses durant la crisi de la Covid-19, 
i dur a terme les activitats de prevenció i atenció sanitària de tots els ciutadans amb 
el compliment dels temps d’accés indicats en el Pla estratègic d’atenció primària.

c) Presentar un pla de reforç, amb la dotació econòmica corresponent, perquè 
els serveis de salut mental puguin absorbir en els propers mesos totes les consultes 
i l’atenció terapèutica que han hagut de quedar desateses durant la crisi de la Co-
vid-19, a més de tota la problemàtica nova generada de manera directa per aquesta 
crisi, amb el garantiment que els pacients i llurs famílies poden accedir a la xarxa 
de recursos de salut mental amb la freqüència que ha demostrat ésser eficaç i que 
recomanen les guies de pràctica clínica.

d) Presentar un pla de xoc, amb la dotació econòmica corresponent, perquè 
l’atenció especialitzada pugui absorbir en els propers mesos totes les consultes ex-
ternes, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques que no s’han dut a terme 
durant la crisi de la Covid-19 i pugui disminuir clarament el temps mitjà de les llis-
tes d’espera quirúrgiques, de les proves diagnòstiques i de les consultes externes 
d’abans de la crisi.

e) Garantir la publicació mensual, de manera transparent, de la informació sobre 
les llistes d’espera del sistema sanitari públic per a conèixer el nombre de pacients 
que esperen un determinat tipus de prova i consulta. Aquesta informació mínima, 
aprovada el 2018 per la Comissió de Salut, incloïa el desglossament per prestacions 
i centres, amb especificació del sexe, l’edat i l’origen dels pacients.

f) Garantir la publicació periòdica, de manera transparent, de tota la informació 
relacionada amb la pandèmia de la Covid-19.

g) Publicar els informes anuals de la Central de Resultats i de la Central de Ba-
lanços de tots els nivells assistencials per complir la Llei de transparència i garantir 
l’accés a la informació dels ciutadans.

h) Implicar, de manera clara i eficient, els professionals sanitaris i llurs organit-
zacions representatives en l’aportació de solucions encaminades a la reorganització 
i el millorament de la provisió del servei sanitari i, en particular, de les llistes d’es-
pera.

i) Vincular de manera efectiva la història clínica compartida a Catalunya (HC3) 
amb la història clínica digital del sistema nacional de salut d’Espanya per garantir 
que tots els ciutadans poden disposar de l’historial sanitari propi quan hagin d’ésser 
atesos en una altra comunitat autònoma.

j) Donar compliment a les mocions i resolucions sobre atenció primària aprova-
des pel Parlament, en especial les que fan referència als recursos que es requereixen 
per a dignificar-la i per al seu reconeixement professional i les que faciliten les con-
dicions per al seu ple desenvolupament competencial.

k) Donar compliment a les mocions i resolucions sobre atenció en salut mental 
aprovades pel Parlament, amb el garantiment de l’accés als recursos de la xarxa de 
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salut mental a tots els ciutadans que ho requereixen i a llurs famílies, l’execució d’un 
pla de prevenció del suïcidi i l’execució d’un pla antiestigma en salut mental. Amb 
aquest objectiu, cal subscriure un conveni de col·laboració econòmica pluriennal i 
interdepartamental per a afrontar les necessitats derivades de l’impacte en la salut 
mental de la població provocada per la crisi de la Covid-19, i també per a garantir la 
continuïtat del projecte de lluita contra l’estigma en salut mental durant el període 
2021-2013, tot donant compliment a la línia estratègica 1 del Pla integral d’atenció a 
les persones amb trastorn mental i addiccions.

l) Donar compliment a les mocions i resolucions aprovades pel Parlament rela-
tives al reforçament dels serveis d’urgències hospitalàries i als centres d’urgències 
d’atenció primària, i també al servei de transport sanitari urgent i no urgent, per a 
poder cobrir correctament la gran càrrega assistencial que suporten i l’increment 
derivat de la crisi de la Covid-19.

m) Donar compliment efectiu a les resolucions aprovades pel Ple i per la Co-
missió de Salut del Parlament amb relació al millorament de l’atenció sanitària dels 
afectats per la malaltia celíaca, l’esclerosi múltiple, l’esclerosi lateral amiotròfica, 
l’endometriosi o la disfunció auditiva, entre moltes altres malalties.

81
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Enfortir l’atenció primària i comunitària del país per a assegurar que pugui 

afrontar la demanda creixent per a garantir una resposta integrada i orientada en la 
persona, amb les mesures següents: 

1r. L’increment del nombre de professionals i la incorporació de nous perfils pro-
fessionals als equips d’atenció primària que treballin d’una manera interdisciplinà-
ria i integrada amb la resta de professionals de medicina i infermeria.

2n. El millorament de l’accessibilitat per mitjà d’inversions tecnològiques i de 
canvis en el model de gestió de la demanda.

3r. L’optimització i la redefinició dels processos de treball per a maximitzar les 
capacitats de tots els professionals.

4t. L’aposta per una inversió tecnològica que permeti a la primària disposar de 
millors eines diagnòstiques i terapèutiques, per a augmentar la capacitat resolutiva 
de l’atenció primària.

5è. L’habilitació de nous espais de treball dins i fora dels centres d’atenció pri-
mària.

6è. L’augment dels recursos econòmics que s’hi destinen.
b) Assegurar un pla de recuperació de l’activitat ajornada per la Covid-19, que 

tingui en compte la priorització del criteri clínic i els escenaris epidemiològics.

VII.4. Salut mental 
82
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Consolidar a Catalunya la salut pública del segle xxi, amb uns serveis de vi-

gilància potents per a afrontar amb garanties qualsevol pandèmia i amb uns serveis 
de promoció d’hàbits saludables i de prevenció de les malalties de la ciutadania i de 
reforç de la seva autonomia i qualitat de vida al llarg de tot el cicle vital.

b) Incorporar la variable de la salut en l’elaboració de totes les polítiques, ja que 
el 80% dels determinats de salut estan fora del sistema de la salut, per a enfortir la 
salut pública, la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut.

c) Augmentar amb caràcter prioritari els recursos destinats a la salut mental i a 
les addiccions, per a assegurar que el sistema sanitari català dona resposta a les ne-
cessitats sorgides arran de la pandèmia de Covid-19 i, a la vegada, reforça els serveis 
de salut mental del país per a millorar l’assistència que aquests presten a la ciutada-
nia, en coordinació amb el Pla integral d’atenció a persones amb trastorn mental i 
addiccions, amb una visió fonamentalment comunitària i orientada a la recuperació 
de les persones amb problemes de salut mental i addiccions.
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d) Executar el programa per a combatre l’estigma de la salut mental i dur a terme 
campanyes per a prevenir i millorar la detecció de les temptatives i les conductes 
suïcides entre els joves.

83
El Parlament de Catalunya, davant el fet que el suïcidi ja és la primera causa de 

mort prematura entre el jovent i que la perspectiva és que augmenti en els propers 
mesos, manifesta la necessitat de portar a terme les actuacions següents: 

a) Incrementar un 50% el pressupost destinat a la prevenció del suïcidi.
b) Destinar majoritàriament l’increment pressupostari del 50% a l’atenció sanità-

ria primària i a l’ensenyament públic per a garantir diagnòstics més precoços.
c) Incrementar la formació dels professionals del sector públic que treballen amb 

joves i per al jovent per a la prevenció del suïcidi juvenil.

VII.5. Professionals de la salut 
84
El Parlament de Catalunya, per al reconeixement i la dignificació dels professio-

nals del sistema sanitari, insta el Govern a: 
a) Reconèixer i agrair a tots els professionals del sistema de salut de Catalunya 

llur dedicació i entrega professional i humana, que ha permès que les conseqüències 
de la crisi de la Covid-19 no hagin estat encara més dramàtiques.

b) Lamentar especialment els contagis entre els professionals del sistema sanita-
ri, conseqüència de la manca de mitjans adequats per a desenvolupar llur tasca en 
condicions de seguretat.

c) Ampliar les plantilles de professionals a tots els nivells assistencials per a 
ajustar-les a l’atenció adequada de la demanda real i a les necessitats derivades de 
l’envelliment de la població i a les ràtios europees i a llurs estàndards de qualitat 
assistencial.

d) Revertir les retallades dutes a terme pel Govern arran de la crisi econòmica 
del 2008, que encara pateix el sistema català de salut.

e) Reforçar les plantilles de professionals per a poder atendre la població afecta-
da per la Covid-19, sobretot tenint en compte que el primer nivell assistencial ha ha-
gut d’assumir noves competències derivades d’aquesta crisi sanitària, com el control 
epidemiològic de la malaltia, l’atenció a les residències geriàtriques i la supervisió 
dels casos que puguin aparèixer als centres educatius.

f) Reforçar les plantilles dels professionals sanitaris per recuperar l’activitat ajor-
nada durant la primera onada de la pandèmia de la Covid-19, garantir l’atenció de 
pacients amb altres patologies, detectar patologies greus de nou diagnòstic i dur a 
terme les activitats preventives d’altres patologies que no són Covid-19.

g) Garantir la cobertura de totes les suplències necessàries dels professionals de 
la salut: per vacances, per baixes mèdiques o per quarantenes derivades dels contac-
tes amb casos positius de la Covid-19.

h) Consolidar les plantilles de l’Institut Català de la Salut mitjançant la convoca-
tòria anual de processos selectius de totes les categories professionals amb contrac-
tes temporals i interins, amb l’objectiu de posar fi a la temporalitat dels contractes i 
a la inestabilitat dels equips laborals.

i) Reconèixer el gran esforç i la bona feina que duen a terme els treballadors del 
sistema de salut de Catalunya, tant els dels centres sanitaris de gestió publica com de 
gestió privada, que han col·laborat en la cura dels pacients afectats per la Covid-19. 
Aquest reconeixement s’ha de traduir en un complement econòmic (complement Co-
vid-19) pactat amb tots els agents sanitaris públics i concertats del sistema sanitari 
de Catalunya.
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VIII. Infraestructures i mobilitat

VIII.1. Infraestructures, mobilitat i seguretat viària 
85
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Accelerar el desplegament i l’establiment territorial d’heliports H24 per a afa-

vorir la gestió de les emergències que es produeixin en el territori català.
b) Constituir les taules de mobilitat de les comarques centrals, el Penedès i el Pi-

rineu per tal d’impulsar una mobilitat sostenible i millorar la mobilitat a tots els ter-
ritoris de Catalunya i, alhora, integrar tots els territoris en el marc de cada autoritat 
del transport metropolità territorial.

c) Establir, per part de la mateixa Generalitat o per mitjà de les autoritats territo-
rials de mobilitat, uns criteris de referència per a la regulació municipal de les noves 
ofertes de micromobilitat, de manera que hi hagi uns principis comuns i coherents 
amb el model de mobilitat de Catalunya.

d) Elaborar un pla per a l’extensió del transport a la demanda a les comarques 
amb baixa densitat de població que no en tinguin, per tal de garantir el dret de la 
mobilitat i l’accés al servei de transport públic de tots el nuclis de Catalunya.

e) Exigir al Govern de l’Estat la signatura immediata de tots els convenis pen-
dents, com el d’accessos al port de Barcelona, el de l’autovia B-23 o el del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès.

f) Modificar la normativa per tal d’impulsar una mobilitat més sostenible i, en 
coherència amb el Pla director de mobilitat del sistema metropolità de Barcelona 
2020-2025, aprovat pel Govern, per tal que es pugui atorgar caràcter vinculant als 
informes de les autoritats territorials de mobilitat sobre els estudis de mobilitat ge-
nerada que elaboren preceptivament els promotors de noves actuacions en el terri-
tori i per tal que s’ampliï l’obligació de les empreses i altres centres generadors d’un 
alt nombre de desplaçaments de redactar i aprovar llurs propis plans de mobilitat.

g) Crear un grup de treball permanent, integrat per les autoritats territorials de 
mobilitat, la Generalitat, les patronals i els sindicats, per tal d’avaluar i impulsar 
mesures efectives per a aplanar la demanda de mobilitat mitjançant la flexibilitat 
horària i altres iniciatives.

h) Reclamar al Govern de l’Estat la reobertura del traspàs del servei ferroviari 
de rodalia per tal de tractar els temes pendents, com el traspàs del dèficit del servei 
a la Generalitat, la signatura d’un contracte programa i la creació de la Unitat Roda-
lies Catalunya com a model propi, i també, reclamar les inversions pendents del Pla 
de rodalies del 2009, amb una execució de només el 14%, i el Pla d’inversions prio-
ritàries del 2013, amb una execució de només el 12%, entre d’altres. Cal el traspàs 
total de la infraestructura o de les línies per on circulen prioritàriament serveis que 
són de titularitat de la Generalitat.

i) Reclamar al Govern de l’Estat –davant la finalització de les concessions de les 
vies de titularitat espanyola, com el tram Tarragona-França de l’AP-7, la concessió 
del qual fineix el 2021– el treball conjunt amb la Generalitat per a implantar el sis-
tema integrat de vies d’altes prestacions (la vinyeta), d’acord amb les conclusions i 
recomanacions adoptades pel grup de treball creat a partir de la Resolució 137/2018 
del Parlament i presentades pel Govern el setembre del 2019.

j) Impulsar l’Autoritat Aeroportuària de Catalunya com a marc del model aero-
portuari català, que ha de desplegar una eina d’intel·ligència empresarial (business 
intelligence) per al control i seguiment de l’activitat dels aeroports de Catalunya, a 
partir de l’anàlisi de les dades en temps real, i ha permetre de conèixer l’activitat i 
la qualitat del servei en tot moment, i també, impulsar el monitoratge i la gestió re-
mota de les infraestructures aeroportuàries de Catalunya per a optimar i agilitar la 
gestió de les emergències.
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k) Impulsar la creació d’un consorci per al desplegament del Pla director urba-
nístic de transformació de la carretera C-31 al tram entre Sant Adrià de Besòs i Ba-
dalona, conjuntament amb els ajuntaments i en paral·lel amb la tramitació del Pla.

l) Presentar les bases del Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sosteni-
ble, que ha de donar resposta als reptes actuals de la mobilitat per tal de garantir la 
transició cap a una mobilitat segura, sostenible, compromesa amb la lluita contra el 
canvi climàtic, saludable, connectada i automatitzada amb l’objectiu de reduir a la 
meitat les víctimes mortals el 2030 amb relació al 2020 i arribar al 2050 amb un 
escenari de visió zero, sense víctimes mortals i sense ferits greus amb seqüeles per 
a tota la vida.

m) Continuar adoptant les mesures necessàries per a complir els compromisos 
de reducció de la sinistralitat viària establerts per la Unió Europea, i adoptar políti-
ques de prevenció d’accidents per als col·lectius més vulnerables de la mobilitat, en 
especial els vianants, els ciclistes i els motoristes.

n) Adoptar polítiques de millorament de l’atenció a les víctimes dels accidents de 
trànsit, atesa llur situació de vulnerabilitat.

o) Adoptar polítiques de promoció dels mitjans de transport més sostenibles i sa-
ludables i de la seguretat viària per als col·lectius més vulnerables.

p) Definir un calendari per a l’aplicació definitiva de la T-Mobilitat, amb la mà-
xima celeritat possible i preservant la qualitat i la seguretat del nou sistema; exigir 
a l’empresa concessionària que dediqui els recursos necessaris per a complir el dit 
calendari, i obrir un procés de reflexió sobre nous models de tarifació que, des de 
l’equilibri econòmic del sistema, permetin d’abordar fenòmens com el teletreball o 
les noves necessitats socials, garantint que aquest procés tingui els espais de parti-
cipació i de seguiment adequats.

VIII.2. Servei ferroviari de rodalies a Lleida 
86
El Parlament de Catalunya manifesta que: 
a) La connexió ferroviària de la ciutat de Lleida amb la seva àrea immediata pa-

teix greus deficiències d’infraestructura, mitjans, horaris i logística que és impres-
cindible revisar i optimitzar. Lleida és l’única de les quatre capitals de província de 
Catalunya que no disposa d’un nucli de serveis de rodalia, tot i l’existència d’una 
xarxa ferroviària convencional que, malgrat ésser prou àmplia, està absolutament 
infrautilitzada i no cobreix les necessitats de mobilitat de la població, especialment 
treballadora, estudiantil i assistencial, que es van incrementant progressivament.

b) La posada en servei dels trens AVE i Avant van relegar en un segon terme, 
per manca d’inversions, els serveis ferroviaris amb origen o destinació a Lleida, i 
van fer evident una clara bretxa també de classe en la connectivitat ferroviària de la 
capital amb les altres poblacions de la seva àrea d’influència i amb Barcelona, Sa-
ragossa i Madrid. En aquest sentit, recorda que les inversions previstes al 2008 pel 
pla de rodalies, calculades en 4.000 milions entre 2008 i 2015, només es van mate-
rialitzar en un 12%.

87
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer les actuacions necessàries per a crear un servei de rodalia i mitjana dis-

tància que vertebri el territori de la plana de Lleida, permeti la mobilitat laboral i 
ciutadana entre la capital i les ciutats del voltant (i entre aquestes entre si) i posi fi 
al greuge més important contra l’equitat territorial i la mobilitat sostenible de les 
Terres de Ponent, en exercici de les seves competències en regulació, planificació, 
gestió, coordinació, inspecció i política tarifària dels serveis de rodalia de Renfe.

b) Fer les actuacions necessàries per a desenvolupar el pla «Estació», que cobrei-
xi les vies en el tram urbà i suposi un guany de superfície que impulsi un creixement 
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no només en mobilitat i intermodalitat, sinó també en sòl d’habitatge i oficines, zo-
nes verdes i cohesió urbana.

VIII.3. Mobilitat a la Catalunya Central 
88
El Parlament de Catalunya, per a posar fi als dèficits d’inversió a la Catalunya 

Central, insta el Govern a: 
a) Garantir una mobilitat accessible, sostenible i segura a les comarques de la 

Catalunya Central per mitjà de les mesures següents: 
1r. Fer que la carretera C-16 esdevingui una via ràpida i gratuïta en totes les ho-

res i tots els dies de la setmana.
2n. Prioritzar i reivindicar les inversions ferroviàries pendents per part de l’Estat, 

que són el desdoblament de la línia 3 de rodalia i la millora de la línia 4 de rodalia.
3r. Augmentar les freqüències dels trens de Ferrocarrils de la Generalitat i reduir 

el temps de trajecte dotant-la d’un servei de semidirectes, i estendre el servei a Sant-
pedor, Sallent i Súria, amb la recuperació del tren tram ja projectat el 2009 i incor-
porant-lo en l’Agenda estratègica 10/30 de Ferrocarrils de la Generalitat.

4t. Incloure en els plans del Departament de Territori i Sostenibilitat la connexió 
del ferrocarril del Bages amb el Corredor Mediterrani per al transport de merca-
deries.

5è. Reconsiderar la idoneïtat del projecte de la ronda Sud de Vic tenint en comp-
te l’impacte ambiental i la necessitat de preservar la integritat dels espais agrícoles 
de l’entorn periurbà de la ciutat.

b) Dur a terme les actuacions necessàries per a fomentar un nou model de desen-
volupament sostenible a la Catalunya Central, protegint l’ocupació i impulsant nous 
sectors econòmics, i, concretament: 

1r. Elaborar i executar un pla específic de suport a la reindustrialització i l’ocupa-
ció al Bages Sud, la zona amb un major índex d’atur de la Catalunya Central.

2n. Exigir a l’empresa ICL Iberpotash un pla industrial que garanteixi els llocs 
de treball estables i una activitat sostenible i segura de les mines de Sallent i Súria.

3r. Impulsar, conjuntament amb el sector i els diferents agents del territori, un 
pla estratègic del sector agroalimentari a la comarca d’Osona que condueixi a una 
reorientació estratègica i una correcta planificació industrial, amb l’objectiu de ga-
rantir la sostenibilitat del sector, reduir els impactes ambientals i millorar les condi-
cions laborals dels seus treballadors.

4t. Elaborar i executar un pla d’impuls per a la gestió forestal al Solsonès i el 
Berguedà.

5è. Recuperar el laboratori d’anàlisi clínica de l’Hospital Sant Bernabé, de Berga.
c) Treballar per la sostenibilitat de la Universitat de Vic - Universitat Central de 

Catalunya, atenent a la seva funció formativa a nivell territorial, la seva aposta per 
una recerca de qualitat orientada a la transferència social i el seu rol com a pol de 
llocs de treball amb una alta capacitat de reactivació de l’economia local.

VIII.4. Xarxa de fibra òptica i 5G 
89
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Finalitzar el desplegament de la xarxa pública de fibra òptica de molt alta 

capacitat que s’està duent a terme, de manera coordinada amb les administracions 
municipals i supramunicipals, en el marc de l’acord del Pacte nacional per a la so-
cietat digital per garantir la igualtat territorial i que l’arribada de la xarxa pública 
de fibra òptica de la Generalitat als municipis i polígons industrials faciliti el des-
plegament, per part dels operadors de xarxes finalistes, allà on actualment el servei 
és precari o inexistent, i facilitant que els ciutadans i les empreses puguin accedir 
a serveis de connectivitat amb competència sense necessitat de desplaçar-se, sigui 
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quina sigui llur residència o emplaçament, i no només en poblacions d’alta densitat 
geogràfica.

b) Impulsar el desplegament d’àrees 5G arreu de Catalunya per impulsar inicia-
tives dirigides a promoure la tecnologia i serveis 5G mitjançant laboratoris en en-
torns reals, desenvolupament de pilots, proves de concepte i activitats de formació.

c) Desenvolupar el corredor 5G del Mediterrani entre Catalunya i França per 
testejar i desenvolupar solucions de mobilitat autònoma i connectada a Catalunya i 
promoure la transformació digital dels sectors de la logística, ferroviari i de l’auto-
moció.

IX. Medi ambient

IX.1. Emergència climàtica i sostenibilitat 
90
El Parlament de Catalunya, per a assolir els compromisos de la Llei 16/2017, de 

l’1 d’agost, del canvi climàtic, i per a alinear Catalunya amb els objectius de desen-
volupament sostenible i el Pacte Verd Europeu, en el marc del desplegament de 
l’Agenda verda, insta el Govern a: 

a) Impulsar cartografies dels edificis en ciutats de més de 20.000 habitants per 
a establir la idoneïtat solar fotovoltaica i la idoneïtat solar tèrmica, perquè la ciuta-
dania i les institucions puguin conèixer el potencial solar de cada coberta de cada 
edifici per a poder instal·lar-hi plaques fotovoltaiques i plaques solars tèrmiques, a 
fi de fomentar l’autoconsum d’energia renovable, augmentar la proporció d’energia 
renovable produïda a Catalunya i, alhora, reduir gasos amb efecte d’hivernacle a 
l’atmosfera.

b) Augmentar el programa de suport financer a projectes de rehabilitació d’edifi-
cis d’habitatges en forma de comunitats de propietaris, amb l’objectiu de millorar-ne 
la conservació, l’accessibilitat i l’eficiència energètica i contribuir, d’aquesta manera, 
a la reducció de l’impacte ambiental dels habitatges i a la millora de la qualitat de 
vida dels residents.

c) Instal·lar energia solar a totes les depuradores del país progressivament, a par-
tir de la prova pilot a la depuradora de Ventalló, per a fomentar i generar autocon-
sum energètic, ja que l’energia solar fotovoltaica permet cobrir les necessitats ener-
gètiques diürnes de les plantes petites i mitjanes, amb disponibilitat de superfície 
(en terra o coberta), tal com s’ha demostrat a l’estació depuradora d’aigües residuals 
(EDAR) de Ventalló, que ha aconseguit estalvis de fins al 40% del consum.

d) Incloure projectes de generació d’energia de fonts renovables en la redacció 
del projecte d’ampliació de la dessaladora de la Tordera, que passarà de 20 hectòme-
tres a 80 hectòmetres, de manera que l’ampliació de la planta dessaladora permetrà 
complir els compromisos de reversió del transvasament d’aigua del Ter.

e) Iniciar la redacció del projecte per a implementar el tractament d’aigües resi-
duals urbanes en municipis de menys de 2.000 habitants, a partir de la construcció 
de 1.000 petits sistemes de depuració d’aigües residuals, per a assolir el bon estat 
ecològic de les masses d’aigües receptores. Aquests projectes han de preveure l’au-
tosuficiència energètica. La planificació del sanejament dels nuclis pendents de sis-
tema de depuració en servei queden integrats en els cicles de planificació que es 
revisen cada sis anys, d’acord amb la Directiva marc de l’aigua. L’avançament en la 
redacció dels projectes ha de permetre que aquestes actuacions es puguin executar 
a l’inici del tercer cicle, del 2022 al 2027.

f) Instar el Govern de l’Estat a crear una comissió mixta Estat-Generalitat, amb 
la implicació de tots els agents del territori, per a reduir la vulnerabilitat del delta de 
l’Ebre davant els impactes del canvi climàtic, assegurant la perdurabilitat tant del 
medi físic i de la biodiversitat d’espècies i ecosistemes com del medi socioeconòmic 
que sustenta el delta, amb un riu de qualitat i amb majors cabals, i procurar que l’Es-
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tat executi ràpidament els projectes de protecció del litoral del delta que el territori 
reclama des de fa dècades, per tal d’iniciar la restauració del trànsit sedimentari en 
els embassaments de Mequinensa a Riba-roja d’Ebre i de Flix.

g) Desplegar l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de 
tracció mecànica per a garantir, durant l’exercici del 2021, la disposició efectiva dels 
recursos previstos per al Fons climàtic i el Fons del patrimoni natural i, d’acord 
amb la Comissió del Fons Climàtic, a destinar una part significativa dels recursos 
obtinguts en els primers dos anys de recaptació atribuïts al Fons climàtic, a un pla 
de renovació de vehicles d’alta eficiència energètica i baix nivell d’emissions, per a 
les persones físiques o jurídiques que hagin estat especialment afectats per la crisi 
de la Covid-19.

91
El Parlament de Catalunya, per a donar resposta als reptes de Catalunya pel que 

fa a l’adopció d’un model de producció i consum sostenible plenament circular i des-
carbonitzat, de lluita contra l’emergència climàtica i coherent amb les polítiques de 
transició energètica, insta el Govern a: 

a) Aplicar d’una manera extensiva sistemes de recollida selectiva altament efi-
cients, tant en l’àmbit domiciliari com en el comercial (per exemple, la recollida de 
porta a porta o els contenidors intel·ligents amb identificació d’usuaris), combinats 
amb l’aplicació generalitzada de sistemes de taxa justa, acordant amb les entitats 
municipalistes el calendari d’aplicació, i estudiar amb tots els agents implicats la 
possibilitat d’aplicar el sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) per a envasos.

b) Establir nous sistemes de responsabilitat ampliada del productor per a pro-
ductes no coberts per aquesta (tèxtil, mobles, productes voluminosos, matalassos o 
tèxtil sanitari, entre altres).

c) Impulsar la reutilització i la preparació per a la reutilització per al màxim pos-
sible de fluxos de productes i residus, com a mecanisme per a l’allargament efectiu 
de la vida útil dels productes i el manteniment dels recursos en circulació constant, 
i com a revulsiu per a reactivar l’economia i generar nous llocs de treball, i establir 
mecanismes per a prohibir i evitar l’obsolescència programada.

IX.2. Model energètic 
92
El Parlament de Catalunya insta el Govern a col·laborar amb les administracions 

públiques, en l’àmbit de l’energia, per tal de: 
a) Ésser diligents, en l’àmbit de llurs competències, en la incorporació de les re-

novables als plans urbanístics i col·laborar activament per al compliment dels objec-
tius de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.

b) Difondre la necessitat d’un nou model energètic que doni resposta a l’emer-
gència climàtica i emprendre campanyes comunicatives, formatives i informatives 
per a empoderar la ciutadania, amb l’objectiu de transmetre la necessitat d’urgència 
climàtica i de la generació renovable com un dels mecanismes indispensables per a 
la lluita pel clima.

c) Treballar conjuntament per a elaborar una estratègia territorial que doni cabu-
da als 10.000 MW d’energia renovable per a l’any 2030 i als 60.000 MW que s’hau-
ran d’haver instal·lat l’any 2050.

d) Elaborar un decret llei complementari del Decret llei 16/2019, del 26 de no-
vembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies re-
novables, que articuli la participació del territori i dels agents i experts per a fer una 
planificació i una ordenació que facilitin els projectes d’autoconsum, que concreti 
criteris en sòl no urbanitzable per a les autoritzacions municipals i que impulsi una 
distribució descentralitzada i pròxima. Així mateix, ha de garantir la corresponsa-
bilitat territorial per a assolir el màxim d’energia necessària de forma local i pròxi-
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ma al punt de consum, i ha de plantejar models per a la contraprestació econòmica 
i social per a aquests territoris, més enllà dels impostos bàsics.

93
El Parlament de Catalunya, per una transició energètica amb participació social 

i territorial, insta el Govern a: 
a) Impulsar un pla per a la transició energètica justa a fi de donar una resposta 

integral als reptes territorials i sectorials derivats de la transició energètica, amb la 
participació de les administracions locals i els actors socials més representatius de 
cada territori. Els acords podran prendre com a guia metodològica els convenis 
de transició justa desenvolupats pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte 
Demogràfic, i el pla haurà de concertar amb el territori el canvi de model i els seus 
efectes i incloure: 

1r. L’avaluació i els plans de reconversió per als treballadors de les indústries 
energètiques obsoletes.

2n. Els possibles impactes sobre el teixit productiu de la transició energètica.
3r. Un sistema de valoració de l’impacte territorial dels projectes basat en criteris 

tècnics, econòmics, ambientals i socials.
4t. Una comissió que seguint el sistema a què fa referència l’apartat tercer avaluï 

les infraestructures i els projectes energètics per a valorar-ne la idoneïtat i valorar 
també la priorització dels projectes i, si escau, les compensacions necessàries per 
al territori.

5è. Un fons públic de finançament amb assignacions anuals, que s’haurà de di-
vidir en línies de finançament, d’inversió, subvencions o crèdit, d’acord amb els ob-
jectius de cadascuna d’aquestes línies.

b) Fer efectiva la moratòria aprovada pel Parlament per als nous projectes d’in-
cineració de residus fins que s’aprovi la llei de prevenció de residus.

c) Posar fi als gestos superficials i propagandistes en matèria de canvi climàtic i 
a actuar d’una manera contundent i efectiva en aquesta lluita, integrant activament 
els ciutadans en l’acció pública contra el canvi climàtic amb la creació d’assemblees 
ciutadanes, com ja fan, seguint les recomanacions de l’Organització de les Nacions 
Unides, Suècia, França, Irlanda o el Regne Unit.

d) Modificar la proposta de reglament, la composició i el funcionament dels òr-
gans de la Taula Social del Canvi Climàtic, a plantejar una trobada entre actors vin-
culants i a convertir la Taula en un ens de participació realment efectiu.

X. Justícia
94
El Parlament de Catalunya constata que l’exercici de potestats del poder judicial 

a Catalunya en l’àmbit no jurisdiccional s’ha caracteritzat per criteris d’imposició 
i autoritarisme, més que no pas de coordinació i col·laboració entre poders públics, 
tal com acredita una anàlisi no exhaustiva d’actuacions i decisions governatives del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Consell General del Poder Judicial 
dels darrers tres anys elaborada per l’Institut d’Estudis Autonòmics.

95
El Parlament de Catalunya constata que Catalunya és el territori de l’Estat amb 

pitjor percentatge de corresponsabilitat estatal en el finançament del servei públic de 
l’Administració de justícia d’una comunitat autònoma. Aquesta iniquitat territorial 
comporta un greuge als ciutadans del conjunt de Catalunya, atès el sobreesforç pres-
supostàriament insostenible que la Generalitat ha d’assumir per a garantir la qualitat 
del servei públic de la justícia.

96
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar avaluant les mancances i fissures d’ordre legal i institucional que 

permeten la intromissió del govern judicial en les tasques de l’administració execu-
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tiva catalana i proposar les eines i els mecanismes que possibilitin un nou escenari 
regit pel respecte als principis de coordinació i col·laboració entre poders públics i 
la interdicció de l’arbitrarietat del poder judicial en la presa de decisions governati-
ves a Catalunya.

b) Treballar amb els actors i professionals de l’Administració de justícia a Cata-
lunya (associacions i entitats de representació de la judicatura i dels lletrats de l’Ad-
ministració de justícia, col·legis professionals i sindicats) per assolir la revisió del 
model de finançament de l’Administració de justícia a Catalunya, prestant una aten-
ció especial al fet que les taxes i les consignacions judicials reverteixin a Catalunya.

c) Avançar en la consolidació de la seu electrònica judicial com a eina al servei 
del canvi de model de la relació entre la ciutadania i l’Administració de justícia, que 
ha de situar la persona en el nucli del servei públic, de manera que la ciutadania s’hi 
pugui relacionar amb la màxima immediatesa i transparència possibles i pugui fer el 
màxim nombre de tràmits en el marc de la legislació processal aplicable.

d) Reconèixer la importància social de la tasca dels advocats adscrits al torn 
d’ofici i continuar adoptant totes les mesures necessàries per tal de pagar els hono-
raris dels advocats d’ofici sense dilacions.

e) Continuar el desplegament del Pla estratègic d’execució penal d’adults (PE-
EPA), que preveu l’enfortiment del medi obert i les mesures penals alternatives, i 
també el desenvolupament del model de participació i convivència, amb l’objectiu 
de continuar millorant el model penitenciari per a fer-lo més just i contribuir a l’aug-
ment dels nivells de seguretat, la reducció de les víctimes i la cohesió social.

XI. Activitat econòmica i ocupació

XI.1. Recuperació econòmica 
97
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Mantenir el suport financer per a la viabilitat de les empreses amb dificultats, 

i intensificar-lo quan calgui, amb una atenció especial a les activitats més castiga-
des per les mesures de distanciament físic (turisme, transport i oci), per mitjà dels 
instruments financers de l’Institut Català de Finances. Les mesures de suport, que 
poden anar acompanyades de compromisos d’estabilitat en l’ocupació, també poden 
comportar, si escau, la participació del Govern en els àmbits més estratègics. Aques-
tes mesures han d’anar orientades a l’impuls del dimensionament de les empreses 
més petites.

b) Prioritzar i executar programes d’inversió pública que s’alineïn preferentment 
amb els eixos definits en el pla de reactivació econòmica i protecció social (econo-
mia per a la vida, digitalització, transició ecològica i societat del coneixement) i que 
generin ocupació de qualitat.

c) Fer una lectura dels efectes econòmics de les mesures dels pressupostos 
d’emergència i recuperació econòmica en l’afectació a la infància, amb la metodolo-
gia d’impacte econòmic desenvolupada per Unicef.

XI.2. Equitat fiscal 
98
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme les actuacions per-

tinents davant el Govern de l’Estat per a impulsar una «terra fiscal» al conjunt de 
comunitats autònomes i impedir les pràctiques de dúmping fiscal d’algunes comu-
nitats, especialment la de Madrid, que afecten directament la competitivitat econò-
mica dels territoris de l’Estat i llurs serveis públics.

XI.3. Fons europeus 
99
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Fascicle segon
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a) Treballar per a aconseguir la màxima mobilització dels recursos provinents 
dels fons europeus de reconstrucció, amb l’objectiu d’aconseguir que els fons que ar-
ribin a Catalunya superin els 30.000 milions d’euros, ja que són recursos necessaris 
per a finançar els projectes definits en el pla del Govern de reactivació econòmica i 
protecció social.

b) Defensar que l’assignació dels recursos es faci des de la proximitat, conjunta-
ment amb els ens locals i el teixit econòmic. Caldrà que el món local, com a ens de 
proximitat, els generadors d’economia local i els prestadors de serveis socials tin-
guin garantida la sostenibilitat financera per a poder donar resposta d’una manera 
àgil i efectiva a les noves necessitats.

c) Desenvolupar el Pla de reactivació econòmica i la protecció social que es va 
presentar al juliol del 2020, i garantir que els projectes es prioritzin d’acord amb 
l’impacte que se n’espera en l’àmbit econòmic i social.

XI.4. Treball digne i de qualitat 
100
El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat d’un mercat de treball enfocat 

a fer que les persones puguin exercir el dret i deure al treball digne i de qualitat, en 
igualtat de condicions, amb seguretat a la feina, participació en la presa de decisions 
de les empreses i concertació social en les relacions laborals.

101
El Parlament de Catalunya, per a garantir el dret a un treball digne i vetllar pels 

drets laborals dels treballadors, sense discriminacions i amb igualtat efectiva, insta 
el Govern a: 

a) Desenvolupar mediacions per mitjà de sistemes no presencials i amb l’ús de 
les tecnologies de la informació i la comunicació en conflictes col·lectius, i també 
per la interposició, mediació i resolució de les demandes de conciliació administra-
tiva prèvia, tant individuals com col·lectives, amb les degudes garanties.

b) Establir ajuts i sistemes d’acompanyament per a la visibilització, la seguretat 
i la salut dels treballadors autònoms i per a donar-los suport, i també avançar en els 
òrgans de concertació i diàleg social per a aquest col·lectiu.

c) Reforçar els sistemes de mediació davant dels conflictes col·lectius derivats de 
la crisi sanitària i en l’acompanyament dels processos de retorn a l’activitat dels tre-
balladors afectats per expedients de regulació d’ocupació.

d) Reforçar, dotar i millorar els sistemes de coordinació interdepartamental i in-
terinstitucional per a donar resposta als treballadors que puguin resultar afectats per 
expedients de regulació que comportin l’extinció de la relació laboral, als efectes de 
millorar la resposta coordinada de les polítiques públiques en matèria de formació, 
certificació i actualització de llurs competències, sistemes d’autoorganització i em-
prenedoria per mitjà del treball autònom i el treball cooperatiu.

e) Incloure en el pla d’actuació de la Inspecció de Treball mesures de control del 
temps de treball i la contractació temporal per tal de vetllar per les condicions de 
treball i seguretat en el treball dels treballadors, i també en els nous sistemes d’or-
ganització del treball.

102
El Parlament de Catalunya, per a garantir el dret a un treball digne i vetllar pels 

drets laborals dels treballadors, sense discriminacions i amb igualtat efectiva, insta 
el Govern a fomentar l’economia social i solidària, promovent el treball autònom 
col·lectiu i les diverses formes de l’economia social i solidària, especialment les co-
operatives, com a generadors d’activitat econòmica, per mitjà de les actuacions se-
güents: 

a) Impulsar el projecte de llei d’economia social i solidària, com a eina clau per 
al sector, i el projecte de llei d’acció concertada per a la prestació de serveis de ca-
ràcter social, per a assegurar la qualitat i excel·lència en l’atenció a les persones i la 
no mercantilització dels serveis públics com a condició prioritària.
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b) Estudiar la possibilitat d’establir deduccions fiscals per inversió en capital so-
cial de les cooperatives, amb la finalitat de mantenir l’ocupació i promoure la reac-
tivació econòmica.

c) Promoure la incorporació de la regulació millor i intel·ligent (better and smart 
regulation) per tal d’alleugerir les càrregues reguladores imposades a les empreses 
de l’economia social i solidària i agilitar la simplificació administrativa, i també per 
a avançar en la digitalització dels tràmits requerits.

d) Enfortir i consolidar els ateneus cooperatius com a estratègia territorial de 
desenvolupament econòmic, cooperatiu i social que promou l’emprenedoria col·lec-
tiva, la creació de llocs de treball, les empreses cooperatives i els ecosistemes coo-
peratius d’economia social i solidària.

e) Reforçar les línies de promoció de projectes singulars per a cooperatives i vet-
llar per llur implantació arreu del territori, per mitjà dels mecanismes públics esta-
blerts o altres d’anàlegs, optimant-ne el funcionament i la coordinació.

f) Crear un òrgan de coordinació conjunt entre el Govern, la Xarxa de Munici-
pis per a l’Economia Social i Solidària i l’Associació Economia Social Catalunya 
(Aescat) per a l’elaboració consensuada d’un Pla estratègic per a l’economia social 
i solidària.

103
El Parlament de Catalunya, per a garantir el dret a un treball digne i vetllar pels 

drets laborals dels treballadors, sense discriminacions i amb igualtat efectiva, insta 
el Govern de la Generalitat a fer les gestions pertinents davant el Govern de l’Estat 
per a fer front a l’impacte de la crisi de la Covid-19 en l’àmbit laboral per mitjà de 
les mesures següents: 

a) Vetllar per la conciliació familiar com a principi garant de la igualtat i donar 
cobertura per mitjà d’una baixa per incapacitat temporal als treballadors amb fills 
en edat d’escolarització obligatòria que hagin de romandre fora de l’escola per qua-
rantena.

b) Prorrogar la vigència dels expedients de regulació d’ocupació tramitats durant 
l’estat d’alarma fins al 31 de març de 2021 i mentre es mantingui la situació de pan-
dèmia, introduir-hi fórmules que flexibilitzin la reincorporació al treball en funció 
del sector o les activitats de les empreses, garantir les prestacions de desocupació i 
que en aquests supòsits no es consumeixi la durada màxima, mantenir les garanties 
de l’ocupació en les limitacions als acomiadaments i establir sistemes de bonificació 
proporcionals respecte a les cotitzacions empresarials.

c) Reforçar urgentment i immediatament l’atenció i gestió a les oficines del Ser-
vei Públic d’Ocupació de l’Estat, per a donar sortida a les prestacions per desocu-
pació derivades dels expedients de regulació d’ocupació pendents des del març del 
2020 i per a solucionar totes les incidències i errades que s’han posat de manifest 
reiteradament.

d) No disminuir el percentatge de la base reguladora per al càlcul de les pres-
tacions de desocupació una vegada transcorreguts sis mesos des de la situació de 
desocupació provocada pels expedients de regulació vinculats a la crisi sanitària.

e) Mantenir les garanties excepcionals en matèria de prestacions i subsidis de 
desocupació per a treballadors fixos discontinus, treballadors de la llar, artistes i 
altres col·lectius que no s’hagin pogut reincorporar a l’activitat per raó de la crisi 
sanitària.

104
El Parlament de Catalunya, per a garantir el dret a un treball digne i vetllar pels 

drets laborals dels treballadors, sense discriminacions i amb igualtat efectiva, insta 
el Govern de la Generalitat a fer les gestions pertinents davant el Govern de l’Estat 
per a derogar les reformes laborals per a retornar la democràcia al món del treball, 
especialment per mitjà de les mesures següents: 
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a) Recuperar immediatament l’autorització administrativa dels expedients de re-
gulació d’ocupació per part de les autoritats laborals.

b) Establir la prelació del conveni col·lectiu sectorial d’àmbit català respecte al 
conveni d’empresa.

c) Derogar el model de subcontractacions actual, que estableix l’article 42 del 
Reial decret legislatiu 2/2015, del 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de l’estatut dels treballadors.

105
El Parlament de Catalunya, per a garantir el dret a un treball digne i vetllar pels 

drets laborals dels treballadors, sense discriminacions i amb igualtat efectiva, insta 
el Govern de la Generalitat a exigir al Govern de l’Estat, en l’àmbit de les transfe-
rències i els fons en matèria laboral, les actuacions següents: 

a) Traspassar la gestió de les prestacions i els subsidis de desocupació que ac-
tualment gestiona el Servei Públic d’Ocupació Estatal per tal que des del Servei Pú-
blic d’Ocupació de Catalunya es pugui oferir una política integral d’ocupació que en 
prevegi totes les dimensions. Aquest traspàs ha d’incloure, pel cap baix, l’organit-
zació i l’administració dels serveis, la gestió del reconeixement del dret a rebre les 
prestacions, el traspàs de la infraestructura disponible, el finançament per part de 
l’Estat de les dites obligacions econòmiques i de les disponibilitats pressupostàries 
que comportaria el traspàs i la direcció, la coordinació i el control de sistemes de 
processament de dades.

b) Complir les sentències judicials que permeten a la Generalitat de Catalunya, 
per mitjà del Consell de Relacions Laborals del Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies, gestionar els fons provinents de la Fundació per a la Prevenció de 
Riscos Laborals, d’acord amb la disposició addicional cinquena de la Llei de l’Estat 
31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

c) Transferir a la Inspecció de Treball de Catalunya les competències relatives a 
les matèries de seguretat social, tal com estableix l’Estatut d’autonomia.

d) Completar el traspàs dels procediments inicials d’autoritzacions de treball, 
corresponents al Reial decret 557/2011, parcialment transferits, d’acord amb el que 
disposa l’article 138.2 de l’Estatut d’autonomia.

e) Desfer immediatament la retallada de 215 milions d’euros del fons de la Con-
ferència Sectorial d’Ocupació destinat a Catalunya per a posar en pràctica polítiques 
actives d’ocupació el 2020, atès que són una eina essencial per a impulsar l’activa-
ció laboral i combatre la desocupació de llarga durada. La decisió del Ministeri de 
Treball i Economia Social retalla el finançament del fons en un 55% del pressupost 
assignat, que passaria de 388 milions a només 173. Aquests són uns recursos finalis-
tes recaptats amb cotitzacions d’empreses i treballadors, imprescindibles per a donar 
resposta a les necessitats de treballadors i empreses durant la reactivació econòmica.

106
El Parlament de Catalunya, per a garantir el dret a un treball digne i vetllar pels 

drets laborals dels treballadors, sense discriminacions i amb igualtat efectiva, insta 
el Govern de la Generalitat a exigir al Govern de l’Estat que reguli legalment i ur-
gentment el teletreball i el treball a distància, i també les relacions laborals, garan-
tint els drets de les persones que treballen en aquesta modalitat i evitant bretxes de 
gènere en aquest àmbit.

107
El Parlament de Catalunya, per a garantir el dret a un treball digne i vetllar pels 

drets laborals dels treballadors, sense discriminacions i amb igualtat efectiva, ins-
ta el Govern de la Generalitat a exigir al Govern de l’Estat que deixi sense efecte 
l’Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials del 16 d’octubre de 1998, per la qual 
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de les ajudes i les subvencions 
públiques destinades al foment de la integració laboral de les persones amb disca-
pacitat en centres especials de treball i treball autònom (BOE núm. 279, de 21 de 
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novembre de 1998), atesa la disposició final dotzena de la Llei de l’Estat 3/2012, del 
6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, que estableix que 
les comunitats autònomes, amb càrrec als fons estatals distribuïts per mitjà de la 
Conferència Sectorial d’Ocupació, poden dur a terme les accions i mesures regula-
des per la normativa estatal, o bé dur a terme accions i mesures de polítiques actives 
d’ocupació, diferents de les anteriors, adaptades a la realitat de les persones desocu-
pades i del teixit productiu de llur àmbit territorial. Si no ho fa, que atengui aquesta 
petició i transfereixi els fons necessaris per a complir aquesta ordre, que han d’ésser 
el 50% del salari mínim interprofessional per cada un dels treballadors amb disca-
pacitat que presti treballs efectius als centres especials de Catalunya.

108
El Parlament de Catalunya, per a garantir el dret a un treball digne i vetllar pels 

drets laborals dels treballadors, sense discriminacions i amb igualtat efectiva, ins-
ta el Govern de la Generalitat a exigir al Govern de l’Estat que articuli urgentment 
amb la Generalitat convenis de gestió i interpretació de l’ingrés mínim vital per a 
preservar no solament l’estatus vigent, sinó també la coherència de gestió i eficàcia 
en l’erradicació de la pobresa, per a: 

a) Garantir que la gestió s’atorga a qui ja gestiona prestacions no contributives.
b) Garantir els drets dels beneficiaris i evitar la complexitat de la gestió disper-

sa i, fins i tot, la pèrdua sobtada de drets o el fet d’incórrer en pagaments indeguts.
c) Assegurar que es converteix en una eina més de la xarxa de protecció social 

de Catalunya i que s’articula en el marc de relació territorial.
d) Garantir una resposta àgil, coordinada i eficaç, i preveure mesures d’acom-

panyament en l’exercici del dret, per a facilitar-hi l’accés a les persones més vulne-
rables.

XI.5. Defensa dels llocs de treball 
109
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a demanar al Go-

vern de l’Estat que presenti, amb la màxima celeritat, un reial decret llei de reforma 
de l’article 51 de l’Estatut dels treballadors, mitjançant el qual es recuperi la nor-
mativa vigent amb anterioritat a l’aprovació del Reial decret llei 3/2012, del 10 de 
febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, és a dir, entre altres 
qüestions, es recuperi la resolució de l’autoritat laboral per als supòsits d’acomiada-
ment col·lectiu de contractes.

XI.6. Reincorporació als llocs de treball 
110
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer, els propers tres mesos, proves PCR massives a les principals zones de 

concentració de treballadors, com ara els polígons industrials o els parcs d’oficines.
b) Establir els propers quinze dies un ajut urgent per a la conciliació de la vida 

personal, familiar i laboral de les persones que han exercit el dret de reducció de la 
jornada laboral per a atendre menors o persones dependents a llur càrrec a causa de 
la Covid-19, tal com han fet altres comunitats autònomes.

XI.7. Economia productiva 
111
El Parlament de Catalunya manifesta la importància de l’economia productiva i 

de la creació de riquesa per a dotar de benestar la ciutadania i expressa el suport a 
tots els sectors econòmics que estan patint les conseqüències de la pandèmia.

112
El Parlament de Catalunya constata les dificultats de les empreses, els autònoms 

i els treballadors i insta el Govern a continuar adoptant mesures per a apaivagar les 
conseqüències de la crisi econòmica i social que afecta el país.
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113
El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de prioritzar actuacions d’aju-

da a les persones i als sectors més afectats per la crisi i iniciatives transformadores 
que portin a un model econòmic just, resilient i sostenible, i insta el Govern a: 

a) Reforçar l’estat del benestar i la capacitat productiva de Catalunya.
b) Reduir les desigualtats socials accentuades per la pandèmia.
c) Accelerar la transició cap a un model econòmic més sostenible.
114
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir recursos per als centres de recerca i les universitats.
b) Invertir en polítiques de recerca a fi de potenciar la transferència de conei-

xement cap als sectors productius, com a element de dinamització de l’economia 
productiva.

c) Garantir la renovació dels contractes programa de les universitats que en tenen 
(Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i Universitat Oberta de Cata-
lunya) per tal d’assegurar-ne la sostenibilitat, i garantir-ne un finançament adequat 
que permeti un bon nivell de recerca de qualitat, la transferència de coneixement i 
la formació dels estudiants d’arreu del país.

115
El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar suport a sectors com el turis-

me, que ha patit especialment els efectes de la pandèmia, i l’automoció, que s’ha vist 
afectat per la crisi de l’empresa Nissan i per l’amenaça de noves deslocalitzacions, 
amb afectació en xarxa a diverses comarques.

116
El Parlament de Catalunya constata que alguns territoris s’han vist especialment 

afectats per la crisi i que cal adoptar mesures que s’adaptin a llurs particularitats 
socials i econòmiques amb la participació dels agents locals. Així, el Parlament 
constata la necessitat de crear la Taula d’Impuls Econòmic del Baix Penedès amb 
els representants del territori en les diferents institucions. Aquesta taula ha d’establir 
una agenda d’accions i mesures polítiques que garanteixin el futur de la comarca.

117
El Parlament de Catalunya constata que el Govern de l’Estat manté un dèficit 

fiscal endèmic de l’Administració central amb Catalunya, a més d’un deute històric 
amb la Generalitat corresponent a la disposició addicional tercera de l’Estatut d’au-
tonomia i al finançament dels Mossos d’Esquadra i de la llei de dependència, entre 
altres, i insta el Govern de la Generalitat a exigir al Govern de l’Estat el compliment 
de les seves obligacions amb Catalunya i el pagament dels seus deutes amb la Ge-
neralitat.

XI.8. Empresa i autònoms 
118
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Mantenir les mesures de liquiditat per a les empreses més intensament afecta-

des per les mesures restrictives degudes a la situació sanitària, i encetar-ne de noves.
b) Establir plans sectorials de reactivació de l’activitat econòmica que permetin 

d’impulsar i recuperar l’activitat.
c) Establir mesures específiques i plans de xoc per als sectors més intensament 

afectats per la situació sanitària, com els dels establiments turístics i les empreses 
d’oci nocturn.

d) Impulsar mesures específiques adaptades a les circumstàncies especials de les 
microempreses i els treballadors autònoms.

e) Treballar, conjuntament amb el Procicat i les entitats locals, en l’adopció de 
mesures sanitàries específiques i plans de represa d’activitat per a activitats com les 
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dels mercadals i els firaires, amb l’objectiu que puguin exercir les activitats amb la 
seguretat necessària.

f) Impulsar mesures de finançament per a la adopció de mesures sanitàries i de 
protecció de treballadors i clients.

g) Intensificar les gestions de les oficines exteriors de l’Agència per a la Compe-
titivitat de l’Empresa en la recerca de mercats per a l’exportació de productes d’em-
preses catalanes davant la situació actual generada per la Covid-19.

h) Donar suport a les empreses, per mitjà d’ajuts o finançament, per a la contrac-
tació d’especialistes a l’exterior que faciliti l’activitat exportadora de les empreses 
catalanes.

i) Incrementar en 15 milions d’euros les mesures de suport a la internacionalit-
zació de les empreses catalanes.

j) Aprovar una estratègia d’internacionalització de l’empresa catalana, definida 
conjuntament entre les administracions públiques i el sector privat, per a poder su-
mar esforços amb objectius comuns, que integri tots els agents i faci prevaler la col-
laboració, la coordinació i la complementarietat de propostes.

k) Garantir la total execució pressupostària dels compromisos adquirits en el 
marc del Pacte Nacional per a la Indústria, i presentar un informe sobre el grau de 
compliment, l’execució pressupostària i la valoració dels objectius assolits del Pacte.

l) Dinamitzar i incrementar la dotació pressupostària de totes les accions adre-
çades a impulsar la indústria 4.0.

XI.9. Turisme
119
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar un pla de contingència per a la recuperació del sector turístic i el su-

port al sector, que abasti mesures per a garantir-ne tant la subsistència en el termini 
més immediat com la competitivitat a mitjà termini, i adaptar-lo als nous escenaris 
que puguin sorgir a causa de la pandèmia.

b) Revisar el Pla estratègic de turisme de Catalunya i el Pla de màrqueting de 
turisme de Catalunya vigents per a ajustar-los, si cal, als nous escenaris que puguin 
sorgir a causa de la pandèmia. Aquesta revisió s’ha de fer fent-ne partícips els ac-
tors, públics i privats, del sector i amb l’acompanyament de l’àmbit acadèmic espe-
cialitzat.

XI.10. Comerç 
120
El Parlament de Catalunya manifesta la importància d’apostar, més que mai, per 

un model propi de comerç, un model de comerç de proximitat, de qualitat, sosteni-
ble i vertebrador dels pobles i ciutats de Catalunya; basat en l’abast de totes les ne-
cessitats de la ciutadania, amb una oferta diversa, completa, pròxima i segura, i en 
el garantiment de la lliure i lleial competència dels operadors.

121
El Parlament de Catalunya considera que el futur del comerç passa per la con-

nectivitat, la socialització i la connexió dels municipis amb tots els agents partici-
patius en l’activitat comercial, englobat, tot, en una activitat sostenible i respectuosa 
amb el medi ambient.

122
El Parlament de Catalunya constata que la situació de pandèmia ha accelerat ten-

dències i que s’ha posat de manifest la importància de disposar d’eines digitals per 
a donar resposta a nous comportaments del consumidor, unes eines que han propor-
cionat més instruments a les empreses per a seguir presentant propostes de valor a 
la ciutadania i a tots els públics i seguir desenvolupant, així, llur activitat comercial.

123
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) Executar un pla per a la reactivació del comerç i dels serveis del país davant 
l’impacte de la Covid-19.

b) Promoure les polítiques d’innovació i de digitalització de les empreses comer-
cials del país com un procés imprescindible perquè el teixit comercial faci un salt 
qualitatiu en aquest terreny i creixi competitivament en cadascun dels seus àmbits.

c) Impulsar la creació d’un observatori del comerç que reculli, tracti, analitzi i 
avaluï les dades referides al sector del comerç, especialment en el moment de trans-
formació actual tan important, i que exposi periòdicament la situació de l’activitat 
comercial en tots els seus camps, amb l’objectiu que sigui una eina útil en la presa 
de decisions tant per als organismes públics com per a les empreses.

XI.11. Indústria 
124
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar les mesures, mitjançant la Direcció General d’Indústria, del pla per 

a la reactivació del teixit productiu davant l’impacte de la Covid-19, que tenen una 
previsió econòmica de 25 milions d’euros anuals en el període 2021-2024.

b) Impulsar el programa ProACCIÓ 4.0, que promou les polítiques d’innovació 
i de digitalització de les petites i mitjanes empreses industrials, amb una previsió 
econòmica de 10 milions d’euros anuals en el període 2021-2024.

c) Executar el Programa de suport a la indústria de la mobilitat i l’automoció, 
elaborat per la Direcció General d’Indústria, amb una previsió econòmica de 50 mi-
lions d’euros anuals fins l’any 2025.

125
El Parlament de Catalunya constata la manca de voluntat i d’acció política del 

Govern per a evitar el tancament d’empreses i la destrucció de llocs de treball, i 
també la manca de recursos destinats a les polítiques industrials, reduïts el 30% els 
darrers deu anys.

126
El Parlament de Catalunya mostra el seu suport a les reivindicacions i la defen-

sa dels llocs de treball que duen a terme els treballadors de les empreses en crisi o 
situació de tancament, com ara, entre d’altres, Saint-Gobain, Bosch, Nissan, Alfisa 
o Nobel Plastiques Ibérica.

127
El Parlament de Catalunya constata la manca de responsabilitat i la inconscièn-

cia del Govern per la filtració interessada i partidista de converses que es produeixen 
en les negociacions per a aconseguir atraure inversions a la Zona Franca de Barce-
lona, filtracions que podrien entorpir acords i posar en perill futurs llocs de treball.

128
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Treballar conjuntament amb el Ministeri d’Indústria per a cercar en el cas del 

tancament anunciat d’algunes empreses socis que hi puguin mantenir l’activitat in-
dustrial i els màxims llocs de treball possibles.

b) Destinar en els propers quatre anys 1.000 milions d’euros per a fomentar la 
innovació basada en la tecnologia i el coneixement i la transformació digital en sec-
tors industrials estratègics com l’automoció, la intel·ligència artificial, la biotecnolo-
gia o la indústria 4.0.

c) Destinar 25 milions d’euros a les tasques de formació i recol·locació de treba-
lladors per a afrontar els possibles ajusts de plantilla.

d) Elaborar un pla sobre habilitats digitals que permeti recol·locar treballadors en 
sectors estratègics amb demanda d’ocupació.

e) Desenvolupar els plans de xoc corresponents per a afrontar la difícil situació 
d’alguns territoris, com ara el Penedès, l’Anoia o les Terres de l’Ebre, a causa del 
tancament d’empreses i a invertir els recursos necessaris per a capgirar les dades 
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econòmiques de comarques molt perjudicades per l’atur i la manca d’horitzó indus-
trial.

f) Presentar-li davant la comissió corresponent en el termini de dos mesos un 
pla de xoc per al Penedès, acordat amb els agents socials, econòmics i locals, que 
estableixi una estratègia de reindustrialització que comporti més inversió en infra-
estructures físiques i intel·ligents, polítiques actives d’ocupació que permetin formar 
els treballadors i actualitzar-ne les capacitats en els sectors amb demanda d’ocupa-
ció, com la tecnologia, l’automoció o l’energia, una estratègia per a l’atracció d’in-
versions, un pla de digitalització de les empreses i la reconversió sostenible del teixit 
industrial en sectors com el camp i l’energia, la logística, el turisme o l’automoció i 
el sector agroalimentari.

129
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar un pacte nacional per 

l’ocupació i la igualtat d’oportunitats, que reforci el mercat de treball per mitjà d’un 
canvi de model que s’articuli en un procés de reindustrialització equilibrada, inno-
vadora i sostenible, que compti amb una Administració pública forta, que aposti pel 
treball digne amb una ocupació estable, segura i amb drets, i que tingui com a eixos 
fonamentals: 

a) La renovació del Pacte Nacional per a la Indústria, que tingui en compte 
l’equilibri territorial i sectorial, la creació d’ocupació, la digitalització i la transició 
ecològica.

b) L’avanç cap a un model productiu més resilient i diversificat, que generi més 
valor afegit i ocupació, i que incrementi d’una manera significativa la inversió en 
formació, recerca i innovació.

c) El repartiment solidari de l’ocupació per a promoure el dret al treball, mitjan-
çant la creació d’ocupació en sectors clau com l’economia verda, i el compromís de 
l’Administració perquè mitjançant la contractació directa i indirecta es garanteixi 
l’ocupació dels col·lectius amb més risc d’exclusió social o menys ocupabilitat.

d) El garantiment, en el marc dels acords per a la reconstrucció, del finançament 
suficient per a desplegar una estratègia ambiciosa en matèria de recerca, desenvolu-
pament i innovació i de reconversió industrial 4.0, que inclogui, almenys: 

1r. Una inversió pública en recerca, desenvolupament i innovació del 2,12% del 
producte interior brut català per al 2024 (garantint el 0,75% del producte interior 
brut en inversió pública), amb l’objectiu d’estimular la recuperació des dels sectors 
productius de més valor afegit.

2n. Atesa l’escassetat de fons i l’exhauriment de les partides pressupostàries dels 
anys anteriors, el garantiment dels fons necessaris per a impulsar una estratègia de 
reconversió 4.0 i digitalització de petites i mitjanes empreses durant l’any 2020 que 
ofereixi recursos i serveis per a la diagnosi de necessitats i la implantació d’estratè-
gies empresarials 4.0.

e) Repensar el model de la formació professional per a avançar vers una formació 
que garanteixi l’accés inclusiu i d’alta qualitat, que tingui en compte les necessitats 
del teixit productiu i de serveis dels territoris, a més de garantir una transició laboral 
acompanyada i protegida, que aposti per l’ocupació digna i de qualitat.

f) Elaborar un mapa productiu de Catalunya per a poder establir una nova forma 
d’industrialització i recuperar la capacitat productiva que s’ha anat perdent en els 
darrers anys.

g) Enfortir el sector públic per a assegurar una major qualitat de l’ocupació i re-
duir dràsticament l’alta taxa de precarietat i temporalitat de l’Administració pública.

h) Apostar per un retorn digne, per mitjà de la modificació de la Llei 25/2002, 
del 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs 
descendents, i l’establiment d’un programa d’ocupabilitat per als catalans que deci-
deixin retornar.
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i) Descentralitzar les polítiques actives d’ocupació per a gestionar-les des de l’àm-
bit local i compromeses amb la igualtat d’oportunitats i la lluita contra l’exclusió.

j) Reforçar el paper dels agents socials com a actors claus de la reconstrucció i de 
la vertebració de la societat, especialment en matèria d’ocupació.

k) Potenciar el paper de la Inspecció de Treball com a eina de garantia d’una 
ocupació amb drets i de qualitat, respectuosa amb el compliment de la normativa 
laboral i, per tant, dels drets dels treballadors, i incrementar, com a fet essencial, els 
membres tant del Cos d’Inspectors com de la resta de l’escala administrativa que hi 
està assignada conforme a les ràtios recomanades per l’Organització Internacional 
del Treball.

l) Condicionar que totes les ajudes a empreses que provinguin dels fons de re-
construcció europeus Next Generation UE, gestionats per la Generalitat, es destinin 
a garantir i generar llocs de treballs dignes i tinguin un mecanisme de control i par-
ticipació de la Generalitat en les grans decisions que prenguin les empreses.

m) Crear una taula de diàleg en què participin els agents socials i s’estableixin els 
acords i els dissenys dels projectes que hauran d’ésser finançats per mitjà dels fons 
de reconstrucció europeus Next Generation UE.

130
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Crear, amb la màxima brevetat, la Mesa per a la Industrialització del Penedès 

amb representació d’agents econòmics i socials (empresarials i sindicals), del món 
local (consells comarcals, ajuntaments i grups polítics comarcals) i dels departa-
ments d’Empresa i Coneixement i de Treball, Afers Socials i Famílies que abordi les 
solucions per a evitar els tancaments anunciats en les darreres setmanes a Saint Go-
bain, Robert Bosch, Alfisa i Calsonic i per a treballar en un pla de mesures per a la 
continuïtat, la millora, la modernització i la sostenibilitat de la indústria al Penedès, 
amb les garanties de manteniment i qualitat de l’ocupació i de les condicions labo-
rals, i a partir del qual es creï el programa i el fons de finançament per a la industri-
alització del Penedès que s’ha d’aplicar d’una manera immediata el 2020 i el 2021.

b) Elaborar, amb la participació dels agents econòmics, socials i institucionals 
locals del Penedès i d’una manera concertada amb aquests agents, un pla de xoc 
d’ajut i d’impuls socioeconòmic al Penedès, amb un fons de dotació econòmica dins 
dels fons extraordinaris de la Covid-19 de lluita contra la desocupació i de sosteni-
bilitat i millora de l’activitat socioeconòmica del Penedès.

c) Acordar el calendari de reunions urgent entre els departaments d’Empresa i 
Coneixement i de Territori i Sostenibilitat amb l’empresa Applus IDIADA i els mu-
nicipis on s’ubica i el Consell Comarcal del Baix Penedès per a valorar la possible 
ampliació de les instal·lacions i l’activitat en recerca i desenvolupament del vehicle 
autònom i elèctric.

XII. Afers socials i famílies

XII.1. Polítiques socials 
131
El Parlament de Catalunya constata que el Govern ha estat incapaç els darrers 

deu anys d’aplicar polítiques efectives per a lluitar contra l’augment de la pobresa 
infantil, el risc de pobresa extrema, les llistes d’espera en dependència o la desinver-
sió social, cosa que situa Catalunya com la comunitat autònoma amb menys inversió 
social per capita de tot l’Estat.

132
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incrementar la indemnització per als fills de les víctimes mortals de violèn-

cia masclista fins al 30% de l’import que estableix per al mateix supòsit l’annex 
I de la Llei 29/2011, del 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les 
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víctimes del terrorisme, és a dir, fins a un màxim de 75.000 euros. En cas que hi 
hagi més d’un fill, cadascun tindrà dret a rebre aquesta quantitat.

b) Destinar 10 milions d’euros a la lluita contra el sensellarisme, sobre la base de 
l’Estratègia integral per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya, de l’any 2017 i 
encara no aplicada, i atenent especialment els nous perfils que es deriven de la crisi 
social provocada per la Covid-19, que afecta persones cada cop més joves i amb més 
dificultats per a accedir als recursos residencials alternatius.

c) Convertir, mentre duri la crisi, els programes d’ajuts excepcionals a les famí-
lies vulnerables en ingressos mensuals per mitjà de targetes moneder, a fi d’evitar 
l’agudització de llurs circumstàncies i la saturació dels serveis socials i afavorir 
l’empoderament de les famílies.

d) Obrir immediatament totes les oficines d’Afers Socials i Famílies amb aten-
ció presencial, garantint sempre les mesures de seguretat de professionals i usuaris 
recomanades per les autoritats sanitàries.

e) Introduir la figura dels professionals del treball social en els equips de rastre-
jadors de la Covid-19, amb l’acompanyament de professionals per a garantir el se-
guiment i l’aïllament de les persones positives.

133
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir el finançament necessari perquè les residències per a gent gran i les 

residències per a persones amb discapacitat puguin disposar de suficient material 
sanitari i de protecció per a afrontar una nova onada de Covid-19.

b) Garantir les mesures necessàries perquè els centres de dia i els serveis d’aten-
ció domiciliària puguin mantenir llurs activitats amb les mesures sanitàries i de pro-
tecció necessàries davant una nova emergència sanitària.

134
El Parlament de Catalunya insta el Govern a abordar una reforma del model re-

sidencial que permeti la millora de la qualitat assistencial dels centres destinats a 
persones grans, dependents i persones amb discapacitat, de manera que: 

a) Consideri els residents i l’atenció a llurs necessitats en el centre del sistema.
b) Els centres disposin d’un equipament sanitari mínim i accés a servei mèdic i 

d’infermeria suficients.
c) Es garanteixi la coordinació amb els serveis sanitaris d’atenció primària i 

d’atenció hospitalària perquè els residents rebin l’atenció necessària en el moment 
necessari.

d) Es valori laboralment i socialment els treballadors dels sectors residencials i 
se’n garanteixi la formació, la qualificació i els drets laborals.

135
El Parlament de Catalunya insta el Govern a incrementar el nombre de places 

públiques disponibles per a afrontar la demanda existent, però també per a compen-
sar la reducció de places deguda a les limitacions que s’han hagut d’introduir arran 
de la Covid-19.

136
El Parlament de Catalunya insta el Govern a millorar la gestió d’accés a la renda 

garantida de ciutadania, en especial la compatibilitat d’aquesta prestació amb l’in-
grés mínim vital, per a evitar que ningú que tingui dret a aquestes prestacions se’n 
quedi fora o la percebi a destemps.

XII.2. Lluita contra la pobresa 
137
El Parlament de Catalunya, per a garantir que cap ciutadà no és desatès i afron-

tar el greu percentatge de pobresa abans de la crisi, que pot augmentar, constata la 
necessitat de modificar la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de 
ciutadania, per a adaptar-la al nou ingrés mínim vital i ampliar-ne la cobertura, 
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especialment per a les famílies amb fills a càrrec, afegint una prestació específica 
per habitatge, de forma que tot el pressupost previst per a l’any 2020 per a la renda 
garantida de ciutadania es destini a aquest objectiu i incideixi eficientment en la re-
ducció de la pobresa.

138
El Parlament de Catalunya, per a garantir que cap ciutadà no és desatès i afrontar 

el greu percentatge de pobresa abans de la crisi, que pot augmentar, insta el Govern 
a destinar recursos dels fons extraordinaris relacionats amb la Covid-19 a reforçar 
els serveis socials bàsics perquè puguin afrontar les necessitats creixents dels pro-
pers mesos.

XII.3. Acolliment dels refugiats
139
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Comprometre’s a acollir un mínim de cent vint refugiats, entre els quals in-

fants i adolescents sols que es troben a l’illa de Lesbos.
b) Exigir al Govern de l’Estat que compleixi els compromisos d’acollida adqui-

rits d’acord amb les quotes de reassentament europees i que s’ofereixi a la Unió Eu-
ropea i al Govern de Grècia per a participar de manera solidària amb la resta d’es-
tats europeus en la reubicació d’aquestes persones després dels incendis al camp de 
refugiats de Mória.

c) Dur a terme les gestions pertinents davant les institucions europees i els or-
ganismes internacionals per tal de modificar el sistema europeu d’asil i la política 
migratòria i perquè els estats europeus compleixin els acords d’acollida assolits el 
2015.

d) Continuar impulsant actuacions per a millorar la situació dels refugiats en les 
diferents àrees geogràfiques on siguin.

140
El Parlament de Catalunya manifesta la seva preocupació i la seva indignació 

davant la situació creada després de l’incendi que ha destruït el camp de refugiats de 
Mória, a l’illa de Lesbos, i mostra el seu total suport i solidaritat amb els milers de 
persones migrants i refugiades afectades.

141
El Parlament de Catalunya considera urgent que la Unió Europea proporcioni 

tota l’ajuda humanitària i mèdica necessària per a reubicar les persones en llocs se-
gurs, de la manera més ràpida i efectiva possible i en condicions dignes.

142
El Parlament de Catalunya lamenta que la Unió Europea no hagi atès les alertes 

fetes des de fa anys per diverses entitats i organitzacions sobre la superpoblació i la 
situació de vulnerabilitat de les persones que habitaven en el que era el camp de re-
fugiats més gran de la Unió Europea.

143
El Parlament de Catalunya considera que la Unió Europa ha errat amb la seva 

política d’acords de col·laboració i finançament amb governs de països limítrofs per-
què retinguin persones migrants i refugiades, perquè se n’han vulnerat els drets hu-
mans i se n’han posat les vides encara en més perill.

144
El Parlament de Catalunya destaca la necessitat de crear un programa europeu 

de migracions i asil basat en la solidaritat, els drets humans i el compliment dels 
convenis internacionals en matèria de refugiats, i d’activar el programa d’acolliment 
comú per a situacions d’emergència per part de tots els estats membres de la Unió 
Europea.

145
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions pertinents davant del 

Govern de l’Estat perquè: 
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a) Impulsi, en el marc de la Unió Europea, la reubicació, en condicions dignes, 
de les persones refugiades en el camp de Mória, a l’illa de Lesbos, d’una manera 
proactiva, proposant una pla urgent de reubicació en condicions dignes i vetllant per 
la protecció dels sol·licitants d’asil davant atacs violents.

b) Se sumi a altres països europeus, com Alemanya, França, Finlàndia, Luxem-
burg, Eslovènia, Països Baixos, Croàcia, Portugal o Bèlgica, i ofereixi d’una manera 
urgent una proposta d’acolliment de persones en situació de greu vulnerabilitat, com 
arainfants i dones embarassades, que vivien al camp de refugiats de Mòria.

c) Estableixi un pla urgent que permeti, com a mínim, de complir els compromi-
sos adoptats pel Govern d’Espanya amb relació a les quotes d’acollida de persones 
sol·licitants d’asil.

d) Demani a la Unió Europea que garanteixi totes les facilitats a les organitza-
cions no governamentals en l’accés i l’atenció de les persones refugiades del camp 
de Mòria.

146
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Augmentar la disponibilitat de recursos i places d’acollida per a poder oferir 

una reubicació digna a les persones refugiades, tant per a les que ja són a Catalunya 
com per a les que puguin continuar arribant.

b) Augmentar els recursos econòmics i materials per a donar suport a les or-
ganitzacions no governamentals que estan treballant en l’acollida i el rescat de les 
persones refugiades que arriben a les costes europees, i obrir una línia específica 
d’emergència per a atendre les que estan donant resposta sobre el terreny a l’emer-
gència humanitària que viu la població refugiada a Lesbos després de l’incendi al 
camp de Mória.

XII.4. Infància 
147
El Parlament de Catalunya, per a la protecció efectiva de la infància vulnerable, 

insta el Govern a: 
a) Actualitzar les dades de pobresa infantil a Catalunya per mitjà d’eines com 

l’Observatori dels Drets de la Infància, amb l’objectiu d’analitzar i definir políti-
ques públiques i dur a terme actuacions reals i efectives per a combatre la pobresa 
infantil.

b) Fer el seguiment de totes les famílies que tenen assignades beques de menja-
dor i ajuts d’alimentació, i garantir el dret a l’alimentació per a la infància a Cata-
lunya.

c) Emprendre, per mitjà de canals oficials, mitjans telemàtics i mitjans de co-
municació, campanyes de tolerància zero respecte de qualsevol forma de violència 
contra els infants.

d) Reforçar i millorar el servei gratuït del 116 111 Infància Respon. Cal difondre 
amb l’ajut de les xarxes socials i els mitjans de comunicació el coneixement d’aquest 
servei, mitjançant el qual els infants i els adolescents poden denunciar possibles 
casos d’abusos sexuals, assetjament escolar, ciberassetjament i qualsevol forma de 
violència contra els infants.

e) Reforçar els serveis socials bàsics en coordinació amb els serveis socials mu-
nicipals, per a la detecció, la identificació i l’actualització davant qualsevol forma de 
violència contra els infants.

f) Adoptar un acord interdepartamental per a millorar la coordinació dels depar-
taments implicats en la prevenció, la detecció i les actuacions relatives a qualsevol 
forma de violència contra els infants.

g) Impulsar activitats formatives i cursos de criança positiva en els cursos de 
preparació per al part i altres tipus de programes, perquè pares, mares i cuidadors 
aprenguin pautes de criança i estratègies educatives sanes aïllades de situacions de 
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violència, de manera que tinguin eines per a gestionar els problemes dels fills i en 
coneguin les necessitats.

h) Impulsar formació en l’àmbit de la prevenció i actuacions per a lluitar contra 
la violència contra els infants en tots els camps i les professions que tinguin interre-
lació amb infants (docents, personal de l’àmbit sanitari, centres de menors, personal 
de centres de justícia juvenil, professionals del lleure i professionals de centres de 
menors amb discapacitat).

XII.5. Residències i gent gran 
148
El Parlament de Catalunya, per una atenció digna dins les residències afectades 

per la crisi de la Covid-19, insta el Govern a: 
a) Mantenir permanentment una borsa de treball que permeti ampliar la dotació 

de personal a les residències quan la situació sanitària o epidemiologia ho reque-
reixi.

b) Explorar mesures extraordinàries de suport en el cas de nous rebrots a les re-
sidències pel que fa a la reposició de personal, liderant el reclutament de personal i 
tenint en compte la possibilitat d’adoptar les mesures següents: 

1a. Creació de borses de treball comarcals.
2a. Formació.
3a. Reenviament cap a residències del personal dels centres de dia tancats.
4a. Reenviament cap a residències del personal de servei d’atenció domiciliària 

que estigui inoperatiu.
5a. Contacte amb centres formatius per a reclutar alumnes amb la formació ja 

acabada.
c) Fomentar la creació d’espais de participació i diàleg als centres i les residèn-

cies per a persones grans en què es doni veu a les famílies, als residents i als treba-
lladors.

d) Posar a disposició dels residents eines que els permetin una comunicació tele-
màtica eficaç i regular amb familiars i persones properes.

e) Garantir una coordinació adequada entre el sistema sanitari i les residències 
amb la preparació de protocols d’acció immediata per als casos d’aparició de casos 
aïllats o nombrosos de Covid-19.

f) Garantir proves periòdiques (PCR i serològiques) per a tot el personal que 
treballi a les residències amb la finalitat d’evitar la propagació del virus al centre.

g) Garantir plans de contingència a totes les residències. Aquests plans han d’es-
tablir protocols d’actuació eficaç en cas de possibles rebrots.

h) Garantir els mitjans necessaris i la provisió de materials i equips de protecció 
(equips de protecció individual, mascaretes, bates, guants, gels, etc.) a tots els treba-
lladors de les residències. Cal tenir en compte que, en cas de brot, les sectoritzacions 
i els aïllaments comporten un augment de l’ús d’aquests materials.

XII.6. Dependència i discapacitat 
149
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al Govern 

de l’Estat el següent: 
a) Complir la Llei de l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l’au-

tonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència pel que fa al 
finançament del sistema d’atenció a la dependència, especialment dels articles 7, 9, 
10 i 32, per tal d’instrumentar convenis anuals de finançament bilaterals entre l’Ad-
ministració general de l’Estat i el Govern de Catalunya per a garantir la suficiència 
financera del sistema català de promoció de l’autonomia personal i atenció a la de-
pendència, d’acord amb un repartiment equitatiu del 50-50 de les aportacions eco-
nòmiques.
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b) Garantir la suficiència financera del sistema d’atenció a la dependència amb 
la dotació de 3.000 milions anuals addicionals a partir del 2021 que es transfereixin 
anualment a les comunitats autònomes per a eixugar les llistes d’accés de valoraci-
ons i d’accés a prestacions del sistema de la dependència.

c) Revertir les retallades al sistema de la dependència mitjançant la derogació del 
Decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressu-
postària i de foment de la competitivitat.

d) Definir un nou finançament per al nivell mínim de protecció de la dependèn-
cia per conveni amb el Govern de Catalunya, a partir de la derogació i la modifi-
cació del Reial decret 1050/2013, del 27 de desembre, pel qual es regula el nivell 
mínim de protecció establert per la Llei 39/2006. La reforma ha d’incloure, tal com 
estableix l’article 9.2 de la Llei 39/2006, no únicament el nombre de beneficiaris i 
el grau de dependència, sinó també el cost de les prestacions reconegudes a les per-
sones beneficiàries.

e) Restablir, en els convenis anuals entre l’Administració General de l’Estat i el 
Govern de Catalunya, el finançament corresponent al nivell de protecció acordat 
que defineix la Llei 39/2006, d’acord amb la situació i la inversió en prestacions del 
sistema, mitjançant la derogació i modificació de la disposició de la Llei de pressu-
postos generals de l’Estat que va suprimir el nivell acordat amb les comunitats au-
tònomes a partir dels pressupostos del 2012.

f) Definir un nou règim d’intensitats de serveis i de compatibilitats entre pres-
tacions, que permeti a les comunitats autònomes generar un propi model propi, a 
partir de la derogació i modificació del Reial decret 1051/2013, del 27 de desembre, 
pel qual es regulen les prestacions del sistema per a l’autonomia i atenció a la depen-
dència, establertes per la Llei 39/2006.

g) Establir un barem únic de valoració de la discapacitat i la dependència que 
permeti guanyar agilitat, eficàcia i capacitat de valorar les persones en situació de 
dependència i amb discapacitats.

h) Impulsar la teleassistència avançada com a prestació bàsica de servei dins del 
sistema d’atenció a la dependència i garantir-ne el desplegament a partir del finan-
çament del nivell de protecció acordat.

i) Garantir el finançament suficient per a l’aplicació i execució del Pla de contin-
gència dels serveis residencials de Catalunya per a fer front a la pandèmia de la Co-
vid-19, d’acord amb el Pla de resposta precoç als centres socials residencials elaborat 
per les comunitats autònomes en el marc del Consell Territorial de la Dependència 
i els Serveis Socials.

150
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme, mitjançant el Departa-

ment de Treball, Afers Socials i Famílies, les actuacions següents: 
a) Iniciar l’elaboració d’un projecte de llei de promoció de l’autonomia personal 

de Catalunya que estableixi una governança del sistema català de promoció de l’au-
tonomia personal i d’atenció a la dependència i a les discapacitats, amb la participa-
ció dels ens locals i els agents socials. Aquest projecte de llei ha de permetre: 

1r. Definir un nou model integral d’atenció a l’autonomia personal comunitària 
basat en la desinstitucionalització, la promoció de les capacitats i l’atenció de proxi-
mitat en l’entorn domiciliari.

2n. La integració i interoperació amb el sistema de salut, especialment de l’aten-
ció primària, per a la prevenció i promoció de l’autonomia personal comunitària.

3r. Crear contextos inclusius, accessibles i desenvolupar un catàleg de serveis 
transversals en els àmbits dels serveis socials i de treball, salut, educació, habitat-
ge, urbanisme, justícia, esports i cultura per a l’atenció a l’autonomia personal i les 
discapacitats.

4t. Definir un grau previ a la dependència per a la prevenció i la promoció de 
l’autonomia personal.
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5è. Desenvolupar les compatibilitats i els reconeixements de grau de discapacitat 
i dependència simultàniament basats en l’evidència i la valoració en informes mè-
dics i socials.

6è. Desenvolupar serveis concertats d’acompanyament a la vida autònoma per a 
persones amb discapacitat, persones amb trastorns de salut mental, VIH i addicci-
ons.

7è. Transformar centres de dia en plataformes de serveis i orientar-los a l’acom-
panyament i l’atenció en situacions de deteriorament cognitiu.

8è. Desenvolupar els habitatges amb serveis i el cohabitatge com a fórmules de 
serveis residencials comunitaris per a atendre situacions de dependència.

9è. Generar un servei català de teleassistència avançada compatible amb la resta 
de prestacions no residencials del sistema.

10è. Flexibilitzar els serveis d’atenció diürna a les persones amb discapacitat 
per augmentar llur capacitat d’atenció, promoure la orientació a la inserció laboral i 
afrontar l’envelliment prematur.

11è. Reforçar els centres d’atenció a les discapacitats com a nodes de recursos 
integrals d’informació, valoració, orientació, formació i suport a la provisió de re-
cursos per a les persones amb discapacitat.

12è. Incorporar els clubs socials i els serveis prelaborals per a persones amb tras-
torns mentals en el catàleg de prestacions per a l’autonomia personal.

b) Articular un pla de xoc de valoracions de la dependència i la discapacitat que 
redueixi el termini mitjà de les valoracions.

c) Invertir en un pla de digitalització i nous sistemes d’informació entre el Go-
vern i els ens locals per a agilitzar i revisar els procediments d’elaboració dels plans 
individuals d’atenció a les persones en situació de dependència i discapacitat.

d) Aplicar immediatament el decret de concertació social i presentar el projecte 
de llei de concertació social.

e) Crear una agència que, com a operador públic, integri la vessant social i sani-
tària per tal de garantir una millor resposta pública a les persones en situació de vul-
nerabilitat i amb necessitats d’atenció sanitària i social complexes a causa de la fra-
gilitat, la cronicitat, la dependència i l’exclusió social, tot superant la fragmentació 
dels processos d’atenció, i facilitant la transició i continuïtat entre el sistema sanitari 
i social. Aquesta agència s’ha de dissenyar conjuntament amb els actors implicats de 
la societat, les administracions locals, els agents socials –sindicats i patronals–, el 
tercer sector, els sectors sanitaris i socials i els ciutadans. Ha de ser l’instrument que 
permeti planificar conjuntament en l’àmbit residencial amb una mirada única, i ha 
de permetre gestionar de manera conjunta en el territori i tenir una veritable atenció 
única i integrada dels dos àmbits.

f) Promoure en cooperació amb el món local la posada en marxa de serveis so-
cials residencials de titularitat pública.

g) Revisar el sistema de tuteles de Catalunya cap a un model de suports a la per-
sona que no modifiqui la capacitat d’obrar de les persones i en garanteixi la inclusió.

h) Promoure una xarxa pública d’atenció precoç i desenvolupament integral dels 
infants, coordinada amb els departaments d’Educació i de Salut, que atengui les fa-
mílies.

i) Potenciar els serveis d’acompanyament a les persones i les famílies amb neces-
sitats especials i desplegar una xarxa de serveis d’atenció i orientació especialitzats 
en salut mental en coordinació amb el sistema de salut i les associacions del tercer 
sector.

j) Establir un programa territorial de reforç de les estructures de gestió dels ser-
veis socials especialitzats d’atenció a la dependència i les discapacitats la salut men-
tal, el VIH i les addicions que permeti reestructurar els serveis territorials del De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies i acostar la gestió al territori.
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k) Definir i desenvolupar una política d’increment progressiu de mòduls i tarifes 
a llarg termini (en 7-10 anys), d’acord amb l’evolució del finançament de la Llei de 
l’Estat 39/2006, de dependència, de manera que es generi un increment progressiu 
de mòduls i tarifes per tal que, en el marc de la negociació col·lectiva, i des de l’au-
tonomia de les parts, es pugui tendir a una millora en les condicions salarials de les 
persones treballadores, especialment en l’atenció directa, de les residències concer-
tades i de gestió delegada que conformen la xarxa residencial d’atenció pública del 
sistema de serveis socials que sigui homologable a les retribucions dels professionals 
del sistema de salut.

l) Garantir la inversió social necessària per al finançament pluriennal del Pla es-
tratègic de serveis socials 2020-2024.

m) Concloure la redacció del decret de desplegament de la Llei 13/2014, del 30 
d’octubre, d’accessibilitat, i adoptar les mesures que s’hi estableixen per a garantir 
l’accessibilitat física i sensorial, en els àmbits públics i privat.

151
El Parlament de Catalunya, per al reconeixement dels professionals de la depen-

dència durant la crisi de la Covid-19, insta el Govern a: 
a) Modificar urgentment la Resolució TSF/2193/2020, del 9 de setembre, per la 

qual s’aprova la convocatòria d’ajut directe en favor de les persones treballadores 
dels centres proveïdors de serveis socials de caràcter residencial, de manera que la 
gratificació extraordinària que rebran els professionals que han desenvolupat llurs 
tasques durant la crisi de la Covid-19 s’estengui al personal de neteja, cuina i buga-
deria dels centres proveïdors de serveis socials de caràcter residencial.

b) Complir el punt 63 de la Resolució 849/XII del Parlament de Catalunya, sobre 
la gestió de les residències per a gent gran i per a persones amb discapacitat durant 
la pandèmia de Covid-19, per tal de: 

1r. Tenir en compte tots els treballadors de l’atenció a la dependència amb rela-
ció a la gratificació extraordinària que rebran els professionals que, durant la crisi 
de la Covid-19, han atès la gent gran, independentment de la titularitat de la gestió.

2n. Impulsar, en col·laboració amb els ajuntaments, l’extensió de la gratificació 
extraordinària que rebran els professionals que, durant la crisi de la Covid-19, han 
atès persones grans en serveis d’atenció domiciliària.

3r. Valorar socialment i laboralment els treballadors que atenen la gent gran, ga-
rantint-ne la formació i qualificació i els drets laborals.

XII.7. Dones i tasques de cures 
152
El Parlament de Catalunya, per a una economia feminista i de les cures, reconeix 

que el treball domèstic i de cures és imprescindible per al sosteniment de la vida, i 
insta el Govern a emprendre les accions necessàries per a avançar en la redistribució 
de les tasques de cura, per a garantir els drets dels cuidadors i per a reconèixer les 
cures com a bé social de primer ordre, amb el prestigi que els correspon pel paper 
essencial que tenen per a garantir una vida digna.

153
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar el mapa de recursos públics per a la cura i a impulsar un pla de mi-

llora i finançament dels recursos i dels serveis de cura, com les escoles bressol, els 
centres de dia i les residències per a gent gran, per a potenciar l’oferta pública, cobrir 
la demanda de places i garantir l’equitat territorial.

b) Concretar abans que acabi el setembre l’increment de tarifes i mòduls per a les 
places concertades del sector d’atenció de la infància i del sector de la dependència i 
la discapacitat, garantint que la major part d’aquests increments es destinin a millo-
rar les condicions laborals del personal, i a acordar un pla pluriennal amb el sector 
per a garantir la millora i la sostenibilitat de nous increments salarials.
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c) Assumir el context de feminització de la pobresa en què es troba Catalunya, a 
fer una anàlisi acurada i interseccional de la precarització i la vulnerabilitat econò-
mica de les dones i a emprendre urgentment, incloent-les en la propera proposta de 
pressupostos, mesures socials que garanteixin l’accés a la renda garantida de ciuta-
dania a les dones de famílies monoparentals, les dones immigrants en situació de 
pobresa o les dones grans soles, que garanteixin l’accés prioritari a l’habitatge social 
a les dones en situació de pobresa i l’accés directe a les que es troben en situacions 
d’especial vulnerabilitat i que incloguin accions concretes per a les dones sense llar 
en l’Estratègia integral per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya.

XII.8. Desplegament legislatiu 
154
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Actualitzar urgentment la cartera de serveis socials de la Llei 12/2007, de l’11 

d’octubre, de serveis socials, tot ajustant la ràtio de personal dels serveis socials a 
les noves realitats demogràfiques i socials, juntament amb una memòria econòmica 
del 2021.

b) Desplegar completament la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els 
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’ho-
mofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Cal dotar aquesta llei del pressupost suficient per 
a poder oferir una atenció veritable a les víctimes.

c) Desplegar reglamentàriament la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència, i traslladar als grups parlamentaris tots 
els decrets desplegats i els recursos econòmics associats.

d) Desplegar reglamentàriament la Llei 13/2014, del 30 octubre, d’accessibilitat, 
i dotar-la d’un pressupost suficient.

e) Desplegar la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana, i do-
tar-la d’un pressupost adequat per a fer efectius els drets que s’hi recullen. Especial-
ment, assegurar una dotació suficient d’intèrprets de llengua de signes.

f) Complir la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge. Cal dotar 
aquesta llei d’un pressupost suficient per a assolir l’objectiu d’aconseguir un parc 
mínim del 15% d’habitatges destinats a polítiques socials a Catalunya en les àrees 
amb una demanda forta acreditada.

g) Adaptar la normativa catalana als principis, valors i mandats de la Convenció 
sobre els drets de les persones amb discapacitat, aprovada per les Nacions Unides 
el 2006.

h) Desplegar totalment la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a er-
radicar la violència masclista, i dotar-la del pressupost suficient per a combatre les 
agressions sexuals, el tràfic i l’explotació sexual de dones i nenes, la mutilació ge-
nital femenina i el risc de patir-la, els matrimonis forçats, la violència derivada dels 
conflictes armats i la violència contra els drets sexuals i reproductius.

XIII. Universitats, recerca i innovació

XIII.1. Universitats i recerca 
155
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Accelerar la posada en marxa de les mesures establertes pel Pacte Nacional 

per a la Societat del Coneixement (PN@SC), promovent la inversió pública en recer-
ca, desenvolupament i innovació amb mesures que fomentin un creixement paral·lel 
de la inversió privada en recerca i desenvolupament.

b) Prioritzar l’execució dels programes i les actuacions de l’eix «Societat del co-
neixement» del Pla de reactivació econòmica i protecció social de la Comissió per a 
l’Elaboració del Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció Social com a estra-
tègia posterior a la Covid-19.
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c) Compensar els agents públics de l’educació superior i de recerca pels sobre-
costos per la paralització de l’activitat, l’adaptació d’espais, l’adopció de noves me-
sures de protecció i les pròrrogues contractuals que ha comportat l’estat d’alarma 
per la Covid-19.

d) Millorar d’una manera sostinguda el finançament de les universitats d’acord 
amb les previsions del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement i els pro-
grames proposats en el Pla de reactivació econòmica i protecció social per a arribar 
al 0,60% del producte interior brut en cinc anys.

e) Aprovar un pla pluriennal d’inversions universitàries per al període 2021-2027 
que es doti segons les previsions de creixement del Pacte Nacional per a la Societat 
del Coneixement i el Pla de reactivació econòmica i protecció social (432 milions 
d’euros per a aquest període).

f) Preveure una partida pressupostària, d’acord amb el Pla de reactivació econò-
mica i protecció social, per a atendre les situacions sobrevingudes en l’aplicació de 
la beca Equitat i establir un sistema de beques salari complementari a l’existent a 
les universitats catalanes.

g) Fomentar, d’acord amb el Pla de reactivació econòmica i protecció social, la 
innovació i l’ocupabilitat entre els estudiants universitaris.

h) Reclamar al Govern espanyol el traspàs de les beques de règim general, en 
compliment de les reiterades sentències, més necessari que mai en la situació de 
crisi produïda per la pandèmia de Covid-19.

i) Incrementar, en els propers cinc anys, els fons públics de finançament basals 
dels Centres de Recerca de Catalunya, les universitats, altres centres i les tres grans 
infraestructures, per a poder complir els objectius fixats pel Pla de reactivació eco-
nòmica i protecció social de la Comissió per a l’Elaboració del Pla per a la Reacti-
vació Econòmica i Protecció Social (CORECO).

j) Atendre les necessitats de l’any 2020 del projecte Excel·lència del sistema uni-
versitari del Pla de reactivació econòmica i protecció social, que, entre altres, ha 
d’incloure les mesures següents: 

1a. Finançar l’increment de projectes i demanda del programa de doctorats in-
dustrials, d’acord amb el Pla de reactivació econòmica i protecció social.

2a. Finançar l’increment pressupostari per a garantir ajuts de quatre anys per a 
la contractació de personal investigador predoctoral (FI) i ajuts de tres anys per a la 
contractació de personal investigador postdoctoral (BP), d’acord amb el Pla de reac-
tivació econòmica i protecció social.

k) Finançar l’increment pressupostari per a garantir la contractació anual de fins 
a vint nous investigadors sèniors per al Programa ICREA, reforçar-ne, en especial, 
les àrees de les ciències socials i les humanitats, i estendre’l amb un subprograma 
dissenyat especialment per al món sanitari, amb la dedicació dual de recerca i assis-
tencial que és pròpia dels hospitals amb activitat investigadora, d’acord amb el Pla 
de reactivació econòmica i protecció social.

l) Aprovar, al més aviat possible, l’avantprojecte de llei de la ciència.
m) Reclamar al Govern de l’Estat que no redueixi la inversió en infraestructures 

de recerca i desenvolupament i, en cas de reorientació dels recursos del Fons Feder 
per a atendre necessitats sanitàries, es comprometi a recuperar aquesta inversió un 
cop passada l’excepcionalitat per la Covid-19.

n) Reclamar al Govern de l’Estat que inclogui en els pressupostos generals de 
l’Estat per al 2021 la dotació econòmica corresponent per a fer efectiu el traspàs 
de la competència en recerca a la vista de la seva política de reducció i reorientació 
d’aquests fons en un moment en què l’economia i la societat necessiten el coneixe-
ment per a recuperar-se ràpidament, competitivament i amb seguretat dels efectes 
de la Covid-19.

o) Ampliar la continuïtat del Pla Serra Húnter, que afegeix criteris de selecció 
del personal docent i investigador de qualitat internacional, per a fomentar-ne una 
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major qualitat en els processos d’estabilització i promoció, que abasti un programa 
de rejoveniment d’aquest personal amb perspectiva de gènere, a partir de la carre-
ra acadèmica definida des del professor lector, de manera que es convergeixi en un 
percentatge de professorat associat equivalent al d’abans de la crisi del 2008, d’acord 
amb el subprograma relatiu a la qualitat del personal docent i investigador universi-
tari del Pla de recuperació econòmica i protecció social.

XIII.2. Coneixement, tecnologia i innovació 
156
El Parlament de Catalunya constata la manca de recursos destinats pel Govern 

els darrers anys a les polítiques per a transformar el model productiu sobre la base 
del coneixement, la tecnologia i la innovació per a generar llocs de treball de qua-
litat i estables.

157
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Augmentar el finançament i les inversions per a les universitats públiques fins 

a arribar als 1.500 milions d’euros el 2023, a fi de superar les retallades, recuperar la 
capacitat de les universitats en tots els àmbits i acostar-les als estàndards europeus.

b) Prioritzar les polítiques de recerca, innovació i tecnologia i a dotar-les d’un 
increment significatiu fins a arribar al 2% el 2023, amb l’objectiu d’aconseguir una 
economia i una indústria més competitives.

c) Desenvolupar infraestructures intel·ligents, i en concret a acabar el desplega-
ment de la fibra òptica a tot Catalunya el 2021 i a iniciar el desplegament de la tec-
nologia 5G.

d) Elaborar un programa ambiciós per a la digitalització de les empreses, amb 
els recursos suficients i el suport dels instruments ja existents, com ara ACCIÓ o 
Eurecat.

e) Presentar en el termini de tres mesos les conclusions de la Comissió Interde-
partamental sobre Despoblament Rural, amb mesures fiscals, legislatives i finan-
ceres que evitin l’abandonament de part del territori, i a impulsar, d’una manera 
coordinada amb el Govern de l’Estat, la Unió Europea i la resta d’administracions 
públiques, un acord contra la despoblació.

f) Crear un fons pressupostari de 100 milions d’euros per a afrontar la despobla-
ció d’alguns territoris i potenciar-ne el desenvolupament econòmic rural.

XIV. Agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural

XIV.1. Sector primari 
158
El Parlament de Catalunya, per a la recuperació del sector primari dels efectes 

de la Covid-19, insta el Govern a: 
a) Dissenyar i executar un pla de xoc específic per a la indústria agroalimentària 

o les empreses del sector primari en estat crític que n’identifiqui les necessitats es-
pecials i tingui en consideració l’estacionalitat o la inversió suportada per a pal·liar 
les pèrdues de la crisi de la Covid-19.

b) Mantenir actualitzats els protocols sanitaris en agricultura, ramaderia i pesca 
per garantir el manteniment de la cadena alimentària, des de la producció fins a la 
distribució al detall, en les millors condicions de seguretat per a empreses, empleats 
i famílies.

c) Promoure campanyes de promoció dels productes frescos catalans elaborats 
en el marc de la dieta mediterrània, equilibrada i saludable, tot donant suport així 
als productors i a la indústria agroalimentària.

d) Impulsar un pla de promoció del turisme rural com a part de la indústria tu-
rística que inclogui les mesures següents: 
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1a. La creació d’ajuts per a petites empreses relacionades amb l’enoturisme, els 
allotjaments turístics, la gastronomia, les guies d’activitats a l’aire lliure, el lloguer 
de material i el turisme de natura.

2a. La promoció de campanyes de difusió en què s’ofereixin als visitants expe-
riències suggerents que donin a conèixer el patrimoni cultural i natural de Catalunya 
com a alternativa al turisme massificat.

e) Impulsar incentius per a reactivar el sector forestal com a mesura de preven-
ció de grans incendis forestals i promoure l’ocupació rural mitjançant la formació 
específica de mà d’obra procedent d’altres sectors productius. En aquest sentit, el 
Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1r. Promoure accions destinades a augmentar la superfície forestal gestionada 
de manera sostenible i intensificar la col·laboració amb les administracions locals 
(ajuntaments, consells comarcals i diputacions) i altres organismes, com els consor-
cis, amb l’objectiu de dinamitzar l’activitat empresarial relacionada amb la gestió 
forestal.

2n. Fomentar i incentivar la demanda de biomassa forestal i agrícola com a ener-
gia renovable de proximitat, tant en la promoció de la implantació i manteniment 
de calderes en l’àmbit rural, urbà i industrial, com en la promoció d’aquest aprofi-
tament forestal.

3r. Planificar de manera coordinada la formació específica que necessiten la in-
dústria forestal i la relacionada.

4t. Promoure l’establiment, per part de l’Administració, de convenis de pastu-
ratge de zones boscoses, especialment en les que compten amb un grau més elevat 
d’abandonament o risc d’incendis.

5è. Impulsar mesures de millorament de les infraestructures relacionades amb la 
prevenció i extinció d’incendis forestals (accessos, punts de subministrament d’aigua 
i vies d’evacuació i comunicació, entre altres); fomentar figures com els perímetres 
de protecció prioritària i la mecanització, la innovació en maquinària i els treballs 
forestals professionalitzats, com a mesures incloses en el Pla estratègic forestal, con-
juntament amb el sector.

XIV.2. Bioeconomia i transformació del sector agroalimentari, forestal 
i marítim 
159
El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir, en el termini de sis me-

sos, un programa i un calendari per al desenvolupament de projectes per a impul-
sar la bioeconomia i la transformació del sector agroalimentari, forestal i marítim 
de Catalunya, uns projectes transformadors que donin resposta a les demandes de 
la societat i als reptes identificats en les agendes globals i europees, alineats amb 
el Pacte Verd Europeu i l’estratègia «Del camp a la taula» de la Unió Europea, que 
marquen el full de ruta del que ha d’ésser l’economia de la Unió Europea de cara 
als propers anys, sobre la base de la garantia i el respecte pel medi ambient i la sos-
tenibilitat en la utilització dels recursos, amb una clara orientació a la millora de la 
qualitat de vida de la ciutadania. Aquests projectes han de tenir en compte els as-
pectes següents: 

1r. Circuits curts, promoció i comercialització. Han de facilitar la disponibilitat 
de producte de proximitat al consumidor mitjançant circuits curts de comercialitza-
ció que millorin la remuneració del productor, promoure el consum de productes de 
proximitat amb distintiu de qualitat i reforçar el posicionament del sector agroali-
mentari català en els mercats estratègics.

2n. Cohesió territorial. Han d’impulsar diverses actuacions en els sectors agrí-
cola, ramader, forestal i pesquer que permetin d’augmentar les oportunitats per a 
la població que resideix a l’entorn rural i marítim i per a les persones que vulguin 
emprendre-hi nous projectes, augmentant-ne la resiliència i la capacitat de generar 
activitat econòmica i ocupació.
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3r. Creació de noves cadenes de valor basades en la bioeconomia. Han de crear 
noves cadenes de valor al territori mitjançant la producció de biomaterials, biopro-
ductes i biocombustibles en els àmbits de l’agricultura i la ramaderia; de forests; 
d’ecosistemes marins, i d’aliments, biomaterials i bioproductes.

4t. Noves oportunitats de negoci. Han d’identificar oportunitats noves i innova-
dores de negoci capaces de donar resposta als reptes del sector agroalimentari per 
a impulsar l’activitat econòmica al medi rural i marí amb l’objectiu de generar una 
ocupació estable i de qualitat d’una manera sostenible.

5è. Producció sostenible. Han de promoure la transformació dels models produc-
tius tradicionals cap a models més sostenibles, que donin resposta a reptes com el 
canvi climàtic i a l’estratègia «Del camp a la taula» de la Unió Europea.

6è. Suport a la transformació del sector agroalimentari i marítim. Han d’oferir 
un assessorament proper i de qualitat a les empreses i els treballadors dels sectors 
agroalimentaris i marítims; fer que els arribin els coneixements d’una manera àgil; 
que es consolidi una interacció bidireccional amb el món de la recerca i la genera-
ció del coneixement, i que disposin de més mecanismes per a poder fer realitat les 
innovacions i les oportunitats que es generin.

7è. Modernització de regadius. Han d’impulsar la modernització dels regadius 
per a permetre un ús més eficient de l’aigua, adaptar l’activitat agrícola al canvi cli-
màtic i millorar les condicions socioeconòmiques a les explotacions.

8è. Transformació digital del sector agroalimentari català. Han d’impulsar la 
transformació digital del sector agroalimentari català i fomentar l’agricultura de 
precisió.

9è. Transició energètica. Han d’impulsar i facilitar la descarbonització de l’eco-
nomia i facilitar-ne la transició cap a fonts d’energia renovable, impulsant la trans-
formació del sector agroalimentari vers l’autoabastiment energètic basat en l’energia 
fotovoltaica i eòlica i en l’ús de la biomassa com a fonts d’energia de quilòmetre 
zero.

10è. Impuls de la recerca agroalimentària, forestal, marítima i de desenvolupa-
ment rural. Han de potenciar la generació de coneixement que permeti d’aportar-hi 
solucions i orientar-la per a donar resposta als reptes actuals de la societat i del sec-
tor, donant suport als centres de recerca en l’àmbit agroalimentari i marítim (Insti-
tut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, Centre Tecnològic Forestal, Institut 
Català de Recerca per la Governança del Mar, Centre Tecnològic Beta, Agrotecnio).

XIV.3. Cadena alimentària 
160
El Parlament de Catalunya, per a l’equitat a la cadena alimentària, insta el Go-

vern a: 
a) Aplicar totes les disposicions i mesures que, circumscrites en l’àmbit de la 

Unió Europea que els és propi, permetin d’avançar decididament cap a l’equitat i la 
transparència de les relacions comercials fetes en totes les baules de la cadena ali-
mentària, amb un especial atenció a la primera baula, el sector productor, identificat 
en l’actualitat com el principal damnificat de les males praxis comercials.

b) Reclamar al Govern de l’Estat diligència, rigor i efectivitat en la reforma de la 
llei de la cadena alimentària, ara en tràmit parlamentari al Congrés dels Diputats, 
amb la finalitat de corregir les disfuncions fins ara observades en l’aplicació del text 
vigent.

XIV.4. Cos d’Agents Rurals 
161
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar potenciant el Cos d’Agents Rural com a eina imprescindible en la 

funció de vigilància i control, de protecció i prevenció integrals del medi ambient i 
de policia administrativa especial i judicial, d’acord amb el que estableixen la Llei 
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17/2003, del 4 de juliol, del cos d’agents rurals, i l’article 144.6 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya.

b) Continuar implementant totes les mesures que preveu el Pla estratègic del Cos 
d’Agents Rurals 2019-2024, especialment amb la convocatòria de totes les oposi-
cions necessàries per a desplegar les diferents categories professionals, grups es-
pecials i grups de suport i per a assolir l’objectiu previst de creació de tres-centes 
noves places d’agents rurals, i convocar el 2021 un mínim de cent places noves de la 
categoria d’agents per a continuar revertint l’actual envelliment del Cos.

c) Instar el Govern de l’Estat a donar les autoritzacions necessàries a la Direcció 
General del Cos d’Agents Rurals per a poder dotar el Cos del diferent armament que 
estableix el Decret 249/2019, del 26 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’armes del Cos d’Agents Rurals, en especial la defensa extensible i l’arma curta, i a 
l’efecte de desplegar el reglament actual.

d) Actualitzar el contingut del web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació per a donar més visibilitat a les tasques i els serveis del Cos 
d’Agents Rurals i millorar el coneixement del ciutadà sobre el Cos i el seu entorn.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Resolució 912/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament 
de la gestió de la sanitat pública i de les llistes d’espera
250-01128/12

ADOPCIÓ

Comissió del Síndic de Greuges, sessió 20, 21.09.2020, DSPC-C 556

La Comissió del Síndic de Greuges, en la sessió tinguda el dia 21 de setembre 
de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el Síndic de Greuges i 
les declaracions en seu parlamentària del 9 de desembre de 2019 amb relació a les 
llistes d’espera sanitàries (tram. 250-01128/12), presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar totes les mesures legislati-

ves i no legislatives necessàries per a millorar la seva gestió de la sanitat pública i 
de les llistes d’espera sanitàries que afecten els ciutadans.

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2020
La secretària de la Comissió, Núria Picas Albets; el president de la Comissió, 

Ramon Espadaler i Parcerisas
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Resolució 913/XII del Parlament de Catalunya, sobre la Residència 
DomusVi Can Buxeres, de l’Hospitalet de Llobregat
250-01344/12

ADOPCIÓ

Comissió del Síndic de Greuges, sessió 20, 21.09.2020, DSPC-C 556

La Comissió del Síndic de Greuges, en la sessió tinguda el dia 21 de setembre de 
2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la residència Domusvi Can 
Buxeres, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) (tram. 250-01344/12), presentada 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 74467).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Síndic de Greuges a: 
a) Inspeccionar i avaluar el funcionament de la Residència DomusVi Can Bu-

xeres, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), i garantir els drets dels residents, 
d’acord amb la legislació en matèria de serveis socials, i també l’adequació a les 
normes dictades per les autoritats competents per a fer front a la crisi sanitària deri-
vada de la Covid-19.

b) Presentar davant de la Comissió del Síndic de Greuges els resultats i les con-
clusions de la inspecció i avaluació a què fa referència la lletra a.

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2020
La secretària de la Comissió, Núria Picas Albets; el president de la Comissió, 

Ramon Espadaler i Parcerisas

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 
decisió del Consell per la qual s’autoritza França a aplicar un tipus 
reduït de determinats impostos indirectes al rom tradicional produït 
a Guadalupe, la Guaiana Francesa, la Martinica i la Reunió
295-00218/12

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.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu del Consell pel qual es modifica 
la Directiva (UE) 2016/798 pel que fa a l’aplicació de les normes de 
seguretat i interoperabilitat ferroviàries en la connexió fixa a través 
del canal de la Mànega
295-00219/12

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.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell per la qual es modifica la Directiva 2011/16/UE 
relativa a la cooperació administrativa en l’àmbit de la fiscalitat
295-00220/12

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.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77536; 77577).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 05.10.2020; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’emplaçament de l’Agència de la Natura 
de Catalunya a les Terres de l’Ebre
250-01378/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 76093 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 29.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 76093)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a obrir un diàleg per a la territorialit-
zació de l’Agència de la Natura de Catalunya en el marc dels processos participatius 
que acompanyaran la redacció dels seus estatuts.
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Proposta de resolució sobre la transició energètica
250-01379/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 76094 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 29.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 76094)

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

1. Apostar pel desenvolupament de totes les energies netes: solar, eòlica, hidràu-
lica de bombeig, maremotriu, geotèrmia, o qualsevol altra renovable que aparegui, 
a la recuperació de les concessions actuals de les hidràuliques cap a la gestió pú-
blica i de titularitat de la Generalitat quan acabin, així com amb l’emmagatzematge 
en la producció d’hidrogen que es configura com un del vectors energètics de futur.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició al punt 3

3. Liderar i adoptar un posicionament actiu envers la implantació de les energies 
renovables, modificant la vigent normativa, amb la finalitat de donar veu i partici-
pació al territori.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 4

4. Elaborar un Pla de reactivació Econòmica, treballat conjuntament entre totes 
les administracions competents i els agents territorials, amb l’objectiu d’una transi-
ció energètica justa en vistes al futur de les nuclears d’Ascó i Vandellòs.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
D’addició d’un nou punt

Reconvertir l’Institut Català d’Energia en una Agència Catalana d’Energia amb 
capacitat de governança, regulació i control sobre la transició energètica a Catalu-
nya, incloent-hi una transició justa i inclusiva que permeti la reconversió econòmi-
ca dels sectors i territoris afectats per la transició energètica, l’equilibri territorial 
i l’empoderament de ciutadans i empreses, dotant-la dels recursos econòmics i hu-
mans necessaris per a dur a terme aquests objectius.
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Proposta de resolució sobre el llançament d’una campanya de 
conscienciació mediambiental amb relació a la pandèmia de Covid-19
250-01395/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 76721 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 29.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 76721)

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

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat de Cataluña a: 
– Continuar realitzant campanyes de concienciación sobre cómo deshacerse de 

estos elementos de protección desechables, guantes y mascarillas, en el contenedor 
gris, y el efecto negativo de este tipo de residuos abandonados de manera dispersa 
en entornos urbanos, pero también en espacios naturales, fluviales y marinos.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 76760 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 29.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 76760)

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

De refosa de tots els punts en un únic punt
Mantenir la coordinació i col·laboració entre el Departament d’Educació, el Go-

vern de la Generalitat i l’Ajuntament de Lloret de Mar amb l’objectiu de valorar les 
necessitats educatives del municipi i determinar la conveniència d’un nou institut-es-
cola en un futur, tenint en compte l’evolució de les dades demogràfiques.
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Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Escola El 
Bruel, de Castelló d’Empúries
250-01398/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 76762 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 29.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 76762)

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

1. Mantenir els mecanismes de coordinació i col·laboració entre els Departa-
ments de la Generalitat implicats en el projecte institut-escola El Bruel i l’Ajunta-
ment de Castelló d’Empúries-Empuriabrava amb l’objectiu de determinar el terreny 
on s’ha de construir el nou edifici i realitzar tots els tràmits necessaris per a la cessió 
del terreny al Departament d’Educació.

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

2. Mantenir els mecanismes de coordinació i col·laboració entre els Departa-
ments de la Generalitat implicats en el projecte institut-escola El Bruel i l’Ajunta-
ment de Castelló d’Empúries-Empuriabrava amb l’objectiu d’iniciar tots els tràmits 
corresponents tan bon punt es disposi d’un solar adient cedit per l’Ajuntament.

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

4. Incloure una partida en el pressupost corresponent per a la construcció de 
l’institut-escola El Bruel de Castelló d’Empúries-Empuriabrava un cop s’hagin rea-
litzat tots els tràmits previs corresponents.

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

5. Assegurar la posada en funcionament del centre educatiu un cop hagi finalitzat 
la seva construcció.
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Proposta de resolució sobre la implantació d’una escola d’hoteleria i 
turisme a Lloret de Mar
250-01401/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 76763 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 29.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 76763)

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

1. Mantenir els mecanismes de coordinació i col·laboració entre el Departament 
d’Educació, l’Ajuntament de Lloret de Mar i la comunitat educativa del municipi 
amb l’objectiu de valorar la instauració de nous cicles formatius d’Hostaleria i Tu-
risme al municipi.

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

2. Intensificar els mecanismes de coordinació i col·laboració entre els departa-
ments de la Generalitat, l’Ajuntament de Lloret de Mar i la comunitat educativa del 
municipi i l’empresariat local amb l’objectiu de que la població tingui els cicles for-
matius d’Hosteleria i Tursime que es considerin necessaris ampliar de l’oferta ac-
tual, per a la població i el seu entorn.

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

3. Mantenir els mecanismes de coordinació i col·laboració entre els departaments 
de la Generalitat i l’Ajuntament de Lloret de Mar per detectar futures necessitats del 
municipi en funció de l’evolució de la seva població, i reflectir-ho convenientment en 
propers exercicis pressupostaris.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 74889; 76769 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 29.09.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 74889)

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

7. Elaborar, amb la col·laboració i coordinació de l’Ajuntament de Lloret de Mar, 
el projecte de transformació de l’Escola Pere Torrent en Institut-Escola i destinar 
els recursos necessaris perquè aquesta transformació es faci el més aviat possible.



BOPC 693
1 d’octubre de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 71 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 76769)

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

1. Mantenir els mecanismes de coordinació i col·laboració entre el Departament 
d’Educació i l’Ajuntament de Lloret de Mar per valorar la necessitat de construc-
ció d’una nova Escola en un futur immediat, segons les necessitats y l’evolució de 
la població.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació
De refosa dels apartats 2, 3, 4 i 5

2. Mantenir els mecanismes de coordinació i col·laboració entre els departaments 
de la Generalitat i l’Ajuntament de Lloret de Mar per tal d’estar al corrent de les fu-
tures necessitats del municipi en funció de l’evolució de la seva població, i que així 
quedi reflectit en futures actuacions pressupostàries del Govern de la Generalitat.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 76725 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 29.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 76725)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió al punt 2

2. Establecer líneas de ayudas especiales para las protectoras de animales.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió i addició al punt 3

3. Realizar, desde la Col·laborar amb l’Administración local, un especial en el 
seguimiento de los chips identificativos de los animales abandonados, para la loca-
lización de sus tutores y la aplicación del régimen sancionador previsto en el orde-
namiento jurídico.
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2020 sobre els 
impostos propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a 
l’exercici 2018
256-00044/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77618).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.10.2020; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2020 sobre l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017
256-00045/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77619).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2020 sobre 
l’Hospital Clínic de Barcelona, d’acord amb la Resolució 747/XI del 
Parlament de Catalunya
256-00046/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77620).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2020 sobre 
la Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, 
corresponent a l’exercici 2017
256-00047/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77621).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2020 sobre 
la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, 
corresponent a l’exercici 2017
256-00048/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77623).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

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
256-00049/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77492).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 06.10.2020 al 13.10.2020).
Finiment del termini: 14.10.2020; 10:30 h.

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

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77624).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 05.10.2020; 10:30 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de Xavier Vinyals, president de la 
Plataforma pro Seleccions Esportives Catalanes, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre la situació i la gestió de la 
Plataforma
356-00797/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 32, tinguda el 
23.09.2020, DSPC-C 123.

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

Compareixença en comissió de Joan Gràcia, president de 
l’Associació de Centres d’Atenció a la Dependència, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent 
Gran
357-00813/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de 
les Residències per a Gent Gran, tinguda el 28.09.2020, DSPC-C 562.

Compareixença en comissió del president de l’Associació Catalana 
de Directors de Centres i Serveis, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran
357-00828/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de 
les Residències per a Gent Gran, tinguda el 28.09.2020, DSPC-C 562.

Compareixença en comissió de Martí Masferrer, exdirector de 
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran
357-00857/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de 
les Residències per a Gent Gran, tinguda el 28.09.2020, DSPC-C 562.
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