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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 928/XII del Parlament de Catalunya, sobre la revisió de la 
normativa d’identificació dels agents policials amb funcions d’ordre 
públic
250-01004/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 29, 23.09.2020, DSPC-C 561

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 23 de setembre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la reforma de la normativa d’identi-
ficació dels policies en funcions d’ordre públic (tram. 250-01004/12), presentada pel 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Revisar la normativa d’identificació dels agents policials amb funcions d’ordre 

públic, en el termini de tres mesos, perquè sigui obligatòria per a tots els agents po-
licials que exerceixen aquestes funcions, i establir una nova tipologia d’identificació 
que sigui visible per davant i per darrere, incloent-hi el casc, des d’una distància de 
seguretat i amb un codi curt i fàcil de recordar.

b) Garantir, per mitjà de la Direcció General de Policia, fins que no s’aprovi una 
nova regulació, que totes les unitats de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra amb funcions d’ordre públic compleixin la Instrucció 6/2013 i portin sempre 
visible el número operatiu policial a la part posterior superior de l’uniforme, inde-
pendentment de les altres peces de protecció que puguin portar.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2020
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Matías Alonso Ruiz

Resolució 929/XII del Parlament de Catalunya, sobre la dotació del 
parc mòbil de l’àrea bàsica policial Selva Litoral amb els vehicles 
necessaris
250-01010/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 29, 23.09.2020, DSPC-C 561

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 23 de setembre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la dotació del parc mòbil de l’àrea 
bàsica policial Selva Litoral amb els vehicles necessaris (tram. 250-01010/12), pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 52157).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer les reparacions necessàries dels vehicles del parc mòbil de l’àrea bàsica 

policial Selva Litoral i complir la normativa aplicable pel que fa al nombre de vehi-
cles que hi ha d’haver al parc mòbil.
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b) Fer una revisió global de tots els parcs mòbils de les àrees bàsiques policials 
del Cos de Mossos d’Esquadra i pal·liar les insuficiències que hi pugui haver a les 
àrees bàsiques policials que es troben en situacions similars a la de l’àrea bàsica po-
licial Selva Litoral.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2020
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Matías Alonso Ruiz
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, 
del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
202-00028/12

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Presentació: GP PSC-Units (reg. 19035).
D’acord amb l’article 138 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s’acorda 
de proposar al Ple que la Proposició de llei de modificació de la Llei 25/2010, del 29 
de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família 
sigui tramitada pel procediment de lectura única.
Acord: Mesa del Parlament, 29.09.2020.

Aquest acord anul·la el publicat en el BOPC 688, a la pàgina 6.

Proposició de llei de mesures urgents per a garantir la convivència 
pacífica a les comunitats de propietaris davant l’ocupació il·legal
202-00082/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 05.10.2020 al 19.10.2020).
Finiment del termini: 20.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.09.2020.

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de 
la renda garantida de ciutadania
202-00083/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 77302 i 77789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.09.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei 
següent:

Proposició de llei de modificació de la Llei 1472017, del 20 de juliol, de 
la renda garantida de ciutadania

Exposició de motius
L’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya preveu que les persones o 

les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda 
garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna, d’acord amb 
les condicions que legalment s’estableixen.

Atesa la situació de crisi econòmica i d’emergència social a Catalunya, es va im-
pulsar una iniciativa legislativa popular sobre la renda garantida de ciutadania per 
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promoure una llei que donés compliment a l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya. En aquest sentit, el 20 de juliol de 2017, el Parlament de Catalunya va 
aprovar la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, amb la 
finalitat d’assegurar els mínims d’una vida digna a les persones i unitats familiars 
que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure la seva autonomia i parti-
cipació activa en la societat.

En aquets 3 anys de vigència, la llei ha viscut alguna modificació i també el seu 
desplegament reglamentari, però continua no donant resposta al gruix de les unitats 
familiars que pateixen de situacions de risc de pobresa.

La irrupció de la pandèmia generada per la Covid-19 ha provocat un nou creixe-
ment en la taxa de risc a la pobresa, tant a Catalunya com a la resta de l’Estat espa-
nyol. Això ha fet accelerar l’aprovació d’una prestació de garantia de rendes per part 
del nou govern espanyol.

El passat 1 de juny el BOE va publicar el Reial Decret Llei 20/2020, de 29 de 
maig, pel qual es estableixen l’ingrés mínim vital (IMV). És una prestació de la Se-
guretat Social que permetrà garantir ingressos a les famílies que es troben en situa-
ció de pobresa a tot l’Estat.

La seva aprovació no fa desaparèixer la norma catalana, sinó que seran dues pres-
tacions de garantia d’ingressos compatibles. Això obliga a fer alguns canvis necessaris 
per fer efectiva la complementarietat en tots els casos i per a augmentar l’eficàcia de la 
suma de dues apostes importants per a protegir les famílies que ho necessiten.

La modificació de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania que es planteja en 
aquesta Proposició de llei pretén resoldre aquests buits per a facilitar la complemen-
tarietat de les dues prestacions de garantia de rendes, i maximitzar les possibilitats 
d’arribar a col·lectius no atesos fins ara per la renda garantida de ciutadania, acon-
seguir una major atenció a les situacions sobrevingudes de pobresa i augmentar la 
protecció a totes les famílies beneficiàries.

Alhora, i per a complir amb els mandats aprovats pel Parlament que cap euro 
del Pressupost previst per a la renda garantida de ciutadania no deixi de destinar-se 
a aquest propòsit, tot i l’estalvi de despesa que es pot tenir per efecte de l’entrada 
en vigor de l’Ingrés Mínim Vital, la Proposició de llei planteja canvis en diversos 
aspectes de la renda garantida de ciutadania per a millorar la seva capacitat de pro-
tecció, tant en cobertura de persones en situació de pobresa que se’n vegin beneficia-
des, com en quantitat aportada a cada unitat familiar. En especial destaca la voluntat 
d’ampliar la cobertura de les famílies amb fills a càrrec (per ser una millor eina de 
lluita contra la pobresa infantil, molt elevada al nostre país), d’eliminar condiciona-
litats i traves d’accés existents fins al moment en la RGC, d’ampliar la complemen-
tarietat amb les rendes del treball i de crear una nova prestació complementària de 
la RGC que permeti cobrir les necessitats bàsiques d’accés a l’habitatge.

Amb aquest context i aquests objectius, la proposició de llei consta de 42 articles 
que modifiquen l’articulat i disposicions addicionals, finals i transitòries i afegeix 
dos annexos a la llei per a detallar les quantitats de la prestació bàsica de la Renda 
Garantida i de la prestació econòmica complementaria per habitatge

Article 1. De modificació de l’apartat 2 de l’article 2 de la Llei 14/2017, 
de la renda garantida de ciutadania, que queda redactat de la següent 
manera
Article 2 Finalitat i tipus de prestacions de la renda garantida de ciutadania
1. La renda garantida de ciutadania es una prestació social de naturalesa econò-

mica i percepció periòdica que es configura com una prestació garantida de dret sub-
jectiu i que té com a finalitat desenvolupar la promoció de la persona i el seu apode-
rament i superar les condicions que l’han dut a necessitar aquesta prestació.

2. La renda garantida de ciutadania és un dret subjectiu, en els termes que esta-
bleix la llei, que consta de dues prestacions econòmiques i una prestació de serveis:
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a) Una prestació garantida, no condicionada, subjecta als requisits que estableix 
aquesta llei, per cobrir les necessitats bàsiques sense incloure les despeses d’accés 
a l’habitatge.

b) Una prestació complementària per habitatge amb l’objecte de cobrir les ne-
cessitats relacionades amb l’accés a l’habitatge de les persones titulars de la renda 
garantida de ciutadania.

c) Una prestació de serveis per a les persones que siguin beneficiàries de les pres-
tacions econòmiques en forma de polítiques actives per facilitar itineraris, accions 
i serveis d’inclusió i integració social per a les persones que necessiten acompanya-
ment i suport de caràcter social, i també polítiques actives d’ocupació que garantei-
xin el dret de les persones a ésser ocupables.

Article 2. De modificació dels apartats 2 i 3 i addició d’un apartat 4  
a l’article 3 de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania, que 
queden redactats de la següent manera
Article 3. Característiques de les prestacions de la renda garantida de ciutadania.
1. La prestació garantida, a què fa referència l’apartat 2.a de l’article 2, és una 

prestació econòmica periòdica destinada a les persones i unitats familiars que no 
disposen dels ingressos que els garanteixin els mínims per a una vida digna.

2. La prestació complementària per habitatge, a què fa referència l’apartat 2.b 
de l’article 2, és una prestació econòmica periòdica i finalista, de caràcter temporal, 
destinada a les persones i unitats familiars que tenen greus problemes per fer front al 
pagament dels costos per accedir a l’habitatge o allotjament on viuen.

3. La prestació de serveis de l’article 2 apartat 2 lletra c) es configura com un 
dret de les persones beneficiàries de les prestacions econòmiques de la renda garan-
tida de ciutadania que en cap cas pot regular-se reglamentàriament com una condi-
ció per accedir a les prestacions econòmiques.

4. La renda garantida de ciutadania, atenent l’objecte i la finalitat de la prestació, 
no pot ésser objecte de cessió, embargament o retenció, en cap dels tipus de presta-
ció que la conformen.

Article 3. De modificació de l’article 4 de la Llei 14/2017, de la renda 
garantida de ciutadania, supressió de l’apartat 1, modificació de 
l’apartat 4 i 5, addició de nou apartat 6, que queden redactats de la 
següent manera
Article 4 Compatibilitats i caràcter complementari i subsidiari de la renda ga-

rantida de ciutadania.
1. La renda garantida de ciutadania és compatible i complementària amb les 

rendes del treball a temps parcial, quan els ingressos siguin inferiors al llindar de 
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya. Inicialment, només és compatible 
per a les famílies monoparentals amb fills a càrrec i l’aplicació de la compatibilitat 
fineix amb la generalització de la compatibilitat de la renda garantida de ciutadania 
amb totes les rendes del treball derivades de contracte a temps parcial.

En aquest cas, la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania és per 
l’import de la diferència entre les rendes del treball i l’import de la prestació.

2. La renda garantida de ciutadania és subsidiària de tots els ajuts, els subsidis, 
les prestacions o les pensions de qualsevol administració a què puguin tenir dret els 
titulars o beneficiaris de la prestació, i la renda garantida de ciutadania constitueix 
la darrera xarxa de protecció social.

3. La renda garantida de ciutadania també és subsidiària dels ingressos de qual-
sevol mena a què puguin tenir dret els titulars o beneficiaris de la prestació, llevat 
dels ingressos de les prestacions a què fa referència l’apartat 4.

4. Són compatibles amb la percepció de la prestació econòmica de la renda garan-
tida de ciutadania, i no computen com a ingressos per a determinar el llindar econò-
mic, les prestacions econòmiques o en espècie, públiques i privades de dependència 
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o discapacitat, de beques escolars de menjador i transport, d’urgència per a evitar 
desnonaments, de beques públiques per a estudiar (de batxillerat o universitàries)i les 
que existeixin o es puguin establir amb la finalitat explícita de complementar la renda 
garantida de ciutadania. Tampoc no es computen com a ingressos per a determinar 
el llindar econòmic els ajuts econòmics no regulars i puntuals per part de familiars 
fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, inferiors a dues vegades l’indicador de 
renda de suficiència de Catalunya, que siguin acreditats degudament.

5. Els perceptors d’ajuts i prestacions estatals d’atur i per a l’ocupació i els per-
ceptors de pensions contributives i no contributives per invalidesa i per jubilació de 
la seguretat social no tenen dret a la prestació econòmica de la renda garantida de 
ciutadania, sens perjudici del que regula la disposició addicional tercera sobre els 
supòsits de complementarietat. que els hi siguin complementats amb un complement 
de renda garantida de ciutadania per l’import necessari per a arribar a la quantia de 
la renda garantida de ciutadania vigent en cada moment, i, si s’escau, la prestació 
complementària per habitatge, d’acord amb la disposició addicional tercera de la 
present Llei.

6. Els perceptors de la prestació de l’ingrés mínim vital, prestació no contribu-
tiva del sistema de la Seguretat Social, tenen dret a que els hi sigui complementat 
amb un complement de renda garantida de ciutadania per l’import necessari per a 
arribar a la quantia de la renda garantida de ciutadania vigent en cada moment, 
i, si s’escau, la prestació complementària per habitatge, d’acord amb la disposició 
addicional tercera de la present Llei.

Article 4. D’addició d’un l’article 4 bis a la Llei 14/2017, de la renda 
garantida de ciutadania
Article 4 bis. La compatibilitat de la renda garantida de ciutadania i la seva 

compatibilitat amb les rendes del treball per compte aliè o per compte propi i altres 
ingressos de rendes immobiliàries o mobiliàries.

1. La renda garantida de ciutadania és compatible i complementària amb les 
rendes del treball per compte aliè o per compte propi i altres ingressos de rendes im-
mobiliàries o mobiliàries quan els ingressos siguin inferiors al llindar de l’indicador 
de renda de suficiència de Catalunya. En aquest cas, la prestació econòmica de la 
renda garantida de ciutadania és per l’import de la diferència entre les rendes del 
treball, mobiliàries o immobiliàries, i l’import de la prestació regulada a l’article 2 
apartat 2. lletra a).

2. La generalització i l’efectivitat de la compatibilitat de la renda garantida de 
ciutadania amb les rendes del treball assalariat a temps parcial es produirà amb 
efectes del dia d’entrada en vigor de la present Llei.

3. La compatibilitat de la renda garantida de ciutadania amb el treball assala-
riat a temps complert es produirà d’acord amb allò que estableix la disposició tran-
sitòria segona sense perjudici de l’aplicació d’allò que preveu l’apartat 5 de l’article 
10 i l’apartat 2 bis de l’article 18.

4. Les persones que fins a la data d’entrada en vigor de la Llei 14/2017, de 20 de 
juliol de la Renda garantida de ciutadania fossin beneficiàries de la renda mínima 
d’inserció i l’estiguin compatibilitzant amb rendes de treball o altres ingressos de 
rendes immobiliàries o mobiliàries en els termes establerts legalment, continuaran 
gaudint de la compatibilitat.

5. La quantia de la renda garantida de ciutadania no pot ésser objecte d’incre-
ment com a conseqüència d’una reducció del temps de treball contractat per mitjà 
del contracte de treball a temps parcial, llevat que es produeixi per raons acredita-
des de caràcter econòmic, tècnic, organitzatiu o productiu.

6. En el cas de que els beneficiaris de la renda garantida de ciutadania accedei-
xin a nous ingressos derivats de rendes de treball s’aplicarà la formula d’estímul als 
nous ingressos que es defineix a l’article 18 apartat 2 bis de la present llei.
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Article 5. D’addició d’un nou apartat 4 a l’article 6 de la Llei 14/2017, de 
la renda garantida de ciutadania
Article 6. Unitat familiar
4. Llars amb més d’una unitat familiar.
1. En els casos en què s’acrediti degudament la situació excepcional, es pot con-

cedir en una mateixa llar més d’una prestació de la renda garantida de ciutadania 
a més d’una unitat familiar, quan els seus membres es trobin en alguna de les cir-
cumstàncies següents:

a) Acolliment provisional de familiars de fins a segon grau de consanguinitat o 
afinitat, en casos excepcionals derivats d’una situació d’atur de llarga durada, o te-
nir a càrrec fills menors d’edat.

b) Situacions derivades de desnonaments.
c) Situacions que s’esdevinguin per violència masclista.
d) Altres situacions que l’òrgan tècnic consideri segons l’excepcionalitat de la ur-

gència social de les persones, a proposta dels serveis socials de referència.
2. En el cas d’acolliments familiars en situació excepcional, tal com es defineix 

en aquest article, els ingressos de la part de família que acull no es computen ni es 
dedueixen.

Article 6. De modificació dels apartats 1, 2 i 3 de l’article 7 de la Llei 
14/2017, de la renda garantida de ciutadania, que resten amb el següent 
redactat
Article 7. Requisits per a tenir dret a la renda garantida de ciutadania
1. Tenen dret a la renda garantida de ciutadania, amb la condició de titulars, les 

persones que compleixen els requisits següents:
a) Ésser majors de vint-i-un anys, o de divuit anys si es troben en alguna de les 

situacions següents:
– Tenir menors o persones amb discapacitat a càrrec.
– Ésser òrfenes dels dos progenitors.
– Haver estat víctimes de violència masclista en l’àmbit de la llar.
– Tenir la condició de persona en situació de risc social; s’entén com a tal la perso-

na que es trobi en una situació molt limitadora de la seva autonomia personal i integra-
ció social, derivada d’uns entorns socioeconòmics, familiars i comunitaris especialment 
conflictius o plens de mancances. Aquesta circumstància requereix un informe tècnic 
preceptiu i favorable dels serveis públics que en facin l’atenció i el seguiment.

– Qualsevol altra situació o circumstància que s’estableixi per reglament.
b) Estar empadronat en un municipi i residir legalment a Catalunya. Aquest re-

quisit no s’aplica a les dones que tenen permís de residència per reagrupament fami-
liar i el perden com a conseqüència de divorci o separació, ni als catalans retornats, 
ni a les persones i unitats familiars que acreditin fefaentment estar empadronats o 
poden demostrar el seu veïnatge des d’un mínim de 3 anys abans de fer la sol·licitud 
de la renda garantida de ciutadania. La Generalitat regularà en 6 mesos els requeri-
ments d’acreditació fefaent.

c) Tenir residència continuada i efectiva a Catalunya durant els dotze mesos im-
mediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud, sens perjudici del que esta-
bleix l’article 23 apartat 2.b. No es tenen en compte per al còmput d’aquest període 
les absències justificades inferiors a un mes.

Queden excloses del compliment d’aquest requisit:
– Les dones que hagin hagut de marxar del seu lloc de residència per evitar mal-

tractaments envers elles mateixes o els seus fills.
– Les persones víctimes d’explotació sexual o tràfic d’éssers humans si segueixen 

un acord de treball vinculat a un procés d’emancipació i apoderament, amb un pro-
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nòstic de sortida en un termini no superior a 12 mesos, d’acord amb l’informe cor-
responent dels professionals del treball social i de suport social al servei residencial.

2. No tenen dret a la renda garantida de ciutadania les persones que es troben en 
alguna de les circumstàncies següents:

a) Les persones que han cessat voluntàriament llur activitat laboral dins dels dot-
ze mesos anteriors a la sol·licitud de la prestació.

b) Les persones afectades per un acomiadament o per una altra situació anàlo-
ga quan tinguin dret a una indemnització o prestació equivalent. En qualsevol cas, 
aquestes persones tenen dret a la concessió provisional de la renda garantida de ciu-
tadania fins que percebin la indemnització laboral. Un cop percebuda la indemnitza-
ció, han de tornar les prestacions de la renda garantida de ciutadania com a màxim 
fins a l’import de la prestació que han percebut, sens perjudici d’actualitzar la sol·li-
citud d’accés ala renda garantida de ciutadania si es compleixen els requisits.

c) Les persones que han percebut dins els darrers cinc anys qualsevol prestació 
pública declarada indeguda per resolució administrativa ferma, per causes que els 
són atribuïbles. Per a poder tornar a sol·licitar la renda garantida de ciutadania en 
aquesta circumstància ha d’haver transcorregut, com a mínim, un any des de la pre-
sentació de la sol·licitud denegada.

d) Les persones que no han interposat una reclamació judicial amb relació a una 
pensió d’aliments o compensatòria a la qual tenen dret però que no perceben, se 
n’exceptuen les dones que acreditin ser víctimes de violència masclista en els àmbits 
de la parella o la família o altres casos que es determinin per reglament.

e) Les persones o unitats familiars que disposen de béns mobles o immobles su-
ficients el valor o rendiments dels quals asseguren els mínims d’una vida digna se-
gons el que disposa aquesta llei, llevat de l’habitatge habitual.

3. Tenen dret a la renda garantida, excepcionalment, les persones que no com-
pleixen els requisits establerts però en les quals concorren circumstàncies extraordi-
nàries per les quals es troben en una situació d’especial necessitat.

S’entén per situació d’especial necessitat o urgència, d’acord amb la definició es-
tablerta en l’article 12 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, qualsevol contingència que 
té lloc o apareix en el transcurs de la vida d’una persona i que li impedeix fer front 
a les despeses essencials per al manteniment propi o de les persones que integren la 
unitat familiar a la qual pertany; persones que necessiten una actuació de suport i 
urgència per causes objectives alienes a la seva voluntat, pels motius següents:

a) Imminència de desnonament o pèrdua de l’habitatge.
b) Violència masclista.
c) Malalties greus sobrevingudes.
d) Risc dels menors d’edat a càrrec.
e) Joves i adolescents en risc d’exclusió social imminent que pugui atemptar con-

tra la seva vida o salut o que pateixin violència o maltractament, per la seva orien-
tació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

f) Persones que són víctimes d’explotació sexual o del tràfic d’éssers humans.
g) Persones amb altres situacions anàlogues que impliquin trobar-se en risc d’ex-

clusió social imminent.
4. Les situacions descrites a l’apartat 3 d’aquest mateix article s’acrediten mit-

jançant l’informe tècnic preceptiu i favorable dels serveis socials públics competents 
i de l’òrgan tècnic de la renda garantida de ciutadania.

Article 7. D’addició d’un nou apartat 3 bis a l’article 8 de la Llei 14/2017, 
de la renda garantida de ciutadania
Article 8. Avaluació i acreditació del dret del sol·licitant o la unitat familiar a la 

renda garantida de ciutadania.
3 bis. El Govern podrà demanar certificats de patrimoni i de rendes dels titulars 

i beneficiaris en els seus països d’origen o anterior país de residència.
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Article 8. De supressió dels apartats 3 i 4 i modificació de l’apartat 5 de 
l’article 10 de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania, que 
queda redactat de la següent manera
Article 10. Durada del dret a percebre les prestacions
3. La prestació complementària d’activació i inserció es percep des de l’inici del 

dret a la prestació, juntament amb la prestació garantida i no condicionada, amb la 
subscripció del compromís corresponent. La prestació és objecte de revisió al cap de 
dotze mesos i se’n determina la continuïtat en funció dels informes preceptius.

4. L’incompliment per les administracions públiques competents de l’obligació 
de proposar el corresponent pla individual d’inserció laboral o d’inclusió social no 
pot comportar la pèrdua de la prestació econòmica per part del titular o dels benefi-
ciaris que hi puguin accedir. Si l’incompliment és imputable al titular o beneficiari, 
s’extingeix aquesta prestació, sens perjudici del dret a tornar-la a sol·licitar al cap de 
dotze mesos.

5. En el cas que un destinatari de la renda garantida de ciutadania accedeixi a 
un lloc de treball a jornada completa, continua percebent prestació complementària 
d’activació i inserció durant sis mesos la renda garantida de ciutadania d’acord amb 
allò que estableix l’article 18 apartat 2 bis.

Article 9. D’addició de nou apartat h a l’apartat 2, modificació de 
l’apartat 3 de l’article 11 de la Llei 14/2017, de la renda garantida de 
ciutadania
Article 11. Obligacions dels destinataris de la prestació econòmica.
1. Els titulars i, si s’escau, els beneficiaris de la prestació de la renda garantida de 

ciutadania tenen les obligacions següents:
[...]
h) Sol·licitar qualsevol altre ajut o bonificació al que tingui dret d’altres administra-

cions o entitats, el titular o els beneficiaris, sens perjudici del que regula la nova dis-
posició addicional desena. La Generalitat publicarà anualment i comunicarà telemà-
ticament al titular la llista mínima d’ajuts que ha de comprovar si hi accedeix o hi pot 
accedir. La Generalitat desplegarà un simulador telemàtic per facilitar aquesta tasca.

3. No es podran establir altres obligacions que les que fixa aquesta llei.

Article 10. De modificació dels apartats 1 i 3 de l’article 12 de la Llei 
14/2017, de la renda garantida de ciutadania, que resten redactats de la 
següent manera
Article 12. Modificació i revisió de la prestació.
1. El canvi en les circumstàncies personals, econòmiques o patrimonials de la 

persona titular de la renda garantida de ciutadania, o d’algun dels membres de la uni-
tat familiar, comporta la disminució o l’augment de la prestació econòmica garantida 
i de la prestació complementària d’activació i inserció, mitjançant la revisió corres-
ponent per l’òrgan competent.

2. L’òrgan competent per a la gestió de la renda garantida ha de fer una revisió 
biennal, com a mínim, del compliment dels requisits per part dels beneficiaris de la 
prestació, sens perjudici de la supervisió permanent i de les revisions que es consi-
derin oportunes.

3. La modificació de la quantia de la prestació econòmica de la renda garantida 
i de la prestació complementària d’activació i inserció a què fa referència l’apartat 1 
té efectes econòmics a comptar del dia 1 del mes següent al mes en què s’ha produït 
el canvi de les circumstàncies que la justifiquen. En el cas que es produeixi una mo-
dificació d’import a la baixa, el titular de la prestació econòmica ha de retornar, si 
escau, la quantitat percebuda indegudament des del dia 1 del mes següent al mes en 
què s’ha produït la variació. Si la modificació és a l’alça, l’òrgan competent ha d’abo-
nar, com a endarreriment, les diferències pendents de percebre des del dia 1 del mes 
següent al mes en què s’ha produït la variació.
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Article 11. De modificació dels apartats 1, 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 
14/2017, de la renda garantida de ciutadania, que queda redactat de la 
següent manera
Article 13. Suspensió de la prestació.
1. La percepció de la renda garantida de ciutadania se suspèn per qualsevol de 

les causes següents:
a) Per l’obtenció d’un treball temporal a jornada completa, sens perjudici del que 

estableix l’article 10.5.
b) Per la percepció, amb caràcter temporal, d’ingressos econòmics, no salarials, 

per un import igual o superior a l’indicador de renda de suficiència de Catalunya 
aplicable en cada moment.

c) Per l’incompliment injustificat dels requeriments de l’òrgan competent per a 
la gestió de la prestació quan aquest òrgan vulgui comprovar si continuen existint 
els requisits per a tenir-hi dret. En aquest cas, la durada màxima de la suspensió és 
de dos mesos, transcorreguts els quals es declara l’extinció del dret si continua l’in-
compliment.

d) Per no haver sol·licitat qualsevol altra prestació o ajut econòmic, contributiu 
o no contributiu, a què la persona tingui dret, des que li fou aprovada la prestació 
de la renda garantida de ciutadania, segons la llista facilitada per la Generalitat se-
gons article 11 h), i sense perjudici d’allò que preveu la disposició addicional desena 
apartat 5 d el present Llei.

2. La prestació complementària d’activació i inserció se suspèn per l’incompli-
ment de qualsevol de les obligacions que estableixen els apartats 2 i 3 de l’article 11, 
i també per l’incompliment per part del beneficiari del pla d’inclusió social o d’in-
serció laboral.

3. La suspensió del dret a percebre la prestació econòmica de la renda garantida 
de ciutadania i de la prestació complementària d’activació i inserció té efectes eco-
nòmics a comptar del dia 1 del mes següent al mes en què es dicta la resolució de 
suspensió. La suspensió es manté mentre continuen existint les circumstàncies que 
hi han donat lloc, però en cap cas per un període continuat de més de dotze mesos, 
període després del qual s’extingeix la prestació i es pot tornar a sol·licitar.

Article 12. De modificació de l’apartat 1 de l’article 14 de la Llei 14/2017, de 
la renda garantida de ciutadania, que queda redactat de la següent manera
Article 14. Extinció del dret a rebre la prestació.
1. El dret de percebre la prestació de la renda garantida de ciutadania i de la pres-

tació complementària d’activació i inserció regulada a l’article 2, apartat 2, lletra a) 
s’extingeix per les causes següents:

[...]

Article 13. De modificació dels apartats 1 i 2, addició d’un apartat 2 bis, 
supressió dels apartats 3, 4 i 5 i addició d’un apartat 6 a l’article 18 de 
la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania
Article 18. Quantia de la prestació econòmica.
1. L’import màxim de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, 

regulada a la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 2 i el llindar d’ingressos per a perce-
bre la prestació, inclosa la quantitat corresponent a la prestació complementària d’ac-
tivació i inserció, és, quan es tracti d’una unitat familiar d’un sol membre, del 100% 
de la quantia de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).

2. En el cas que la unitat familiar del titular de la prestació de la renda garantida 
de ciutadania consti de dos membres, l’import màxim mensual, inclosa la quantitat 
corresponent a la prestació complementària d’activació i inserció, és del 150 % de la 
quantia de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya llevat de quan el titular 
de la unitat familiar monoparental compatibilitza la prestació amb el treball a temps 
parcial, en què el segon membre percep, inicialment, l’import fixat per l’apartat 3. si 
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el segon membre és major d’edat, i del 150 % de l’IRSC més 100 euros mensuals si el 
segon membre és menor d’edat.

A partir del tercer membre de la unitat de convivència la quantia de la prestació 
serà diferent en funció de si es tracta d’una persona menor o adulta i és la que s’in-
dica a l’annex 1 de la present Llei.

2 bis. Renda garantida de ciutadania reduïda per l’activació i la inserció.
a) Si durant el temps en que s’està cobrant la prestació econòmica de la renda 

garantida de ciutadania regulada a l’article 2 apartat 2 lletra a) d’aquesta llei, les 
persones titular o beneficiàries obtenen noves rendes derivades del treball per comp-
te propi o aliè a jornada completa, la quantia de la prestació econòmica es reduirà, 
en atenció als nous ingressos obtinguts, en les següents quanties:

– La quantia de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania es 
reduirà mensualment en un màxim d’un 25% quan les noves rendes derivades del 
treball siguin d’una quantia d’entre un i un i mig salari mínim interprofessional per 
catorze mensualitats.

– La quantia de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania es 
reduirà mensualment en un màxim d’un 35% quan les noves rendes derivades del 
treball siguin d’una quantia d’entre un i mig i dos salaris mínim interprofessional 
per catorze mensualitats.

– La quantia de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania es 
reduirà mensualment en un màxim d’un 50% quan les noves rendes derivades del 
treball siguin d’una quantia superior a dos salaris mínim interprofessional per ca-
torze mensualitats.

b) La quantia reduïda de la renda garantida de ciutadania que es derivi de l’apli-
cació de la fórmula de l’anterior apartat a) es cobrarà durant 6 mensualitats com-
pletes de treball.

c) La revisió es farà trimestralment amb dades la AEAT i la Seguretat Social. 
Qualsevol diferència es liquidarà en la declaració anual posterior del IRPF.

d) Si durant el temps en que s’està cobrant la prestació econòmica de la renda 
garantida de ciutadania regulada a l’article 2 apartat 2 lletra a) d’aquesta llei, les 
persones titular o beneficiàries obtenen noves rendes derivades del treball en quan-
tia inferior al Salari mínim interprofessional per catorze mensualitats, la quantia de 
la renda garantida de ciutadania és reduirà, tenint en compte les noves rendes, en la 
quantia necessària per arribar fins al 100 % de la seva quantia, de forma equipara-
ble a la compatibilitat del treball a temps parcial amb la renda garantida de ciuta-
dania.

3. En el cas que la unitat familiar del titular de la prestació de la renda garantida 
de ciutadania consti de més de dos membres, s’incrementa l’import màxim mensual 
en cent euros per membre, fins al cinquè membre,

4. La prestació complementària d’activació i inserció té un import mensual de 
cent cinquanta euros, i es modifica en la mateixa proporció en què variï l’indicador 
de renda de suficiència de Catalunya vigent en cada moment. Només tenen dret a 
aquesta quantitat els titulars i beneficiaris que subscriguin el compromís de seguir 
el pla d’inserció laboral o d’inclusió social i compleixin les activitats detallades en 
el pla de treball. El compliment del pla és avaluable periòdicament i de manera in-
dividualitzada.

5. L’import total de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania 
no pot excedir en cap cas del 182 % de l’indicador de renda de suficiència de Cata-
lunya vigent en cada moment ni pot ésser inferior al 10 % d’aquest indicador.

6. A partir de 1 de gener de 2021 els imports econòmics de la prestació econò-
mica de la renda garantida de ciutadania regulada a la lletra a) de l’apartat 2 de 
l’article 2 són els que s’indiquen a l’annex 1 de la present Llei.
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Article 14. De modificació de l’article 20 de la Llei 14/2017, de la renda 
garantida de ciutadania, que resta redactat de la següent manera
Article 20. Acords d’inclusió social i laboral.
1. Les administracions públiques, en l’àmbit de llurs competències en matèria de 

formació i ocupació, han d’impulsar i aplicar mesures orientades a afavorir i facili-
tar la incorporació a l’ocupació de persones o grups que, per llurs característiques, 
no puguin o tinguin dificultats per accedir-hi en condicions d’igualtat, especialment 
les persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania.

2. Els serveis de les administracions públiques tenen la responsabilitat d’asse-
gurar el volum i la qualitat dels serveis associats als plans d’inclusió en funció de 
llurs competències.

3. Les persones titulars i beneficiaries de la renda garantida de ciutadania tenen 
dret a accedir als plans d’inserció, formació i ocupació que els hi siguin oferts.

4. Aquests plans s’hauran de dissenyar atenent-ne les característiques, les neces-
sitats i les possibilitats específiques, i s’ha d’evitar d’incloure-hi actuacions o mesu-
res innecessàries a fi de fomentar l’autonomia dels beneficiaris.

5. En l’execució d’aquests plans, que hauran d’incloure mesures socials, forma-
tives, laborals, educatives, de salut o d’habitatge, entre altres, hi podran participar 
les entitats d’iniciativa social.

Article 15. D’addició d’un nou article 20 bis a la Llei 14/2017, de la renda 
garantida de ciutadania
Article 20 bis. La prestació econòmica complementària per habitatge com a dret 

subjectiu.
1. La prestació econòmica complementària per habitatge, regulada a l’apartat 2.b 

de l’article 2 de la present Llei, és una prestació econòmica periòdica, de caràcter 
temporal, finalista, destinada a les persones i unitats de convivència beneficiàries de la 
prestació de la renda garantida de ciutadania per fer front a les necessitats relaciona-
des amb el lloguer de l’habitatge o allotjament habitual. De fet és un complement eco-
nòmic articulat a la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

2. La prestació econòmica complementària per habitatge és un dret subjectiu de 
totes aquelles persones i unitat de convivència beneficiàries de la renda garantida 
de ciutadania i que compleixen els requisits específics per accedir-hi.

Article 16. D’addició d’un nou article 20 ter a la Llei 14/2017, de la renda 
garantida de ciutadania
Article 20 ter. Característiques de la prestació econòmica complementària per 

habitatge.
1. La prestació econòmica complementària per habitatge s’ha de destinar única i 

íntegrament a cobrir les necessitats relacionades amb el lloguer de l’habitatge o ac-
cés a l’allotjament habitual, en qualsevol de les formes que pugui adoptar: lloguer, 
sub o coarrendament, lloguer d’habitacions, etc.

2. La prestació econòmica complementària per habitatge és incompatible amb 
qualsevol altre ajut econòmic públic o privat del mateix caràcter que pugui existir 
amb la mateixa finalitat.

3. La prestació econòmica complementària per habitatge és intransferible i 
inembargable.

Article 17. D’addició d’un nou article 20 quarter a la Llei 14/2017, de la 
renda garantida de ciutadania
Article 20 quarter. Requisits per accedir a la prestació econòmica complemen-

tària per habitatge.
1. Tenen dret a la prestació econòmica complementària per habitatge:
a) Les persones i unitats de convivència que son beneficiàries de la prestació eco-

nòmica de la renda garantida de ciutadania.
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b) Les persones i unitats de convivència que han de fer front al lloguer de l’habi-
tatge o allotjament habitual, on s’està empadronat.

2. No tenen dret a la prestació econòmica complementària per habitatge:
a) Les persones i unitats de convivència que son propietàries d’un altre habitatge.
b) Les persones i unitats de convivència que son beneficiàries d’ajuts públics o 

privats del mateix caràcter que pugui existir amb la mateixa finalitat.
3. Si en un mateix habitatge o allotjament conviuen dues unitats de convivèn-

cia beneficiàries de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, la 
prestació complementària per habitatge es calcularà com si es tractés d’una sola 
unitat familiar i es repartirà de forma proporcional entre cada una.

Article 18. D’addició d’un nou article 20 quinquies a la Llei 14/2017, de 
la renda garantida de ciutadania
Article 20 quinquies. Obligacions de les persones perceptores de la prestació 

econòmica complementària per habitatge.
Les persones perceptores de la prestació econòmica complementària per habitat-

ge hauran de complir amb les següents obligacions:
a. Les obligacions regulades a aquesta Llei per a les persones beneficiàries de la 

prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
b. Estar inscrit en el registre de sol·licitant d’habitatge públic amb excepcions
c. Destinar l’import íntegre de la prestació econòmica complementària per habi-

tatge exclusivament al pagament dels costos d’accés a l’habitatge.
d. Justificar periòdicament i documentalment el pagament del lloguer.

Article 19. D’addició d’un nou article 20 sexies a la Llei 14/2017, de la 
renda garantida de ciutadania
Article 20 sexies. Quantia de la prestació econòmica complementària per habi-

tatge.
La quantia de la prestació complementària per l’accés a l’habitatge regulada a 

l’article 2 apartat 2 lletra b) és la que consta a l’annex 2 de la present Llei.
El cost objectiu base o quantia de la prestació complementària per l’accés a 

l’habitatge que consta a l’annex 2 de la present Llei es multiplicarà per un factor de 
correcció depenent de la comarca o la ciutat de més de 50.000 habitants de residèn-
cia en el moment de la sol·licitud, i estimat segons un indicador de rendes de lloguer 
publicat per la Generalitat. Les quanties dels ajuts i els factors de correcció s’ac-
tualitzaran anualment en funció de l’evolució dels costos del lloguer de l’habitatge 
estimats per la Generalitat a nivell comarcal i de ciutat de més de 50.000 habitants.

Article 20. D’addició d’un nou article 20 septies a la Llei 14/2017, de la 
renda garantida de ciutadania
Article 20 septies. Pagament de la prestació econòmica complementària per ha-

bitatge
La prestació econòmica complementària per habitatge es fa efectiva des del pri-

mer dia del mes en que s’ha presentat la sol·licitud i el seu pagament es fa a mensu-
alitats vençudes i de forma simultània al pagament de la prestació econòmica de la 
renda garantida de ciutadania.

Article 21. Addició d’un nou article 20 octies a la Llei 14/2017, de la 
renda garantida de ciutadania
Article 20 octies. Durada del dret a percebre la prestació econòmica complemen-

tària per habitatge.
El dret a percebre la prestació econòmica complementària per habitatge es man-

tindrà mentre es sigui titular de la prestació econòmica de la renda garantida de 
ciutadania i s’hagi de fer front a les necessitats relacionades amb el lloguer de l’ha-
bitatge o allotjament habitual.
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Article 22. Addició d’un nou article 20 novies a la Llei 14/2017, de la 
renda garantida de ciutadania
Article 20 novies. Suspensió i extinció del dret a percebre la prestació econòmica 

complementària per habitatge.
1. El dret a percebre la prestació econòmica complementària per habitatge es 

suspendrà per:
a) La suspensió del dret a percebre la prestació econòmica de la renda garantida 

de ciutadania.
b) Quan no s’acrediti degudament el pagament del lloguer de l’habitatge o allot-

jament habitual.
2. El dret a percebre la prestació econòmica complementària per habitatge s’ex-

tingirà per:
a) L’extinció del dret a percebre la prestació econòmica de la renda garantida de 

ciutadania.
b) Quan no es destini la prestació econòmica complementària per habitatge a 

fer front a les necessitats relacionades amb el lloguer de l’habitatge o allotjament 
habitual.

c) En cas d’accedir a l’ús d’un habitatge públic de lloguer social.
d) Per resolució expressa i ferma, en aquest sentit, d’un expedient sancionador.

Article 23. D’addició d’un nou article 20 decies a la Llei 14/2017, de la 
renda garantida de ciutadania
Article 20 decies. Procediment, tramitació i resolució de la sol·licitud de la pres-

tació econòmica complementària per habitatge.
1. La sol·licitud de la prestació econòmica complementària per habitatge s’ha de 

fer en el mateix moment que es sol·liciti la prestació econòmica de la renda garanti-
da de ciutadania o en un moment posterior, i davant del mateix òrgan administratiu.

2. La tramitació de la sol·licitud de la prestació econòmica complementària per 
habitatge es farà pel mateix òrgan que tramiti la sol·licitud de la prestació econòmi-
ca de la renda garantida de ciutadania. Aquesta tramitació s’ha de fer en el termini 
màxim de 2 mesos des de la presentació de la sol·licitud i en cas de no dictar-se re-
solució administrativa expressa s’entendrà estimada.

3. La resolució administrativa correspondrà dictar-la al mateix òrgan que re-
solgui la sol·licitud de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania

Article 24. De modificació dels apartats a i b del punt 2 de l’article 
23 de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania, que resta 
redactat de la següent manera
Article 23. Òrgan de seguiment de la renda garantida de ciutadania.
2. La comissió duu a terme funcions d’avaluació i seguiment de l’aplicació i el 

funcionament de la renda garantida de ciutadania. Concretament, les següents:
a) Analitzar l’evolució dels expedients, el comportament en la demanda i els 

efectes sobre el mercat de treball, i, específicament, la compatibilitat de la renda ga-
rantida de ciutadania amb les rendes del treball a temps complert, per tal d’informar 
sobre el procés de generalització amb totes les rendes de treball derivades de con-
tractes a temps complert, en el marc dels treballs parlamentaris a que fa referència 
la disposició transitòria segona apartat 2 de la present Llei.

b) Avaluar el possible efecte crida que s’hagi produït i, si s’escau, constatar que 
s’ha produït un increment de com a mínim un 10% de noves sol·licituds de la renda 
garantida de ciutadania de persones acabades de censar a Catalunya. Si és així, in-
formar de manera favorable perquè s’ampliï el requisit de residència prèvia fins a un 
total de trenta-sis mesos. En aquest cas, s’habilita el Govern perquè per reglament 
pugui ampliar el període de vint-i-quatre mesos de residència legal fins a trenta-sis 
mesos, per a tenir dret a la prestació.
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Article 25. De modificació dels apartats 1 i 2 de l’article 25 de la Llei 
14/2017, de la renda garantida de ciutadania, que queda redactat de la 
següent manera
Article 25. Presentació de les sol·licituds
1. Les sol·licituds de prestació de la renda garantida de ciutadania i de la pres-

tació complementària per habitatge previstes a l’article 2 d’aquesta llei poden ésser 
presentades pel titular o per una tercera persona que el representi legalment.

2. En el moment de la sol·licitud, i en el cas que es vulgui accedir a la prestació 
complementària d’activació i inserció, s’ha de signar un compromís de seguir el pla 
individual d’inclusió social o d’inserció laboral.

Article 26. De modificació dels apartats 1 i 5 de l’article 26 de la Llei 
14/2017, de la renda garantida de ciutadania, que resta redactat de la 
següent manera
Article 26. Resolució administrativa de les sol·licituds
1. L’administració pública competent ha de dictar una resolució expressa dene-

gant o atorgant la prestació les prestacions regulades a l’article 2 apartat 2. lletres 
a) i b) en el termini de quatre dos mesos a comptar de la data d’entrada de la sol·li-
citud al registre.

2. Un cop transcorregut el termini a què fa referència l’apartat 1 sense que s’hagi 
notificat la resolució a la persona interessada, s’ha d’entendre estimada la sol·licitud.

3. El que estableixen els apartats 1 i 2 s’aplica a la resolució administrativa de 
pròrroga a què fa referència l’article 10.2.

4. El dret d’accés a la renda garantida de ciutadania té efectes econòmics des de 
la data de presentació de la sol·licitud.

5. En el termini de tres mesos a comptar de la data de la resolució d’atorgament 
de la prestació econòmica regulada a l’article 2 apartat 2 lletra a) s’ha de proposar i 
acordar el pla individual d’inserció laboral o d’inclusió social corresponent. quan ha 
estat sol·licitat l’accés a la prestació complementària d’activació i inserció.

Article 27. De modificació de l’apartat 2 de l’article 27 de la Llei 14/2017, 
de la renda garantida de ciutadania, que resta redactat de la següent 
manera
Article. 27. Recursos administratius i judicials contra les resolucions
2. Contra les resolucions administratives que posen fi al procediment adminis-

tratiu es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció con-
tenciosa administrativa social.

Article 28. Modificació de la disposició addicional tercera de la Llei 
14/2017, de la renda garantida de ciutadania, que resta redactat de la 
següent manera
Disposició addicional tercera. Prestacions complementàries
1. Es modifica l’article 21 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions so-

cials de caràcter econòmic, que resta redactat de la manera següent:
«Article 21. Prestacions econòmiques complementàries als ajuts, les pensions i 

les prestacions estatals
»1. Es crea una prestació de dret subjectiu per a complementar els ajuts, les pen-

sions i les prestacions estatals.
»2. Els beneficiaris d’una pensió no contributiva per invalidesa o jubilació del 

sistema de la seguretat social tenen dret a una prestació complementària a càrrec de 
la Generalitat, sempre que compleixin la resta de requisits que marca la present llei. 
La quantia de la prestació complementària és la que es derivi de l’aplicació de les 
condicions, circumstàncies i quanties que estableix la disposició transitòria tercera 
de la Llei de la renda garantida de ciutadania, i ha d’ésser la necessària per a arribar 
a la quantia de la renda garantida de ciutadania vigent en cada moment, inclosa la 
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prestació complementària d’activació i inserció, i, si s’escau, la prestació comple-
mentària per habitatge.

»3. Els beneficiaris d’una pensió no contributiva d’ingrés mínim vital del sistema 
de la seguretat social tenen dret a una prestació complementària a càrrec de la Gene-
ralitat, sempre que compleixin la resta de requisits que marca la present llei. La quan-
tia de la prestació complementària és la que es derivi de l’aplicació de les condicions, 
circumstàncies i quanties que estableix la Llei de la renda garantida de ciutadania, i 
ha d’ésser la necessària per a arribar a la quantia de la renda garantida de ciutadania 
vigent en cada moment, inclosa, si s’escau, la prestació complementària per habitatge.

»4. Els beneficiaris d’ajuts, prestacions i pensions diferents d’aquells a què es 
refereix l’apartat 2, sempre que siguin inferiors als imports fixats en el llindar d’in-
gressos per a l’accés a la renda garantida de ciutadania i que compleixin la resta de 
requisits que marca la Llei de la renda garantida de ciutadania, reben un complement 
econòmic, de caràcter subsidiari a l’ajut, prestació o pensió que percebin, per a equi-
parar llur nivell de prestacions al dels perceptors de la renda garantida de ciutadania, 
i, si s’escau, la prestació complementària per habitatge, en les condicions, circums-
tàncies i quanties que estableix la Llei de la renda garantida de ciutadania.

»5. Són causes d’extinció de la prestació complementària, a més de les establer-
tes amb caràcter general, les següents:

»a) Deixar de rebre la prestació objecte del complement, sense perjudici del dret 
a percebre les prestacions econòmiques de la renda garantida de ciutadania; en cas 
de produir-se aquesta circumstància, es produirà una novació d’ofici per tal que en 
cap moment es deixi de percebre la renda garantida de ciutadania.

»b) Ésser usuari d’una prestació econòmica o de serveis d’acolliment residencial, 
sanitari o de naturalesa anàloga, sempre que aquesta prestació sigui finançada amb 
fons públics, o estar internat en un centre penitenciari en règim ordinari o tancat.»

2. Les prestacions econòmiques complementàries regulades per aquesta disposi-
ció tenen efectes des del 15 de setembre de 2017.

3. Les sol·licituds de les prestacions econòmiques complementàries regulades per 
aquesta disposició, i, si s’escau, els pagaments corresponents, es fan d’acord amb el 
que estableix el Decret 123/2007, del 29 de maig.

Article 29. De supressió de la disposició addicional cinquena de la Llei 
14/2017, de la renda garantida de ciutadania
Disposició addicional cinquena. Llars amb més d’una unitat familiar
S’han de regular per reglament els casos en què resideix en una mateixa llar més 

d’una unitat familiar destinatària de la renda garantida de ciutadania. Mentre no es 
fa el desplegament reglamentari, l’òrgan de gestió tècnica de la renda garantida de 
ciutadania ha de valorar les circumstàncies dels casos de residència de més d’una 
unitat familiar en una mateixa llar.

Article 30. D’addició d’una nova disposició addicional desena a la Llei 
14/2017, de la renda garantida de ciutadania
Disposició addicional desena. Complementació i articulació de l’ingrés mínim 

vital del sistema de la Seguretat Social amb la Renda Garantida de Ciutadania
1. Les prestacions econòmiques, contributives i no contributives, de protecció 

social de l’Administració de l’Estat són complementades per la renda garantida de 
ciutadania, en les condicions regulades per la present Llei.

2. Les persones i unitats de convivència beneficiàries de la prestació econòmica 
d’ingrés mínim vital del sistema de la Seguretat Social tenen dret a una prestació 
complementària de la renda garantida de ciutadania, sempre que compleixin la res-
ta de requisits que marca la present llei. La quantia de la prestació complementària 
de la renda garantida de ciutadania és la que es derivi de l’aplicació de les condi-
cions, circumstàncies i quanties que estableix aquesta Llei, i ha d’ésser la necessària 
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per a arribar a la quantia de la renda garantida de ciutadania vigent en cada mo-
ment, inclosa, si s’escau, la prestació complementària per habitatge.

3. Les persones i unitats de convivència que, amb efectes de 1 de juny de 2020, 
hagin accedit a la prestació econòmica de l’ingrés mínim vital en aplicació de la dis-
posició transitòria primera apartat 1 del Reial Decret Llei 20/2020, de 29 de maig, 
i que ja siguin beneficiàries de la prestació econòmica de la renda garantida de ciu-
tadania, tenen dret a que l’Administració de la Generalitat, d’ofici, els hi modifiqui 
la quantia de la prestació econòmica per adaptar-la a allò que preveu l’apartat 2. 
de la present disposició addicional.

4. Les persones i unitat de convivència que, amb efectes de 1 de juny de 2020, hagin 
accedit a la prestació econòmica de l’ingrés mínim vital en aplicació de la disposició 
transitòria primera apartat 1 del Reial Decret Llei 20/2020, de 29 de maig, i que no 
siguin beneficiàries de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, te-
nen dret a presentar la sol·licitud per accedir a la prestació complementària de la ren-
da garantida de ciutadania regulada a l’apartat 2 de la present disposició addicional.

5. Les persones i unitats de convivència que, a 1 de juny de 2020, ja siguin bene-
ficiàries d’una prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania no han de 
sol·licitar l’ingrés mínim vital, sens perjudici de que la Generalitat pugui remetre a 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social, d’acord amb la disposició transitòria pri-
mera apartat 10 del Reial Decret Llei 20/2020, de 29 de maig, les dades necessàries 
per que pugui determinar si tenen dret a l’ingrés mínim vital, i tenen dret a conti-
nuar cobrant les prestacions econòmiques de la renda garantida de ciutadania. La 
Generalitat podrà remetre, a aquests sols efectes, aquestes dades sense autorització 
expressa de les persones beneficiàries de la renda de garantia ciutadana.

6. Les persones i unitats de convivència que vulguin accedir a la renda garantida 
de ciutadania hauran d’acreditar suficientment haver fet la sol·licitud de la presta-
ció econòmica de l’ingrés mínim vital. L’Administració de la Generalitat podrà re-
querir a l’Institut Nacional de la Seguretat Social si la persona que sol·licita la ren-
da garantida de ciutadania ha presentat o no una sol·licitud de l’ingrés munim vital.

a) L’Administració de la Generalitat tramitarà la sol·licitud i, en cas de complir 
els requisits per accedir a la renda garantida de ciutadania, dictarà resolució admi-
nistrativa, i en cas de no complir-los en dictarà una de denegatòria.

b) Si els hi és reconegut el dret a l’ingrés mínim vital accediran a la prestació eco-
nòmica de la renda garantida de ciutadania d’acord amb l’apartat 2 de la present 
disposició addicional.

c) Si els hi és denegada la prestació econòmica de l’ingrés mínim vital, podran 
accedir, prèvia sol·licitud, a la renda garantida de ciutadania, si compleixen els re-
quisits regulats a aquesta Llei.

7. La gestió de la renda garantida de ciutadania i de l’ingrés mínim vital corres-
pon a l’Agència Catalana de Protecció social, creada per Llei 21/2017, del 20 de se-
tembre, de l’Agència catalana de protecció social.

Article 31. De supressió de la disposició transitòria segona de la Llei 
14/2017, de la renda garantida de ciutadania
Disposició transitòria segona. Termini i efectes
El termini de resolució per a les sol·licituds que es presentin en el termini de dos 

mesos a comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei és de cinc mesos. La re-
solució estimatòria, expressa o tàcita, del dret a la prestació econòmica de la renda 
garantida de ciutadania té efectes des del 15 de setembre de 2017.

Article 32. De supressió de la disposició transitòria tercera de la Llei 
14/2017, de la renda garantida de ciutadania
Disposició transitòria tercera. Desplegament i quantia de la prestació
1. Les quanties econòmiques de la prestació de la renda garantida de ciutadania 

s’han de desplegar de manera gradual, entre la data d’entrada en vigor d’aquesta llei 
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i fins a la plena implantació l’1 d’abril de 2020. El requisit de carència d’ingressos 
inferior és d’entre el 85% del principi (15 de setembre de 2017) i el 100% de l’indi-
cador de renda de suficiència al final d’aquest període.

2. Per a cadascun dels períodes que s’indiquen a la taula següent són aplicables 
el llindar de pobresa i la quantia de la prestació que s’hi estableix, en funció de la 
persona o persones que formen part de la unitat familiar i sempre en les quanties 
que es derivin del tant per cent de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya 
vigent en cada moment:

Membres 
de la 
unitat 
familiar

2017,
15 de setembre

2018,
15 de setembre

2019,
15 de setembre

2020,
1 d’abril

Import % IRSC Import % IRSC Import % IRSC Import % IRSC

1 adult 564 85 604 91 644 97 664 100

2 adults 836 126 896 135 956 144 996 150

3 911 137 971 146 1.031 155 1.096 165

4 986 148 1.046 157 1.106 166 1.196 180

5 1.061 160 1.121 169 1.181 178 1.208 182

Article 33. De supressió de la disposició transitòria quarta de la Llei 
14/2017, de la renda garantida de ciutadania
Disposició transitòria quarta. Compatibilitats
1. La compatibilitat de la renda garantida de ciutadania amb les rendes del tre-

ball a temps parcial es produeix de manera progressiva i gradual i fineix amb la ge-
neralització de la complementarietat amb totes les rendes derivades de contractes a 
temps parcial per a totes les persones que no disposin d’una quantitat d’ingressos, 
rendes o recursos econòmics considerada mínima per a atendre les necessitats bà-
siques d’una vida digna, d’acord amb l’import corresponent de la renda garantida 
de ciutadania. A aquestes persones se’ls complementen els ingressos fins arribar a 
aquest import.

2. A partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei, la renda garantida de 
ciutadania és compatible ambles rendes del treball a temps parcial en els casos se-
güents:

a) Famílies monoparentals amb fills a càrrec. En aquest cas, l’import de la pres-
tació de la renda garantida de ciutadania consisteix en la diferència entre les rendes 
del treball i l’import de la prestació, d’acord amb el que estableix la disposició tran-
sitòria tercera. També inicialment, la segona persona de la unitat familiar només té 
dret a percebre, en concepte de fills a càrrec, l’import fixat per a la tercera persona 
en la taula de la disposició transitòria tercera, és a dir, entre 75 i 100 euros mensuals, 
d’acord amb el desplegament previst.

b) Persones que fins a la data d’entrada en vigor d’aquesta llei siguin beneficiàries 
de la renda mínima d’inserció i l’estiguin compatibilitzant amb rendes de contractes 
de treball a temps parcial en els termes establerts legalment. En aquest cas, l’import 
de la prestació de la renda garantida de ciutadania consisteixen la diferència entre 
les rendes del treball i l’import de la prestació, d’acord amb el que estableix la dis-
posició transitòria tercera.

c) Perceptors de la renda garantida de ciutadania que obtinguin un contracte de 
treball a temps parcial amb uns ingressos inferiors a l’import corresponent de la 
renda garantida de ciutadania. En aquest cas, l’import de la prestació de la renda 
garantida de ciutadania consisteix en la diferència entre les rendes del treball i l’im-
port de la prestació, d’acord amb el que estableix la disposició transitòria tercera, 
inicialment durant sis mesos.
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3. La quantia de la renda garantida de ciutadania no pot ésser objecte d’incre-
ment com a conseqüència d’una reducció del temps de treball contractat per mitjà 
del contracte de treball a temps parcial, llevat que es produeixi per raons acreditades 
de caràcter econòmic, tècnic, organitzatiu o productiu.

Article 34. D’addició d’una nova disposició transitòria segona a la Llei 
14/2017, de la renda garantida de ciutadania
Disposició transitòria segona. Implementació de la comptabilitat de la renda ga-

rantida de ciutadania i el treball assalariat
1. La generalització i l’efectivitat de la compatibilitat de la renda garantida de 

ciutadania amb les rendes del treball assalariat a temps parcial es produirà amb 
efectes del dia d’entrada en vigor de la present Llei.

2. La compatibilitat de la renda garantida de ciutadania i el treball assalariat 
a temps complert regulada a l’article 4 bis de la present llei, s’haurà de fer efectiva 
una vegada se’n regulin els detalls a través d’un grup de treball que haurà d’estar 
format pels membres de la Comissió de Govern de la Renda Garantida i represen-
tants de tots els Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.

Article 35. De supressió de la disposició transitòria cinquena de la Llei 
14/2017, de la renda garantida de ciutadania
Disposició transitòria cinquena. Sol·licituds de la renda mínima d’inserció pen-

dents de resolució o suspeses
Les sol·licituds presentades a l’empara de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la 

renda mínima d’inserció, que es trobin pendents de resolució o suspeses en la data 
d’entrada en vigor de la present llei es resolen amb el sistema de protecció que es-
tableix la present llei.

Article 36. De supressió de la disposició transitòria sisena de la Llei 
14/2017, de la renda garantida de ciutadania
Disposició transitòria sisena. Vigència de les atribucions de la Comissió Interde-

partamental de la Renda Mínima d’Inserció i de l’òrgan tècnic
Mentre no es desplega reglamentàriament la comissió a què fa referència l’arti-

cle 22.4 i l’òrgan a què fa referència l’article 22.5, les funcions d’aquesta comissió 
i d’aquest òrgan s’atribueixen a la Comissió Interdepartamental de la Renda Míni-
ma d’Inserció i a l’òrgan tècnic de la renda mínima d’inserció establerts per la Llei 
10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció.

Article 37. De supressió de la disposició transitòria setena de la Llei 
14/2017, de la renda garantida de ciutadania
Disposició transitòria setena. Absències justificades
Mentre no es desplega reglamentàriament aquesta llei, es consideren absències 

justificades, a l’efecte de l’aplicació del que estableix l’article 7.1.c, les que estableix 
la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció.

Es deroga la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció, amb les 
excepcions que estableixen les disposicions transitòries de la present llei.

Article 38. D’addició d’una nova disposició transitòria tercera a la Llei 
14/2017, de la renda garantida de ciutadania
Disposició transitòria tercera. Compatibilitat de les prestacions reconegudes fins 

al 15 de desembre del 2020
Per als perceptors de la prestació de la renda garantida de ciutadania vigent i 

reconeguts fins al 15 de desembre del 2020, en el cas de ser titulars de l’ingrés mí-
nim vital amb posterioritat al reconeixement de la prestació de la renda garantida 
de ciutadania, el reconeixement dels efectes retroactius de la prestació estatal que 
preveu la disposició transitòria segona del Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, 
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és compatible i no deduïble amb la prestació de la renda garantida de ciutadania, 
com a màxim quatre mesos.

Article 39. D’addició d’una nova disposició final quarta a la Llei 14/2017, 
de la renda garantida de ciutadania
Disposició final quarta
1. El Govern haurà d’aprovar, en el termini màxim de 5 mesos des de l’aprovació 

d’aquesta Llei, la Ordre que reguli, d’acord amb l’article 20 sexies i les quanties ja 
establertes a l’Annex 2 de la present Llei, l’indicador de rendes de lloguer i els coefi-
cients correctors en atenció a la població de les ciutats i pobles de Catalunya per tal 
de fer efectiva la prestació econòmica complementaria per habitatge.

2. La prestació econòmica complementaria per habitatge es farà efectiva a les 
sol·licituds de renda garantida de ciutadania que es sol·licitin a partir de l’entrada 
en vigor de la present Llei, i amb els efectes que s’apliquin a la prestació econòmica 
de la renda garantida de ciutadania.

Article 40. D’addició d’una nova disposició final cinquena a la Llei 
14/2017, de la renda garantida de ciutadania
Disposició final cinquena
En el termini de 6 mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei el Govern, sense 

perjudici de l’efectivitat immediata de les previsions d’aquesta Llei, haurà de mo-
dificar el Decret 55/2020, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i es modifica el Decret 
123/2007, de 29 de maig, pel qual es determina el règim aplicable a la sol·licitud 
i concessió de les prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu, i es 
concreten els requisits per al reconeixement del dret a les prestacions creades, en 
desplegament de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 
econòmic per adaptar-lo a les previsions d’aquesta Llei.

Article 41. Addició d’un annex 1 a la Llei 14/2017, de la renda garantida 
de ciutadania
Annex 1. Quanties de la prestació econòmica regulada a l’article 2 apartat 2 lle-

tra a) de la present llei i del llindar econòmic per accedir-hi.
Amb efectes d’1 de gener de 2021 les quanties de la prestació econòmica regula-

da a l’article 2 apartat 2 lletra a) de la present llei i del llindar econòmic per acce-
dir-hi, i, sens perjudici de l’increment de l’IRSC que, en el seu cas, comportaria un 
increment automàtic, són:

Una persona adulta (1) 664 €

Un persona adulta i una menor (2) 1.096 €

Una persona adulta i dues menors (3) 1.196 €

Una persona adulta i tres o més menors (4) 1.296 €

Dues persones adultes (2) 996 €

Dues persones adultes i una menor (3) 1.196 €

Dues persones adultes i dues menors (4) 1.296 €

Dues persones adultes i tres o més menors (5) 1.396 €

Tres persones adultes (3) 1.096 €

Tres persones adultes i una menor (4) 1.296 €

Tres persones adultes i dues o més menors (5) 1.396 €

Quatre persones adultes (4) 1.296 €

Quatre persones adultes i una menor (5) 1.396 €

Altres (5) 1.396 €
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Article 42. D’addició de l’annex 2 a la Llei 14/2017, de la renda garantida 
de ciutadania
Annex 2. Quanties de la prestació econòmica complementaria per habitatge re-

gulada a l’article 2, apartat 2, lletra b)
1. Amb efectes de 1 de gener de 2021 els imports base de la prestació econòmica 

complementària per habitatge regulada a l’article 2, apartat 2, lletra b) són en uni-
tats familiars:

1 membre 220 euros

2 membres 308 euros

3 membres 352 euros

4 membres 396 euros

5 membres 440 euros

2. El cost objectiu base s’actualitzarà anualment i es multiplicarà per un factor 
de correcció depenent de la comarca o la ciutat de més de 50.000 habitants de resi-
dència en el moment de la sol·licitud, i estimat segons l’indicador de rendes de llo-
guer publicat per la Generalitat anualment.

Disposició final primera. Habilitació pressupostària
Els preceptes que comporten la realització de despesa amb càrrec als Pressupos-

tos de la Generalitat, produiran efecte al partir del primer dia de l’entrada en vigor 
de la Llei de Pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament 
posterior a l’entrada en vigor d’aquesta Llei. Aquests efectes no podran anar en con-
tra del que preveu l’article 2 de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida 
de ciutadania que la configura com una prestació garantida de dret subjectiu.

Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Gene-

ralitat.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, GP CatECP

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’ús de mascaretes 
transparents homologades per part del personal d’organismes 
públics que tingui contacte amb el públic
250-01497/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2020 al 14.10.2020).
Finiment del termini: 15.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.09.2020.
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Proposta de resolució sobre l’eliminació urgent dels mòduls 
prefabricats de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol
250-01498/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2020 al 14.10.2020).
Finiment del termini: 15.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.09.2020.

Proposta de resolució sobre les accions de suport a l’empresa 
Robert Bosch
250-01501/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2020 al 14.10.2020).
Finiment del termini: 15.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.09.2020.

Proposta de resolució sobre les accions de suport a l’empresa Saint-
Gobain Glass
250-01502/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2020 al 14.10.2020).
Finiment del termini: 15.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.09.2020.
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Proposta de resolució sobre les reivindicacions de les associacions i 
les entitats gitanes
250-01503/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2020 al 14.10.2020).
Finiment del termini: 15.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.09.2020.

Proposta de resolució sobre la definició d’un pla de conciliació 
laboral per als familiars de les persones amb discapacitat intel·lectual 
per a afrontar la segona onada de Covid-19
250-01504/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2020 al 14.10.2020).
Finiment del termini: 15.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.09.2020.

Proposta de resolució sobre l’exclusió del castellà com a llengua 
cooficial i d’ús normal per les institucions i els mitjans de 
comunicació públics duta a terme per l’exconsellera de Cultura
250-01505/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2020 al 14.10.2020).
Finiment del termini: 15.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.09.2020.
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de la gratificació econòmica 
al personal de neteja, bugaderia i cuina de les residències
250-01506/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2020 al 14.10.2020).
Finiment del termini: 15.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.09.2020.

Proposta de resolució sobre la possibilitat de fer tests ràpids de 
detecció de la Covid-19 a les farmàcies
250-01507/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2020 al 14.10.2020).
Finiment del termini: 15.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.09.2020.

Proposta de resolució sobre els sabotatges i els actes vandàlics a 
infraestructures i línies ferroviàries de les comarques de Girona i 
Lleida l’11 de setembre de 2020
250-01508/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2020 al 14.10.2020).
Finiment del termini: 15.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.09.2020.
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Proposta de resolució sobre el compliment de la Resolució 116/XII, 
sobre la retirada d’un monument franquista de Montserrat
250-01509/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2020 al 14.10.2020).
Finiment del termini: 15.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.09.2020.

Proposta de resolució sobre l’autonomia del Parlament respecte al 
Govern
250-01510/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2020 al 14.10.2020).
Finiment del termini: 15.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.09.2020.

Proposta de resolució sobre la regulació de la navegació a les zones 
de pas de cetacis de les costes catalanes
250-01511/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2020 al 14.10.2020).
Finiment del termini: 15.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.09.2020.
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Proposta de resolució sobre l’establiment d’unitats de reserva en el 
servei ferroviari entre Lleida i la Pobla de Segur
250-01512/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2020 al 14.10.2020).
Finiment del termini: 15.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.09.2020.

Proposta de resolució sobre la recuperació de les freqüències del 
servei ferroviari entre les estacions de l’Hospitalet de Llobregat i 
Granollers-Canovelles
250-01513/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2020 al 14.10.2020).
Finiment del termini: 15.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.09.2020.

Proposta de resolució sobre l’emplaçament del consultori del Bruc 
en un nou local
250-01514/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2020 al 14.10.2020).
Finiment del termini: 15.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.09.2020.
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Proposta de resolució sobre l’establiment de mecanismes de 
protecció per als professionals que tramiten baixes laborals per la 
Covid-19
250-01515/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2020 al 14.10.2020).
Finiment del termini: 15.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.09.2020.

Proposta de resolució sobre les jubilacions anticipades
250-01516/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2020 al 14.10.2020).
Finiment del termini: 15.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.09.2020.

Proposta de resolució sobre l’opció que les famílies puguin demanar 
la jornada contínua als centres educatius
250-01517/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2020 al 14.10.2020).
Finiment del termini: 15.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.09.2020.

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre la indústria al Penedès
250-01518/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2020 al 14.10.2020).
Finiment del termini: 15.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.09.2020.

Proposta de resolució sobre els intèrprets de llengua de signes al 
Parlament de Catalunya
250-01519/12

TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2020 al 14.10.2020).
Finiment del termini: 15.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.09.2020.

Proposta de resolució sobre l’adequació dels espais i les ràtios 
d’alumnes i professors a l’Escola Vilamar, de Calafell
250-01520/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2020 al 14.10.2020).
Finiment del termini: 15.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.09.2020.
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Proposta de resolució sobre l’empresa Nobel Plastiques Ibérica
250-01521/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2020 al 14.10.2020).
Finiment del termini: 15.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.09.2020.

Proposta de resolució sobre l’aturada del tercer edifici a la pineda 
d’en Gori, de Palamós
250-01522/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2020 al 14.10.2020).
Finiment del termini: 15.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.09.2020.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la Instrucció de la Fiscalia 
General de l’Estat 1/2020, l’ocupació d’immobles a Catalunya i el 
garantiment de la seguretat jurídica dels cossos i forces de seguretat 
de l’Estat
250-01523/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2020 al 14.10.2020).
Finiment del termini: 15.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.09.2020.



BOPC 694
2 d’octubre de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 36

Proposta de resolució sobre el Baix Penedès
250-01524/12

TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.09.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2020 al 14.10.2020).
Finiment del termini: 15.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.09.2020.

Proposta de resolució sobre la renovació d’un pla específic contra la 
pobresa i per la inclusió social que introdueixi la situació generada 
per la Covid-19
250-01526/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 77174 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.09.2020

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per renovar un pla es-
pecífic contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya que introdueix la si-
tuació generada pel Covid-19, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
És un oblit imperdonable que a la web del Departament de Treball, Afers Soci-

als i Famílies de la Generalitat, després de més de 6 mesos de pandèmia per la Co-
vid-19, el vigent Pla d’acció per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social 
a Catalunya és de l’any 2015-2016.

Desafortunadament la Covid-19 és un assumpte complex, perquè en la seva ges-
tió entren en joc diferents variables com les relacionades amb la salut, l’economia, 
les polítiques públiques, les pròpies de l’àmbit emocional o psico-lògic personal i 
col·lectiu. Aquesta pandèmia, a més de ser una gran tragèdia de la pèrdua de milers 
de vides i seqüeles físiques i psicològiques, hi ha comportat i està comportant una 
crisi econòmica i social.

Oxfam Intermón estima que el nombre de persones pobres a Espanya podria 
augmentar en més de 700.000, fins a arribar als 10,8 milions de persones, després de 
la situació generada per la Covid-19. En l’informe «Una reconstrucció justa és pos-
sible i necessària», l’ONG calcula a més, que el previsible augment de la desigual-
tat suposaria esborrar d’un cop de ploma el que s’havia reduït en els últims quatre 
anys. Les comunitats autònomes que registren un major increment percentual de la 
pobresa són Balears, Castella i Lleó, Aragó i Catalunya.

Hem de ser conscients que la crisi del coronavirus està deixant una petjada de 
profunds danys econòmics i socials que s’han distribuït de manera molt desi-gual i 
injusta.

Per últim, segons un informe publicat a principis d’agost per Save the Children, 
se subratlla que la pobresa infantil a Catalunya podria arribar al 34,6% a finals de 
2020 a causa de la crisi econòmica derivada de la pandèmia, la qual cosa suposa un 
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augment del 6%, i alerta que «si no es prenen mesures ur-gents, els grans perdedors 
d’aquesta crisi seran els nens».

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Dissenyar un pla específic per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió so-

cial contemplant tots els efectes socials, econòmics i sanitaris de l’actual pandèmia.
2. Dissenyar un pla concret per a la infància i adolescència contra la pobresa i 

per a la inclusió social contemplant tots els efectes socials, econòmics i sanitaris de 
l’actual pandèmia.

3. Impulsar urgentment una campanya de sensibilització de la realitat existent 
post-Covid-19 amb la finalitat de reduir la pobresa i fomentar la inclusió social.

4. Presentar en seu parlamentària, els plans esmentats en els punts número 1 i 2, 
en un termini màxim de 3 mesos.

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Mercè Escofet Sala, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’aplicació d’un pla contra 
l’abandonament escolar dels infants més vulnerables en la segona 
onada de la Covid-19
250-01527/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 77175 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.09.2020

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per implementar un pla 
contra l’abandonament escolar en segona onada de Covid-19 pels nens i nenes més 
vulnerables, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de la Infància, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
L’emergència sanitària generada per la Covid-19 i el tancament presencial de les 

escoles a conseqüència de les mesures de confinament, han generat múltiples rep-
tes per al sistema educatiu i per a tots els actors que formen la comunitat educativa. 
Durant aquests mesos de confinament s’han publicat informes i dades que posen de 
manifest els impactes perjudicials del tancament de les escoles en l’agreujament de 
la desigualtat social. Hem de tenir cura entre tots i totes dels nens i nenes més vul-
nerables i d’una «probable» exclusió social i ajuntar esforços treballant plegats per a 
reduir aquest «futur» escenari al mínim; i així vetllar perquè tots els infants creixin 
amb les mateixes igualtat d’oportunitats.

Un dels aspectes més preocupants en aquest sentit són els potencials efectes del 
confinament sobre l’Abandonament Escolar Prematur (AEP). De fet, si bé les taxes 
d’AEP a Catalunya havien experimentat una reducció important durant la darrera 
dècada (del 2008 al 2018 es va passar del 32,9% al 17%), les dades recents tornen a 
mostrar un estancament i inclús un empitjorament (19% el 2020). L’AEP no és neu-
tral, sinó que reprodueix les dinàmiques de desigualtats socials existents.

La falta de recursos tecnològics i de competència digital és un element decisiu 
per entendre els riscos de desvinculació escolar que han patit alguns joves durant el 
confinament. Aquesta manca de recursos tecnològics va unida a al-tres factors de ti-
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pus social, econòmic i cultural que són cabdals per entendre les desigualtats educa-
tives. De fet, el segon motiu de dificultat per fer «escola a la distància» són les difi-
cultats dels pares i mares per acompanyar les tasques escolars dels infants de la llar. 
Així mateix, cal destacar que hi ha alumnes que no tenen cobertes les seves necessi-
tats bàsiques i és una de les causes per seguir les activitats escolars. Malauradament, 
aquest fet apunta a greus situacions de pobresa que viuen nombrosos infants i joves.

En aquest sentit, la desconnexió virtual que ha generat el confinament hi ha po-
sat de manifest altres formes de desconnexió emocionals, culturals, materials i sim-
bòliques vers l’escola que estan en la base de la desafecció escolar. En aquest context 
s’ha demostrat la urgència d’implementar mesures de tipus estructural orientades a 
reduir la pobresa i a garantir les condicions d’educabilitat de tot l’alumnat. I com 
hem assenyalat anteriorment, trista-ment, l’AEP, afecta especialment als col·lectius 
en situació de major vulnerabilitat social.

La pobresa infantil a Catalunya podria arribar al 34,6% a la fi d’aquest 2020 a 
causa de la crisi econòmica derivada de la pandèmia, la qual cosa suposa un aug-
ment del 6%, segons l’últim informe de Save the Children, que alerta que «si no es 
prenen mesures urgents, els grans perdedors d’aquesta crisi seran els nens».

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar amb l’ajuda dels ajuntaments programes de reincorporació al sistema 

educatiu, promovent ara, una atenció especial als infants de famílies més vulnera-
bles i amb risc d’exclusió social.

2. Continuar impulsant amb l’ajuda dels ajuntaments la formació a famílies, i 
especialment ara, a famílies vulnerables i amb risc d’exclusió social amb la finalitat 
que puguin donar suport als seus fills i filles acadèmicament.

3. Coordinar el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb el De-
partament d’Educació, per tal de vetllar pel dret a l’educació a tots els nens i nenes 
més vulnerables i amb risc d’exclusió social per afavorir l’èxit escolar a les diferents 
etapes educatives.

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Mercè Escofet Sala, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre el garantiment del dret al lleure educatiu 
dels infants
250-01528/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 77176 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.09.2020

A la Mesa del Parlament   
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Mercè Escofet Sala, diputada, Noemí de la 

Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució per garantir el dret al lleure educatiu 
dels infants, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Infància, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
Els casals i colònies d’estiu van ser la primera activitat amb presència massiva 

d’infants i joves després del confinament. El Departament d’Educació va informar 
que hi ha haver poques incidències en un col·lectiu de 250.000 participants. Per tant, 
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la campanya d’estiu ha avalat la capacitat del sector per realitzar les activitats de 
manera responsable i segura.

Tal i com diu l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura 
(Acellec) que agrupa més de setanta empreses que presten serveis en l’àmbit del lleure 
educatiu i la cultura de proximitat, ara cal garantir la realització de les colònies esco-
lars amb tanta normalitat com sigui possible per tal que no es limiti el dret al lleure 
dels infants ni les opcions educatives dels centres escolars, i facilitar la represa de 
l’activitat econòmica del sector, durament afectat per l’aturada dels centres educatius 
durant el darrer trimestre del curs passat.

Segons la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infàn-
cia i l’adolescència, i més en concret, el seu article 57, els infants i els adolescents 
tenen dret a rebre una formació integral en el temps de lleure que els faciliti l’edu-
cació en els valors cívics i en el respecte a la comunitat i al medi. En aquest sentit, 
les administracions han d’afavorir i fomentar l’educació en el lleure i donar suport 
a la xarxa d’entitats socials, i n’han de fomentar la igualtat d’accés dels infants i els 
adolescents.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Promoure i augmentar la implicació de tots els agents implicats en el sector 

del lleure educatiu (gremis, associacions, organitzacions patronals, professionals i 
empreses del sector del lleure, de l’educació i cultura) per tal de vetllar pel dret al 
lleure educatiu dels infants durant la pandèmia generada per la Covid-19 i per vetllar 
per garantir el futur del sector.

2. Dissenyar un pla específic pel sector del lleure educatiu, contemplant tots els 
efectes socials, econòmics i sanitaris de l’actual pandèmia generada per la Covid-19, 
i que permeti impulsar accions i mesures per a la represa de la seva activitat econò-
mica, tot vetllant sempre pel dret de l’infant al lleure educatiu i garantint les mesu-
res de protecció i seguretat tant al personal com als menors.

3. Impulsar i promoure una campanya de sensibilització del sector del lleure edu-
catiu de la seva seguretat, protocols, responsabilitat i prudència, responent sempre 
eficaçment a les necessitats post Covid-19 de les famílies i infants.

4. Coordinar el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb el Depar-
tament d’Educació amb col·laboració dels Ajuntaments per tal de vetllar pel dret al 
lleure de tots els nens i nenes en situació vulnerable, tal com es contempla a Llei 
14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

5. Presentar en seu Parlamentària el pla esmentat en el punt número 2, en un ter-
mini màxim de 3 mesos.

6. Donar trasllat d’aquests acords a la l’Associació Catalana d’Empreses del 
Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec).

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Mercè Escofet Sala, Noemí de la Calle Sifré, 

Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un pla de rescat per als 
autònoms i els treballadors del sector de les fires
250-01529/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 77177 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para aprobar un 
Plan de Rescate para los autónomos y trabajadores del sector de las ferias, para que 
sea sustanciada ante la Comissió de Cultura, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Las medidas sanitarias y de seguridad impulsadas para hacer frente a la pan-

demia del Covid-19 ha supuesto la paralización, suspensión o aplazamiento de un 
gran número de actividades culturales. Este hecho ha afectado directamente a todo 
el sector, tanto que en muchas ocasiones se está poniendo en riesgo la propia super-
vivencia económica de autónomos, trabajadores y trabajadoras.

El sector de las ferias de atracciones realiza su actividad principalmente en la tem-
porada estival. Un gran número de Ayuntamientos, debido a la pandemia, a la falta 
de recomendaciones y directrices por parte de la Generalitat sobre cómo actuar ante 
la crisis sanitaria del Covid-19 para mantener las medidas de seguridad necesarias, 
han decidido suspender sus fiestas patronales. La consecuencia de estas suspensiones 
ha sido que los feriantes no han podido reactivar su actividad y sus oportunidades de 
trabajar se han reducido al mínimo, llegando incluso a la paralización absoluta de la 
actividad sin haber conseguido ingresos desde que se decretó el Estado de Alarma, 
por lo que muchos feriantes temen que no podrán retomar su actividad hasta la pri-
mavera de 2021.

A pesar de que su actividad se ha visto paralizada, los feriantes deben continuar 
soportando los gastos estructurales que genera su actividad: licencias, permisos, 
gastos derivados de su negocio, alquileres, mantenimiento y revisión de las atrac-
ciones que generan unos costes para las personas que desarrollan la actividad pero 
que se ven impedidas de poder trabajar y obtener ingresos.

En un momento tan delicado para un sector que está haciendo un gran esfuerzo 
para mantenerse vivo, la administración debe estar a la altura de las circunstancias 
y colaborar para que esta actividad pueda sobrevivir y superar la actual crisis.

Desde la sociedad civil y desde el propio sector se reivindica el reconocimien-
to de esta actividad como actividad cultural. Las ferias son uno de los principales 
atractivos de las ferias populares de los municipios y están vinculadas a los eventos 
culturales y tradicionales de nuestro país.

Los gremios y asociaciones de ferias y feriantes de Cataluña han reclamado y 
solicitado el reconocimiento como actividad cultural para las actividades relaciona-
das con los diversos establecimientos que configuran las ferias de atracciones. De 
hecho, en varios países europeos, se han iniciado trámites para su reconocimiento e 
incluso se han resuelto favorablemente.

La situación de emergencia actual requiere un posicionamiento firme hacia el 
sector reconociendo esta actividad cultural, contribuyendo positivamente a su su-
pervivencia y aprobando un plan sectorial para su reactivación todas las garantías 
de seguridad y sanitaria.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Aprobar de inmediato un plan sectorial para el sector de las ferias de atrac-

ciones para que puedan reactivar su actividad con todas las medidas sanitarias y de 
seguridad necesarias frente a la pandemia del Covid-19.

2. Abrir de inmediato la línea subvenciones y ayudas destinadas al sector de los 
feriantes para que puedan garantizar su viabilidad futura y paliar las pérdidas oca-
sionadas por la crisis del virus Covid-19 aprobadas en la Moció 166/XII del Parla-
ment de Catalunya, sobre las medidas de fomento de la cultura para superar la crisis 
derivada de la pandemia de Covid-19.

3. Reconocer la contribución de la actividad del sector de las ferias de atrac-
ciones a la dinamización cultural y económica de los municipios y del conjunto de 
Cataluña.

4. Comenzar los trámites necesarios para el reconocimiento formal del sector de 
las ferias de atracciones como actividad cultural.

Palacio del Parlamento, 21 de septiembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Héctor Amelló Montiu, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la memòria de les migracions internes 
del segle XX
250-01530/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 77211 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.09.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la memòria de les migracions internes al segle xx, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text següent: 

Exposició de motius
La dinàmica de les migracions internes a Espanya des de la seva modernitza-

ció econòmica, iniciada a mitjans del s. xix, fins al moment actual, ha estat objecte 
de nombroses recerques historiogràfiques. Els factors que originaren aquests movi-
ments de població en cadascuna de les seves fases històriques, les condicions en les 
que es van desenvolupar, i les circumstàncies que van trobar les persones així mi-
grades als indrets de destí, han estat estudiats i estudiades abastament.

Malgrat això, perviu i de tant en tant pren impuls la teoria pseudohistòrica segons 
la qual la dictadura franquista va fomentar la migració des d’altres indrets d’Espanya 
cap a Catalunya, en les dècades dels 50, 60 i, en menor mesura, els 70 a fi de «colo-
nitzar-la» o «espanyolitzar-la». De fet, aquesta teoria pseudohistòrica ha estat difosa 
en anys recents des de sectors socials i polítics ben propers, quan no membres, del 
Govern de la Generalitat de Catalunya. En trobem l’exemple en l’anomenat «Manifest 
Koiné», d’entre les persones signants del qual se n’han nomenat posteriorment mem-
bres del Govern. També en trobem un exemple recent en el manifest que, en ocasió 
de la Diada d’enguany, ha publicat l’associació independentista Súmate.

Les afirmacions que contenen no són merament anhistòriques, sinó també infa-
mants. El franquisme no va fomentar la migració des d’altres indrets d’Espanya cap 
a Catalunya a fi de «colonitzar-la» o «espanyolitzar-la». Des de la industrialització 
del país, el procés de desplaçament de persones del camp als nuclis urbans, i en con-
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cret cap als centres industrials i comercials, ha estat constant, no només dins de cada 
territori, sinó també entre diversos territoris. Barcelona, Madrid i Biscaia van ser 
durant els anys 50, 60 i 70 els principals destins de les migracions interiors. Barcelo-
na ho havia estat també, clarament, en el període entre el 1915 i el 1936. En els anys 
40, no es pot menystenir la importància de les migracions interiors com a estratègia 
adoptada pels vençuts en la Guerra Civil i els seus familiars per tal d’escapar del 
control social franquista i la repressió, sense menystenir la importància determinant 
del factor econòmic i de l’existència de xarxes de relacions familiars i de veïnatge 
que convidaven a la migració i facilitaven l’acollida i la primera inserció laboral a 
les persones nouvingudes. L’existència de restriccions burocràtiques a la llibertat de 
moviments dins de les fronteres d’Espanya com a forma de control social imposat 
per la dictadura, i l’existència de moviments migratoris irregulars de conformitat a 
les disposicions del franquisme, i que eren combatuts per les seves autoritats, són 
realitats convenientment amagades pels qui confegeixen i difonen les teories pseu-
dohistòriques abans esmentades.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Insta el Govern de la Generalitat, dins el marc de les actuacions de foment de 

la memòria democràtica, a organitzar una exposició itinerant sobre la història de les 
migracions interiors de la resta d’Espanya cap a Catalunya en el segle xx.

2. Insta el Govern de la Generalitat, dins el marc de les actuacions de foment de 
la memòria democràtica, a promoure la difusió de les publicacions científiques so-
bre la història de les migracions interiors de la resta d’Espanya cap a Catalunya en 
el segle xx.

3. Rebutja i denuncia el contingut i la difusió de teories pseudohistòriques sobre 
els moviments migratoris interiors a Espanya durant la dictadura, segons les quals el 
franquisme va fomentar el desplaçament de població des de la resta d’Espanya cap 
a Catalunya amb la finalitat de «colonitzar-la» o «espanyolitzar-la».

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units

Proposta de resolució sobre la participació sindical activa i 
l’obligació d’incloure els sindicats de mossos d’esquadra en la 
Comissió d’Igualtat de Gènere de la Direcció General de la Policia
250-01531/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 77215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.09.2020

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, Maria del Camino Fernández Riol, diputada, i Jean Castel 
Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució per la participació sindical activa i l’obligació incloure als sindicats de Mossos 
d’Esquadra en la Comissió d’Igualtat de Gènere de la Direcció General de la Policia 
per l’aprovació del Pla d’Igualtat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Interior de les Persones, amb el text següent: 
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Exposició de motius
Tal com denuncia el sindicat representant del Cos de Mossos d’Esquadra, el Sin-

dicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL): 
«En data 6 de març de 2020 es va aprovar la Comissió d’igualtat de gènere de la 

Direcció General de la Policia.
El passat mes de febrer de 2020 ens vau fer arribar un esborrany d’aquesta comis-

sió per fer les al·legacions pertinents. Una vegada remeses dites al·legacions, no vam 
rebre cap mena de resposta i pocs dies després es va publicar en el DOGC la Comis-
sió d’Igualtat sense cap modificació. Segons consta a l’Ordre INT/22/2020 de 3 de 
març, la Comissió d’igualtat de Gènere ha estat aprovada amb un total de 11 persones 
membres per part de l’Administració i cap persona de la Part Social. Segons aquesta 
Ordre, només es faria referència, al seu punt 2.4, el dret de participació de les orga-
nitzacions sindicals representatives; aquest dret de participació, com a grup de treball 
extern a la comissió el trobem completament insuficient, ja que segons el nostre parer 
s’estarien vulnerant el drets dels treballadors en ser exclosa la part social de la comis-
sió. Un cop consultada l’Àrea d’Igualtat d’Oportunitats del Departament de Treball, 
Afers Socials i Família (òrgan expert en la matèria) sobre si en la comissió ha de ser-
hi la part social, la resposta ha estat de perplexitat, ja que la comissió ha d’estar for-
mada paritàriament entre la part social i l’Administració.

La mateixa Àrea d’Igualtat d’Oportunitats del Departament de Treball, Afers 
Socials i Família no entén com s’ha vulnerat aquest dret de la representació de les 
persones treballadores. De fet, tots els manuals i cursos que està realitzant l’Àrea 
d’igualtat del Departament així ho especifiquen.

Així mateix, aquesta Àrea ens fa arribar els següents articles del RD 6/2019, de 
1 de Marzo: 

Article 45. Elaboració i aplicació dels plans d’igualtat 
1. Les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats 

en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d’adoptar mesures dirigides a evitar 
qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes, mesures que han de 
negociar, i si s’escau acordar, amb els representants legals dels treballadors de la 
forma que determini la legislació laboral.

2. En el cas de les empreses de cinquanta treballadors o més, les mesures d’i-
gualtat a què es refereix l’apartat anterior s’han d’adreçar a l’elaboració i aplicació 
d’un pla d’igualtat, amb l’abast i el contingut que estableix aquest capítol, que també 
ha de ser objecte de negociació tal com determini la legislació laboral. [...] 

Article 46. Concepte i contingut dels plans d’igualtat de les empreses [...] 
2. Els plans d’igualtat han de contenir un conjunt ordenat de mesures avaluables 

dirigides a remoure els obstacles que impedeixen o dificulten la igualtat efectiva de 
dones i homes. Amb caràcter previ s’ha d’elaborar un diagnòstic negociat, si s’escau, 
amb la representació legal de les persones treballadores, que ha de contenir almenys 
les matèries següents: [...] L’elaboració del diagnòstic s’ha de fer en el si de la Co-
missió Negociadora del Pla d’Igualtat, per a la qual cosa la direcció de l’empresa ha 
de facilitar totes les dades i la informació necessària per elaborar-lo en relació amb 
les matèries que enumera aquest apartat, així com les dades del registre que regula 
l’article 28, apartat 2, de l’Estatut dels treballadors. [...] 

Article 47. Transparència en la implantació del pla d’igualtat. Es garanteix l’ac-
cés de la representació legal dels treballadors i les treballadores o, si no, dels matei-
xos treballadors i treballadores, a la informació sobre el contingut dels plans d’igual-
tat i la consecució dels objectius. El que preveu el paràgraf anterior s’entén sense 
perjudici del seguiment de l’evolució dels acords sobre plans d’igualtat per part de 
les comissions paritàries dels convenis col·lectius a les quals aquests atribueixin 
aquestes competències.
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Per altra banda, actualment el Govern espanyol té força avançat l’esborrany de 
projecte de Real Decret pel que es regularan els plans d’igualtat i el seu registre, i 
que desenvoluparà reglamentàriament el que estableix la LO 3/2007.

En l’esborrany del projecte de Real Decret s’especifica: 
Artículo 5. Procedimiento de negociación de los planes de igualdad 
1. Sin perjuicio de previsiones distintas acordadas en convenio colectivo, y de 

conformidad con lo previsto en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, los planes de igualdad, incluidos los diagnósticos previos, deberán 
ser objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras 
de acuerdo con el presente artículo.

2. Son sujetos legitimados para negociar planes de igualdad, incluidos los diag-
nósticos previos, por parte de las personas trabajadoras, con carácter general y prio-
ritario, el comité de empresa, las y los delegados de personal, en su caso, o las 
secciones sindicales si las hubiere que, en su conjunto, sumen la mayoría de los 
miembros del comité. En caso de carencia de la representación legal descrita en el 
párrafo anterior la intervención como interlocutores en la negociación se regirá por 
lo establecido en el artículo 41.4 apartado a y apartado b, 1º, 2º y 3º del Estatuto de 
los Trabajadores.

3. La composición de la parte social de la comisión negociadora deberá ser pro-
porcional a su representatividad, con un máximo de trece miembros. La comisión 
negociadora podrá contar con apoyo y asesoramiento externo especializado en ma-
teria de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, quienes interven-
drán con voz pero sin voto.

4. Deberá promoverse la composición equilibrada entre mujeres y hombres de 
cada una de ambas partes de la comisión negociadora, así como que sus integrantes 
tengan formación y/o experiencia en materia de igualdad en el ámbito laboral.

5. El procedimiento de negociación del diagnóstico y del plan de igualdad cuan-
do haya Representación Legal de las Personas Trabajadoras, en aquellos aspectos no 
expresamente tratados en el presente reglamento, será el establecido en el artículo 
89 del Estatuto los Trabajadores.

6. Las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un 
acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de la representación 
laboral de las personas trabajadoras o, en su caso, de la mayoría de la comisión re-
presentativa de las y los trabajadores siempre que, en ambos casos, representen a la 
mayoría de las personas trabajadoras de la empresa. En caso de desacuerdo, la comi-
sión negociadora podrá acudir a los procedimientos y órganos de solución extraju-
dicial de conflictos, si así se acuerda. El resultado de las negociaciones deberá plas-
marse por escrito y firmarse por las partes negociadoras para su posterior remisión 
a la autoridad laboral competente a los efectos de registro, depósito y publicidad en 
los términos previstos reglamentariamente.

7. Constituida la comisión negociadora, y a los efectos de elaborar el diagnóstico 
de situación, las personas que la integran tendrán derecho a acceder a cuanta docu-
mentación e información resulte necesaria a los fines previstos, estando la empresa 
obligada a facilitarla en los términos establecidos en el artículo 46.2 de la Ley Or-
gánica 3/2007, de 22 de marzo.

8. La personas que integran la comisión negociadora, así como, en su caso, las 
personas expertas que la asistan, deberán observar en todo momento el deber de si-
gilo con respecto a aquella información que les haya sido expresamente comunica-
da con carácter reservado. En todo caso, ningún tipo de documento entregado por 
la empresa a la comisión podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de aquella ni 
para fines distintos de los que motivaron su entrega.

En el mateix sentit la composició de la comissió d’igualtat fixa els següents ex-
trems: El repartiment de persones membres amb veu i vot en el si de la comissió ne-
gociadora s’efectuarà amb respecte de totes les parts legitimades segons l’article 87 
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ET i en proporció a la seva representativitat. La comissió quedarà vàlidament cons-
tituïda quan els sindicats, federacions o confederacions i les associacions empresa-
rials al qual es refereix l’article 87 ET representin com a mínim, respectivament, a 
la majoria absoluta dels membres dels comitès d’empresa i delegats del personal, en 
el seu cas, i a empresaris que ocupin a la majoria dels treballadors afectats pel con-
veni. En aquest punt hem de tenir en compte les tres precisions que fa referència el 
text estatutari: 

En aquells sectors en els quals no existeixen òrgans de representació de les per-
sones treballadores, s’entendrà vàlidament constituïda la comissió negociadora quan 
la mateixa estigui integrada per les organitzacions sindicals que ostenten la condició 
de més representativitat en l’àmbit estatal o de la comunitat autonòmica. En aquells 
sectors en el que no existeixen associacions empresarials que compten amb la sufi-
cient representativitat, s’entendrà vàlidament constituïda la comissió quan la mateixa 
estigui integrada per les organitzacions empresarials estatals o autonòmiques referi-
des en el paràgraf dos de l’article 87.3. c del ET. En els supòsits a què es refereix els 
dos ser paràgrafs anteriors, el repartiment dels membres de la comissió s’efectuarà 
proporcionalment a la representativitat que ostenten les organitzacions sindicals o 
empresarials en l’àmbit territorial de la negociació. La designació de les persones 
components de la comissió correspondrà a les parts negociadores, qui de mutu acord 
podran designar un president i comptar amb l’assistència en les deliberacions d’as-
sessors, que intervindrà, igual que el president, amb veu però sense vot. Si la comis-
sió negociadora optés per la no elecció d’un president, les parts deuran consignar en 
l’acta de la sessió constitutiva de la comissió els procediments a complir per moderar 
les sessions i deurà signar les actes que correspondran a les mateixes un representant 
de cada una de les organitzacions, juntament amb el secretari. En els convenis sec-
torials el nombre de persones membres en representació de cada part no excedirà de 
quinze. En la resta de convenis no es superarà el nombre de tretze...

Després de tot l’exposat anteriorment sol·licitem i amb l’objectiu clar d’avançar 
en un Pla d’Igualtat real i efectiu pel cos de Mossos d’Esquadra.» 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Refer el procediment per designar els membres de la Comissió d’Igualtat de 

Gènere de la Direcció General de la Policia amb l’objectiu que la seva composició 
compleixi amb la legislació vigent en matèria d’igualtat.

2. Incloure la part social a la negociació tal com marca el Reial Decret Llei 
6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació i l’ocupació, i treballar per un Pla 
d’Igualtat consensuat amb la part social i sindical del Cos de Mossos d’Esquadra.

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, Maria del Camino 

Fernández Riol, Jean Castel Sucarrat, diputats, GP Cs
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Proposta de resolució sobre les bonificacions del transport públic 
per a les persones amb discapacitat
250-01532/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 77216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.09.2020

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució sobre les bonificacions del transport públic de les persones amb discapacitat, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les dificultats de les persones amb algun tipus de discapacitat per interactuar 

amb l’entorn són prou conegudes, el que ha generat el desenvolupament de diferents 
normatives per tal d’adequar l’entorn per a possibilitar-ne l’ús, en igualtat de condi-
cions, per part d’aquestes persones, com per exemple la Llei 13/2014 d’accessibilitat.

D’altra banda, el Codi de Consum de Catalunya defineix els col·lectius especial-
ment protegits, com aquells especialment vulnerables i entre els quals es troben les 
persones amb discapacitat. I és precisament aquesta vulnerabilitat, la que ha propi-
ciat l’adopció de mesures d’acció positiva en molt diversos àmbits de la nostra so-
cietat.

Una d’aquestes mesures d’acció positiva en l’àmbit del transport públic ha estat 
la implantació de tarifes socials d’índole molt diversa segons l’operador de què es 
tracti o la entitat que gestiona el transport. Així podem observar el tractament tari-
fari de les persones amb discapacitat a les principals entitats de transport públic de 
Catalunya: 

– A Rodalies, les persones amb discapacitat igual o superior al 33% tenen accés 
a la Targeta Dorada i als seus descomptes que en el cas de curta i mitja distancia és 
del 40%, i si la discapacitat és igual o superior al 65% permet un acompanyant en 
les mateixes condicions econòmiques.

– A l’àrea metropolitana de Barcelona hi ha la targeta rosa metropolitana gratuï-
ta o de tarifa reduïda, segons els ingressos, per a persones amb discapacitat igual o 
superior al 33%, aplicable només a desplaçament dintre la zona 1.

– A Ferrocarrils de la Generalitat només les persones amb discapacitat que ne-
cessiten acompanyament tenen accés a un títol que permet que l’acompanyant viatgi 
gratuïtament.

– També són molts els municipis que, en l’àmbit de les seves competències pel 
que fa al transport urbà, ofereix diversos tipus de bonificacions en els títols de trans-
port urbà a persones amb discapacitat.

En canvi, cap dels títols de l’Autoritat del Transport Metropolità té cap mena de 
bonificació per al seu ús per part de persones amb discapacitat, ni pel cas que re-
quereixin d’acompanyants.

Sens dubte aquestes desigualtats que genera la diversitat de criteri a l’hora de de-
terminar les tarifes socials de què poden ser les persones amb discapacitat generen 
un greuge important, especialment en el transport interurbà.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Exigir a l’Autoritat del Transport Metropolità, tant de l’àrea de Barcelona, 

Lleida, Girona i Camp de Tarragona, que estableixi bonificacions en les tarifes per a 
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les persones amb discapacitat, i contempli també la gratuïtat de l’acompanyant en el 
cas que aquest sigui necessari. Cal procurar la implantació d’aquestes bonificacions 
a la major brevetat possible.

2. Exigir a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que estableixi bonifica-
cions en les tarifes per a persones amb discapacitat, tot implantant-les a la major 
brevetat possible.

3. Treballar, conjuntament amb les diferents entitats que gestionen el transport 
públic de Catalunya també les d’àmbit local, l’establiment de criteris el més homo-
genis possible a l’hora d’establir les bonificacions per a les persones amb discapaci-
tat, atenent les diferents circumstàncies com ara requerir d’acompanyament.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, SP PPC

Proposta de resolució sobre el garantiment de la seguretat ciutadana 
i l’increment dels efectius policials davant l’escalada d’ocupacions 
d’habitatges a Blanes
250-01533/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 77297 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, Jean Cas-

tel Sucarrat, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado, y Matías Alonso Ruiz, 
diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por 
los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de 
resolución sobre las medidas urgentes para garantizar la seguridad ciudadana y au-
mentar los efectivos policiales ante la escalada de ocupación en Blanes, para que sea 
sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La multiplicación del fenómeno de la ocupación en el municipio de Blanes ha 

conllevado en los últimos años una mayor implantación de mafias ilegales que se 
dedican a la ocupación de viviendas, explotando en muchas ocasiones a familias 
vulnerables, muchas veces a través de la extorsión e incluso para abrir negocios de-
lictivos en las casas ocupadas, de forma que vecinos y familias se convierten en víc-
timas de estos grupos y ven cómo la convivencia se deteriora en su propio edificio, 
generando graves inseguridades en los barrios y en los bloques de vecinos.

El evidente aumento de los conflictos vecinales que supone la ocupación de vi-
viendas lleva a que la proliferación de este tipo de ocupaciones ilegales esté gene-
rando cada vez mayores y más graves problemas de seguridad ciudadana.

Asimismo, es evidente que los enfrentamientos entre tanto vecinos como efec-
tivos del cuerpo de Policía Local con los ocupantes de dichas viviendas son una 
muestra de la insuficiencia de los efectivos policiales tanto de este último cuerpo 
como del cuerpo de Mossos d’Esquadra para remediar esta situación y erradicar la 
práctica de las ocupaciones de vivienda.

Por ello, es indispensable que las administraciones públicas competentes adop-
ten medidas urgentes para paliar esta grave situación, especialmente la Generalitat 
de Cataluña que como administración autonómica tiene encomendado el manteni-
miento de la seguridad pública.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
1. Destinar los efectivos policiales necesarios del Cuerpo de Mossos d’Esquadra 

para combatir la ocupación y los problemas de seguridad ciudadana que padece el 
municipio de Blanes. 

2. Actuar proactivamente contra prácticas ilícitas y dañinas para la seguridad, la 
convivencia en el municipio, muy perjudiciales para los ciudadanos que sufren in-
justamente estas graves formas de conflictos vecinales.

3. Incrementar la colaboración y la cooperación con todas las administraciones, 
especialmente el Ayuntamiento de Blanes y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, a efectos de detectar, prevenir, investigar y perseguir las prácticas ilegales 
y los problemas de seguridad del municipio de Blanes derivados de la escalada de 
ocupación en este municipio.

Palacio del Parlamento, 23 de septiembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, 

Matías Alonso Ruiz, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre les dificultats dels pacients amb malaltia 
pulmonar obstructiva davant la pandèmia de Covid-19
250-01534/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 77354 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.09.2020

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució sobre les dificultats de pacients amb malaltia pulmonar obstructiva (EPOC) 
davant la pandèmia de la Covid-19, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La malaltia pulmonar obstructiva crònica, més coneguda com EPOC en caste-

llà, és una malaltia crònica que causa una greu limitació de la capacitat respiratòria 
de la persona que la pateix. Entre d’altres, la malaltia es manifesta amb una difi-
cultat continua per a respirar i predisposa a patir complicacions freqüents i malal-
ties greus.

La EPOC és una malaltia de llarga duració i progressió lenta que provoca seqüeles 
físiques i psicològiques, estant associada a una alta mortalitat. Els tractaments poden 
alleujar els símptomes, millorar la qualitat de vida i reduir el risc de defunció. La 
malaltia és una de les principals causes de morts, a Espanya provoca unes 29.000 de-
funcions a l’any, i és una de les causes més freqüents d’atenció mèdica, especialment 
a urgències per les aguditzacions que es pateixen durant la seva evolució.

La EPOC és una malaltia desconeguda socialment, de la que se’n parla poc, no 
es coneix ni se’n té consciència de la seva gravetat. Quan es diagnostica a un pacient 
no se sol dimensionar adequadament ni s’és conscient de les seves conseqüències. 
Els pacients amb EPOC pateixen un deteriorament de la seva qualitat de vida, veient 
disminuïdes les seves capacitats físiques, reduint les sortides i les relacions socials.

D’altra banda, el casos greus de la Covid-19 provoquen pneumònies que eviten 
que l’oxigen arribi al cos, efecte que ja es produeix en pacients amb EPOC, de ma-
nera que en aquests malalts el problema es complica i augmenten molt les proba-
bilitats de fallida respiratòria i la necessitat de respiració assistida. Alguns estudis 
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assenyalen que els pacients amb EPOC tenen cinc vegades més probabilitats de pa-
tir infeccions severes per culpa de la Covid-19 provocant que els pacients acabin en 
Unitats de Cures Intensives i amb respiradors.

En un altre ordre de coses, el tractament habitual en pacients amb la malaltia 
evolucionada, consisteix en la inhalació de dos broncodilatadors més un corticoide, 
el que significa l’ús de tres dispositius d’inhalació, en canvi està ja disponible el que 
s’anomena «triple teràpia» que consisteix en un sol dispositiu que combina els dos 
broncodilatadors i el corticoide, el que és més efectiu per al pacient, per quan mi-
llora la seva adherència al tractament i també la seva qualitat de vida, però a més 
és cost-efectiu, atès que la triple teràpia és més econòmic que les tres medicacions 
per separat, però també per què redueix les aguditzacions i disminueix els costos 
de la malaltia.

Tot i això la prescripció d’aquesta triple teràpia requereix del Visat d’Inspecció 
Mèdica, el que representa un obstacle per al seu ús. Les societats científiques, per 
exemple la Sociedad Española de Neumologia y Cirugia Torácica han recomanat la 
supressió d’aquest visat.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Constata les dificultats dels pacients amb EPOC diagnosticat per adaptar-se a 

la situació sociosanitària provocada amb motiu de la pandèmia Covid-19 i els reco-
neix com a col·lectiu especialment vulnerable.

2. Insta el Govern de la Generalitat a prendre en consideració les especials con-
seqüències del Covid-19 en pacients amb EPOC i adoptar les mesures oportunes i 
específiques per aquests pacients amb l’objectiu d’alleujar la situació derivada de la 
pandèmia i la seva malaltia.

3. Insta el Govern de la Generalitat a augmentar, un cop passada l’actual situació 
de risc de contagi per als pacients en zones de consultes, la sensibilització i visibi-
litat de la EPOC impulsant les mesures necessàries a l’atenció primària, com ara la 
realització d’espirometries, que puguin dur a la detecció ràpida de la malaltia.

4. Insta el Govern de la Generalitat a sol·licitar al Ministeri de Sanitat l’elimi-
nació del visat d’inspecció mèdica exigit en la prescripció de la triple teràpia per la 
EPOC.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, SP PPC

Proposta de resolució sobre les accions de suport a l’empresa Nobel 
Plastiques Ibérica
250-01535/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 77453 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.09.2020

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Martí Pachamé Barrera, diputado, José María 

Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo es-
tablecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución sobre las acciones de apoyo del Govern de la Generalitat 
a la empresa Nobel Plastiques Ibérica, para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto: 
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Exposición de motivos
A principios de septiembre hemos tenido conocimiento que la empresa Nobel 

Plastiques Ibérica, dedicada a la fabricación de conducciones para el combustible 
de vehículos ha decidido cerrar su planta situada en Sant Joan Despí alegando como 
causa la previsión negativa que tiene la dirección de la empresa que, en su opinión, 
no les permitiría garantizar unos mínimos de producción y rentabilidad.

Lamentablemente, la decisión de la empresa de cerrar la citada planta supone un 
grave impacto económico y social para sus trabajadores y sus familias y para todo 
el tejido industrial de Cataluña.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña lamenta el anuncio de Nobel Plastiques Ibérica de ce-

rrar su planta en Sant Joan Despí e insta al Govern de la Generalitat a consensuar 
un plan de trabajo con la dirección de la empresa, con el objetivo de valorar todas 
las posibilidades que permitan revertir la situación y eviten el cierre de la planta, 
garantizando, a su vez, los derechos de todos sus trabajadores.

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Martí Pachamé Barrera, José María Cano Na-

varro, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre les mesures urgents per a pal·liar la 
crisi que pateix el sector de l’oci nocturn arran de la pandèmia de 
Covid-19
250-01536/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 77454 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Dimas Gragera Velaz, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución de medidas urgen-
tes para paliar la crisis que sufre el sector del ocio nocturno a raíz de la pandemia 
de la Covid-19, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Las restricciones sanitarias impuestas por las diferentes administraciones a di-

versos sectores a causa de la Covid-19 están teniendo un impacto económico muy 
elevado en muchos sectores, con el agravante que para muchos de ellos desde el Go-
vern de la Generalitat y desde el Gobierno de España no se han acompañado estas 
restricciones de medidas de ayuda económica al sector. Entre esos sectores, se en-
cuentran de forma especialmente damnificada los locales de ocio nocturno, restau-
ración, locales musicales y el resto de empresas relacionadas con este sector, cuya 
actividad económica sigue, a día de hoy, paralizada.

La situación de crisis sanitaria ha hecho que alrededor de un 60% de las empre-
sas de ocio nocturno en toda España hayan sido abocadas a la quiebra, al no poder 
abrir sus locales desde el pasado mes de marzo, y que las que sí han podido abrir lo 
hayan realizado en unas condiciones muy malas y con limitaciones en el aforamien-
to, con el consiguiente descenso en sus ingresos.

Este tipo de ocio supone una parte muy importante de la economía nacional al 
representar el 1,8% del PIB, con un total de 25.000 empresas que generan cerca de 
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300.000 puestos de trabajo que viven de este sector, estratégico para el turismo del 
país, y que se pretende cerrar sin dar explicaciones a los empresarios, sin planificar 
su futuro y sin haber acordado absolutamente nada con las administraciones, po-
niendo en riesgo el patrimonio, las empresas, los trabajadores y sus familias.

El Govern de la Generalitat de Cataluña ha promovido medidas y resoluciones 
como el cierre de los locales de ocio nocturno, sin tener en cuenta el diálogo con el 
sector, desobedeciendo a las resoluciones judiciales del TSJC y generando una si-
tuación de inseguridad jurídica. Por ello, el sector del ocio nocturno se vio obligado 
a llevar ante la justicia el cierre de los locales ordenado por la Generalitat de Cata-
luña, donde se pedían medidas cautelares urgentes necesarias tanto para los locales 
de ocio nocturno, como para las actividades de restauración y musicales.

En la actualidad, y tal y como se están desarrollando los hechos, vemos que las 
medidas tomadas en cuanto a las empresas de ocio nocturno son claramente insufi-
cientes para paliar la situación económica del sector, y por el momento ni desde el 
Gobierno de España, ni desde el Govern de la Generalitat se han previsto ningún 
tipo de medidas de apoyo que faciliten la salida de la crisis de los empresarios del 
sector.

Además de paliar el impacto económico y asegurar la supervivencia de estas 
empresas se deben aplicar nuevas soluciones que de forma extraordinaria permitan 
a este tipo de locales vías alternativas para la reactivación de su negocio.

Por ejemplo, en la medida en que el cumplimiento de los requisitos técnicos exi-
gidos para la obtención de la licencia de actividad para la actividad de ocio nocturno 
permita el cumplimiento de las normas y recomendaciones para afrontar la pande-
mia de la Covid, el Govern de la Generalitat debería estudiar e implementar la habi-
litación temporal de la licencia para ocio nocturno como título habilitante provisio-
nal y temporal para la explotación de sus locales como bares y/o restaurantes. 

Con esta medida temporal los locales de ocio nocturno que lo deseasen podrían 
abrir sus locales cumpliendo con la normativa dictada para bares y restaurantes y 
pudiesen cumplir con la normativa con garantías las normas anticovid para, al me-
nos paliar en buena medida las pérdidas generadas por el cierre total.

Asimismo, conviene que los poderes públicos garanticen que determinados sec-
tores como el ocio nocturno no sufran estigmatización social a raíz de la actual si-
tuación de pandemia.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Realizar y presentar, a la máxima brevedad posible, un plan de rescate econó-

mico con ayudas específicas para el sector del ocio nocturno, restauración y locales 
musicales (discotecas, bares de copas, salas de baile, etc.), para evitar que estas em-
presas desaparezcan, garantizar los puestos de trabajo, y que puedan hacer frente a 
esta grave crisis económica.

2. Acatar y cumplir las resoluciones del TSJC, en relación a las resoluciones so-
bre el cierre de los locales de ocio nocturno, restauración y locales musicales, y a 
asegurar una seguridad jurídica a los mismos.

3. Estudiar e implementar la habilitación temporal de la licencia para ocio noc-
turno como título habilitante provisional y temporal para la explotación de sus loca-
les como bares y/o restaurantes en la medida en que el cumplimiento de los requisi-
tos técnicos exigidos para la obtención de la licencia de actividad para la actividad 
de ocio nocturno permita el cumplimiento de las normas y recomendaciones para 
afrontar la pandemia de la Covid-19.
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4. Garantizar que el sector del ocio nocturno no es estigmatizado a raíz de la si-
tuación que sufren en este contexto de pandemia.

Palacio del Parlamento, 23 de septiembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Dimas Gragera Velaz, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte a la 
diversitat lingüística de Catalunya
250-01537/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 77511 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.09.2020

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

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para garantizar el 
respeto a la diversidad lingüística de Cataluña, para que sea sustanciada ante la Co-
missió d’Afers Institucionals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En los últimos tiempos se están recrudeciendo los ataques, insultos y señala-

mientos a las personas por la lengua que hablan. Se ha convertido en habitual ver 
linchamientos en redes, apoyados y alentados por la archi-subvencionada Platafor-
ma per la Llengua, contra trabajadores y autónomos, normalmente de origen ex-
tranjero, por no hablar en catalán, lo que acaba originando peticiones de despidos o 
boicots a negocios.

Por otra parte, la asociación Súmate lanzó en la pasada Diada el Manifest 11S 
en el que afirmaba que «el règim franquista confià que aquesta immigració masiva 
ajudaria a espanyolitzar i acabar amb llengua i cultura d’aquesta terra». En rea-
lidad, lo que hace este manifiesto es reproducir las ofensivas afirmaciones del El 
Manifest del Grup Koiné que, entre otras barbaridades, decía que «El règim dictato-
rial del general Franco va completar tanmateix en dues generacions aquest procés 
de bilingüització forçosa mitjançant la repressió politicojurídica de l’ús del català, 
l’ensenyament obligatori i l’extensió dels nous mitjans de comunicació, tots dos ab-
solutament en castellà, i la utilització d’una immigració arribada de territoris caste-
llanoparlants com a instrument involuntari de colonització lingüística.»

Más allá de que las palabras de ambos manifiestos resultan absolutamente in-
sultantes para las personas provenientes de otras partes de España, se trata de afir-
maciones falsas. El terrible régimen franquista no solo no promovió la inmigración 
a Cataluña, sino que, por el contrario, intentó impedirla. De hecho, en la posguerra 
era necesario un salvoconducto de la FET-JONS y en el año 1952, el Gobernador 
Civil de Barcelona prohibió cualquier movimiento migratorio sin un alojamiento au-
torizado. A partir de ese momento, la policía podía detener a aquellos que llegaban a 
la Estación de Francia y no podían demostrar que tenían vivienda y los encerraban 
en el Pabellón de la Misiones en Montjuic.

A todo esto, hemos de sumar los graves insultos y faltas de respeto producidos 
en los últimos días. El 22 de septiembre, en el programa Planta Baixa (TV3) se hizo 
un debate sobre si había demasiado español en TV3 y uno de los participantes, el 
Sr. Santi Villas, afirmó literalmente: «Ara hi ha molta gent, per exemple, Cs i Vox, 
que al Parlament de Catalunya parlen en castellà, però no perquè no sàpiguen, per 
fotre». Más allá del desconocimiento de dicho colaborador, ya que Vox no tienen 
representación parlamentaria en este Parlamento, resulta inaceptable que se afirme 
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que los diputados de Cs utilizamos una lengua, que en muchos casos es nuestra len-
gua materna, para «fastidiar». El debate sobre si hay demasiado español en TV3 fue 
azuzado por la anterior consellera de Cultura que no solo afirmaba que había dema-
siado español en TV3, sino también en el Parlamento de Cataluña,

Al día siguiente, en el Pregón de las fiestas de la Mercè, Tortell Poltrona afirmó 
que: «hi ha gent encaparrada en que la nostra llengua és el castellà» y «doncs no. 
A veure, qui rebutja la llengua i la cultura d’un lloc, el mínim que podem dir és que 
són uns inadaptats».

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña: 
1. Manifiesta su total respeto a todas las lenguas de Cataluña y, sobre todo, a sus 

hablantes.
2. Reprueba las afirmaciones de la exconsellera de la cultura Sra. Vilallonga que 

afirmó que en esta cámara se habla demasiado español.
3. Condena textos como el Manifest del Grup Koiné, y el Manifest 11-S por sus 

faltas de respeto a las personas que provienen de otros lugares de España.
4. Condena las faltas de respeto a los castellanohablantes del pregón por parte 

del Sr. Tortell Poltrona en las fiestas de la Mercè de Barcelona 2020.
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Retirar las subvenciones a Plataforma per la Llengua por su xenofobia y sus 

constantes señalamientos a trabajadores y autónomos, normalmente provenientes 
de otros países.

Palacio del Parlamento, 25 de septiembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la 
Sindicatura de Comptes o altres actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes 
d’un informe de fiscalització relatiu a la contractació pública i a 
l’adjudicació a persones físiques o jurídiques privades de la gestió de 
centres d’atenció a la infància i l’adolescència en el període 2016-2020
253-00021/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 77218 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 29.09.2020

Procediment: l’establert als articles 167 i 168 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del GP Ciutadans, Maialen Fernández Cabeza, 

diputada del GP Ciutadans, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del GP Ciuta-
dans, Noemí de la Calle Sifré, diputada del GP Ciutadans, Laura Vílchez Sánchez, 
diputada del GP Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 190.2 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la propuesta de resolución siguiente para que 
sea sustanciada ante la Comissió de la Sindicatura de Comptes.

Exposición de motivos
En los últimos años ha empeorado considerablemente la situación de los menores 

desamparados tutelados por la Generalitat de Cataluña.
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Esta injustificada situación ha venido acompañada de un incremento del recurso 
a la adjudicación a determinadas entidades privadas de contratos públicos para la 
explotación y gestión de los centros de atención a la infancia y la adolescencia de-
pendientes de la DGAIA. 

Esas adjudicaciones de contratos públicos han estado en el punto de mira de los 
servidores públicos, algunos sindicatos y de diversos diputados del Parlamento de 
Cataluña. Y es que, las circunstancias que rodean la adjudicación de estos contratos 
públicos se han caracterizado por su falta de transparencia y opacidad, circunstan-
cias aún más agravadas ante el creciente uso de procedimientos urgentes y extraor-
dinarios para llevar a cabo dichas adjudicaciones.

Así, sorprendentemente ha sido lamentablemente habitual el indebido uso de es-
tablecimientos como hoteles o casas de colonias como centros de acogida de meno-
res improvisados.

La transparencia no es un capricho sino un principio y una exigencia democrá-
tica de lucha contra la corrupción, el fraude y las malas prácticas y más cuando se 
trata de la administración de recursos públicos que deberían destinarse a la tutela y 
el amparo de los menores más desprotegidos.

Lamentablemente, la Sindicatura de Comptes no ha fiscalizado nunca la contra-
tación o los negocios jurídicos por los que se encarga a privados la gestión de cen-
tros de atención a la infancia y la adolescencia.

Por todo lo expuesto, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña a fis-

calizar la contratación pública y los actos o negocios jurídicos por los que se haya 
encomendado o adjudicado a entidades privadas o ciudadanos particulares la ges-
tión de centros y establecimientos de atención de la infancia y la adolescencia de la 
Generalitat de Cataluña en el periodo temporal comprendido entre el año 2016 y el 
año de 2020, ambos inclusive. 

Palacio del Parlamento, 22 de septiembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, Elisabeth Valen-

cia Mimbrero, Noemí de la Calle Sifré, Laura Vílchez Sánchez, diputadas, GP Cs

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.10.2020 al 14.10.2020).
Finiment del termini: 15.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.09.2020.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Proposta de canvi de nom de la Comissió d’Igualtat de les Persones
395-00264/12

PRESENTACIÓ: GP CS, JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP CUP-CC

Reg. 76990 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.09.2020

A la Mesa del Parlament
Les portaveus i els portaveus i els representants de grups i subgrups parlamenta-

ris i les diputades i els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableixen l’article 
47 i concordants del Reglament del Parlament, proposem que la Comissió d’Igualtat 
de les Persones passi a denominar-se Comissió d’Igualtat de les Persones i de Fe-
minismes.

En la Resolució 693/XII del Parlament de Catalunya, sobre el reconeixement i 
el garantiment dels drets de les dones, aprovada pel Ple del Parlament (sessió 46, 
19.12.2019, DSPC-P 80), es va expressar la conveniència, en el punt III.3.3.b, que la 
Comissió d’Igualtat de les Persones es denominés Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes i de Feminismes, per a reforçar el treball relacionat amb els drets de les dones 
i els feminismes.

Per aquest motiu, sol·licitem que la Comissió d’Igualtat de les Persones passi a 
denominar-se Comissió d’Igualtat de les Persones i de Feminismes.

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2020
Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta; Carlos Sánchez Martín, Noemí de la 

Calle Sifré, diputats, GP Cs. Gemma Geis i Carreras, portaveu adjunta; Montser-
rat Macià i Gou, Anna Geli i España, diputades, GP JxCat. Anna Caula i Paretas, 
portaveu; Jenn Díaz Ruiz, Rut Ribas i Martí, diputades, GP ERC. Eva Granados 
Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, Beatriz Silva Gallardo, diputades, GP 
PSC-Units. Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Susanna Segovia Sánchez, porta-
veu, GP CatECP. Carles Riera Albert, representant; Natàlia Sànchez Dipp, diputa-
da, SP CUP-CC

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 184/XII, sobre la política 
pressupostària de la Generalitat
390-00184/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.09.2020
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Control del compliment de la Moció 185/XII, sobre la gestió del 
Govern en el context de crisi actual
390-00185/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.09.2020

Control del compliment de la Moció 186/XII, sobre la desinformació 
i la manca de transparència del Govern i l’actuació de l’exconseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
390-00186/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.09.2020

Control del compliment de la Moció 187/XII, sobre el balanç de la 
política general del Govern
390-00187/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.09.2020

Control del compliment de la Moció 188/XII, sobre el confinament de 
Lleida i el baix Segrià
390-00188/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.09.2020

Control del compliment de la Moció 189/XII, sobre la política 
industrial
390-00189/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.09.2020
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de la presidenta en funcions del Consell 
de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i 
vicepresidenta primera del patronat de la Fundació La Marató de 
TV3 davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre els criteris 
emprats per a comptabilitzar els ingressos de la venda de discos i 
llibres de La Marató
356-00882/12

SOL·LICITUD

Presentació: David Mejía Ayra, del GP Cs (reg. 77353).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 29.09.2020.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de 
Salut sobre l’estat de l’agenda de transformació del sistema sanitari
355-00203/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: consellera, del Departament de Salut (reg. 77196).
Comissió competent: Comissió de Salut.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa de la Comissió de Salut, 29.09.2020.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Excedència voluntària d’un funcionari de carrera

ACORD

Mesa del Parlament, 29.09.2020

Secretaria General
El 18 de setembre de 2020, Raül Flores Herranz, funcionari de carrera del Par-

lament de Catalunya adscrit al lloc de treball de periodista (grup A1, nivell 13), sol-
licita ésser declarat en la situació administrativa d’excedència voluntària, per interès 
particular, amb efectes de la mateixa data.

De conformitat amb l’article 70 dels Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya: 

– Els funcionaris de carrera poden sol·licitar la concessió de l’excedència volun-
tària, entre altres supòsits, per interès particular.

– L’excedència voluntària comporta el cessament temporal de la relació de tre-
ball, sense dret a percebre retribucions, i el temps que hom roman en aquesta si-
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tuació no es computa com a temps de servei actiu als efectes de triennis i de drets 
passius.

D’acord amb tot això, atès que el funcionari compleix els requisits establerts per 
la normativa de funció pública per a concedir-li l’excedència, atès el vistiplau del 
cap del Departament de Comunicació i fent ús de les competències que li atribuei-
xen els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa 
del Parlament 

Acorda: 
Declarar Raül Flores Herranz en la situació administrativa d’excedència volun-

tària, per interès particular, amb efectes del 18 de setembre de 2020, per un període 
d’un any.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 
recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que dispo-
sen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procedi-
ment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Es-
tat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

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

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2020
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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