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Rebutjada per la Comissió de la Infància en la sessió 13, tinguda el 13.10.2020, 
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 33/2020, del 30 de setembre, de mesures urgents en 
l’àmbit de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels 
vehicles de tracció mecànica i de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics, i en l’àmbit pressupostari i administratiu
203-00058/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 79517 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.10.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 13 d’octubre de 2020, 
ha pres coneixement del Decret llei 33/2020, de 30 de setembre, de mesures urgents 
en l’àmbit de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de trac-
ció mecànica i de l’impost sobre les estades en establiments turístics, i en l’àmbit 
pressupostari i administratiu, publicat al DOGC 8238, i ha manifestat que el termini 
de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament s’inicia el dia 02.10.2020.

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 30 de setembre de 2020, 

s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

s’aprova la iniciativa SIG20VEH1486 – Projecte de decret llei de mesures urgents en 
l’àmbit de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció 
mecànica i de l’impost sobre les estades en establiments turístics, i en l’àmbit pres-
supostari i administratiu. »

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 30 de setembre de 2020.

Decret Llei 33/2020, de 30 de setembre, de mesures urgents en l’àmbit 
de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles 
de tracció mecànica i de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics, i en l’àmbit pressupostari i administratiu.

El president de la Generalitat de Catalunya
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom 

del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
Davant la crisi sanitària i econòmica generada per la pandèmia de la Covid-19, 

durant els darrers mesos el Govern de la Generalitat ha aprovat determinades mesu-
res d’aplicació urgent amb l’objectiu de remetre’n els greus efectes.

En l’àmbit tributari, i com a antecedents d’aquest Decret llei, cal destacar les me-
sures següents: d’una banda, el Decret llei 14/2020, de 28 d’abril, pel qual s’adopten 
mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalu-
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nya, en l’àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per 
la Covid-19 i d’adopció d’altres mesures urgents, va posposar les dates de publicació 
dels padrons provisional i definitiu dels exercicis 2019 i 2020 de l’impost sobre les 
emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, i de l’altra, el De-
cret Llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressu-
postària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la 
pandèmia generada pel coronavirus Sars-CoV-2, que va posposar d’abril a octubre el 
termini de presentació i ingrés de l’autoliquidació corresponent al període comprès 
entre l’1 d’octubre del 2019 i el 31 de març del 2020.

El present Decret llei, que s’estructura en dos capítols, tres articles, quatre dispo-
sicions addicionals, una disposició transitòria i dues disposicions finals, incorpora 
en l’articulat noves mesures tributàries que complementen les mesures anteriors re-
latives als dos impostos assenyalats, atenent a l’excepcionalitat de la situació econò-
mica actual, marcada per una recuperació més lenta, fràgil, incerta i asimètrica del 
que es preveia a la primavera.

Pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de 
tracció mecànica, l’article 1 disposa l’aplicació de la tarifa més baixa prevista ini-
cialment per al 2019, i l’article 2, d’una banda, estableix la regla de càlcul de la base 
imposable per als vehicles de les categories L3e, L4, L5e i L7e (motocicletes) que 
no disposen de dades d’emissió oficial, i de l’altra, aprova una bonificació de la quo-
ta per als vehicles que tinguin reconeguda la qualificació de clàssic. Finalment, la 
disposició addicional primera estableix l’exigibilitat del tribut per a tots els vehicles 
subjectes a l’impost a partir del 31 de desembre del 2020.

L’article 3 estableix la possibilitat que els obligats tributaris de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics puguin sol·licitar, excepcionalment, l’ajornament o 
el fraccionament del pagament dels deutes derivats de l’autoliquidació de l’impost 
corresponent als semestres compresos entre l’1 d’octubre del 2019 i el 31 de març 
del 2020 i entre l’1 d’abril del 2020 i el 30 de setembre del 2020. Aquesta previsió 
suposa exceptuar la regla de l’article 65.2.f de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària, precepte d’aplicació supletòria per als tributs propis. Cal insistir, 
però, que aquesta possibilitat té caràcter excepcional, en la mesura que només es 
pot sol·licitar en relació amb els dos semestres assenyalats, amb l’objectiu de donar 
resposta a les dificultats econòmiques que afecten especialment el sector turístic.

En relació amb les disposicions addicionals, la primera determina, com ja s’ha 
dit, l’exigibilitat de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles 
de tracció mecànica a partir del 31 de desembre del 2020, i deixa sense efecte l’im-
post meritat en l’exercici del 2019.

La disposició addicional segona fa referència a la incorporació de crèdits del 
Fons Covid-19 que l’Administració general de l’Estat va aprovar mitjançant el Reial 
decret llei 22/2020, de 16 de juny, pel qual es regula la creació del Fons Covid-19 
i s’estableixen les regles relatives a la distribució i lliurament. Aquest Fons es va 
dotar amb un import global de 16.000 milions d’euros per transferir a les diferents 
comunitats autònomes, a fi que disposin de més finançament per poder fer front a 
l’increment de despesa motivada per la crisi de la Covid-19.

La Generalitat genera la part d’aquets recursos excepcionals que correspon a la 
secció pressupostària del Fons de Contingència, que posteriorment transfereix als 
departaments i a les entitats que ho requereixen per tal d’atendre amb eficàcia les 
necessitats de despesa urgents i inajornables. En cas que no es pugui reconèixer la 
totalitat de la despesa durant el 2020, el crèdit que s’hagi generat a partir d’aquest 
Fons s’ha de poder incorporar a l’exercici 2021. Per fer-ho possible, cal adequar el 
que preveu la Llei 4/2020 en relació amb les incorporacions de crèdit.

Per la seva part, la disposició addicional tercera estableix que l’òrgan concedent 
pot aplicar fins al 31 de desembre del 2020 les mesures previstes en els apartats a 
i b de l’article 5.2 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del 
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Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic 
i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures complementàries, 
respecte de les despeses i actuacions subvencionables de l’exercici. Per tant, aquesta 
disposició amplia el termini d’aplicació d’aquestes mesures.

Així mateix, la disposició addicional quarta preveu que fins que no s’aprovi el 
desenvolupament reglamentari a què fa referència l’article 11.3 de la Llei 16/1984, de 
l’estatut de la funció interventora, el contingut i la durada de les proves selectives i 
dels cursos selectius de formació de les seves escales es regulen per les disposicions 
vigents. Aquesta previsió la justifica la imperiosa necessitat de dotar el cos d’inter-
venció amb nous efectius perquè pugui atendre les funcions de control econòmic i 
financer de l’activitat ordinària l’Administració de la Generalitat de Catalunya, així 
com de l’activitat derivada dels crèdits del Fons Covid-19.

En darrer terme, la disposició final primera modifica l’annex de la Llei 11/2020, 
del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els 
contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 
24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge, en el sentit 
d’afegir Mollet del Vallès com a municipi inclòs dins la declaració transitòria d’àre-
es amb mercat d’habitatge tens, vist que concorren en aquest municipi els requisits 
establerts a la disposició transitòria segona de la Llei 11/2020, del 18 de setembre.

Finalment, la disposició final segona estableix l’entrada en vigor immediata del 
Decret llei, atesa la urgència de l’aplicació de les previsions.

D’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern, el Govern pot dictar disposicions legislatives provi-
sionals sota la forma de decret llei en cas d’una necessitat extraordinària i urgent. 
En aquest cas, la necessitat és la crisi sanitària i econòmica, que requereix l’adopció 
urgent de mesures pal·liatives.

En ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i 
amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto: 

Capítol 1. Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles 
de tracció mecànica

Article 1. Exercici 2020
1.1 La tarifa aplicable a la liquidació corresponent a l’exercici 2020 de l’impost 

sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és la se-
güent: 

a) Vehicles de la categoria M1 i de les categories L3e, L4e, L5e i L7e

Emissions oficials de diòxid de carboni Tipus marginal (€/g CO2/km)

Fins a 120 g/km 0,00

Més de 120 g/km i fins a 140 g/km 0,55

Més de 140 g/km i fins a 160 g/km 0,65

Més de 160 g/km i fins a 200 g/km 0,80

Més de 200 g/km 1,10

 
b) Vehicles de la categoria N1

Emissions oficials de diòxid de carboni Tipus marginal (€/g CO2/km)

Fins a 160 g/km 0,00

Més de 160 g/km 0,30
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1.2 En els termes i les condicions que estableix l’article 47 de la Llei 16/2017, de 
l’1 d’agost, del canvi climàtic, els terminis corresponents a l’exposició pública dels 
padrons provisional i definitiu corresponents a l’exercici 2020 són els següents: 

a) El padró provisional s’ha d’exposar de l’1 al 15 de maig del 2021.
b) El padró definitiu s’ha d’exposar de l’1 al 15 de setembre del 2021

Article 2. Modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi 
climàtic, pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni 
dels vehicles de tracció mecànica.
2.1 S’afegeix un apartat 4 a l’article 43 bis de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del 

canvi climàtic, amb el contingut següent: 
«Article 43 bis. Base imposable
«4. En el cas dels vehicles de les categories L3e, L4e, L5e i L7e, per als quals 

no es pugui determinar la base imposable de l’impost d’acord amb el que estableix 
l’apartat 2 d’aquest article, perquè no es disposi de les emissions oficials de diòxid 
de carboni, la base imposable es calcula mitjançant la fórmula següent, amb el límit 
mínim de 25 g CO2/km i el límit màxim de 249 g CO2/km: 

BI = 3,311 x PF + 0,262 x PN + 0,1611 x MOM + 1,026 x T + 28,98

on: 
– BI són emissions de CO2 expressades en unitats de grams per quilòmetre.
– PF és la potència fiscal del vehicle expressada en unitats de cavalls fiscals.
– PN és la potència neta màxima del vehicle expressada en unitats de quilowatts.
– MOM és la massa d’ordre en marxa expressada en quilograms.
– T és l’antiguitat del vehicle, que es calcula segons la fórmula següent: 

T = (m - p) / 365,25

on: 
– M és la data corresponent al 31 de desembre del 2020
– P és la data de la primera matriculació del vehicle.

2.2 S’afegeix un apartat 3 a l’article 45 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi 
climàtic, amb la redacció següent: 

«3. Els vehicles clàssics gaudeixen de la bonificació del 100% de la quota ínte-
gra.

3.1 Té la consideració de vehicle clàssic el que compleix tots els requisits se-
güents: 

a) Té una antiguitat mínima de 30 anys en la data de meritació.
b) El seu tipus específic, definit en la legislació nacional o comunitària correspo-

nent, s’ha deixat de produir.
c) El seu estat de manteniment és correcte des d’un punt de vista històric, resta 

en el seu estat original i no s’han modificat de forma substancial les característiques 
tècniques dels seus components principals.

3.2 Per gaudir de la bonificació, el o la contribuent ha d’aportar un certificat 
d’idoneïtat emès pel club o associació automobilística corresponent. Per obtenir el 
certificat el o la contribuent ha d’aportar al club o associació la documentació se-
güent: 

– Permís de circulació del vehicle, llevat que el vehicle no en disposi per estar 
exposat en un museu.

– Fotografies actuals de l’exterior, de l’interior i del motor del vehicle.
– Document acreditatiu del compliment dels requisits de l’apartat 3.1, signat per 

la persona que sigui responsable de la inspecció ocular esmentada en el club o asso-
ciació al qual pertany el propietari o propietària del vehicle.
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Aquest certificat d’idoneïtat l’ha de validar la Federació Catalana de Vehicles 
Històrics amb caràcter previ a la presentació a l’Administració tributària. El certifi-
cat té una validesa de 10 anys, si no hi ha canvi de titularitat del vehicle, supòsit en 
el qual l’ha de renovar la nova persona titular.

El director o directora de l’Agència Tributària de Catalunya ha d’aprovar, mitjan-
çant resolució, el model del certificat d’idoneïtat i la forma de presentar-lo a l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya.»

Capítol 2. Impost sobre les estades en establiments turístics

Article 3. Ajornament i fraccionament
Amb caràcter excepcional, els obligats tributaris que han de presentar i ingres-

sar les autoliquidacions de l’impost sobre les estades en establiments turístics cor-
responents als períodes de liquidació dels semestres compresos entre l’1 d’octubre 
del 2019 i el 31 de març del 2020 i entre l’1 d’abril del 2020 i el 30 de setembre del 
2020, poden sol·licitar l’ajornament o fraccionament del pagament dels deutes, amb 
aplicació dels requisits, termes i condicions que estableix la normativa general tri-
butària.

Disposicions addicionals

Primera. Exigibilitat de l’impost
L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció me-

cànica, regulat per la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, és exigible per 
a tots els vehicles subjectes a l’impost a partir del 31 de desembre del 2020, i resta 
sense efecte l’impost meritat en l’exercici del 2019.

Segona. Incorporació dels romanents de crèdit del Fons de 
Contingència
Els romanents existents a la secció pressupostària corresponent al Fons de Con-

tingència procedents de les generacions autoritzades amb motiu del Fons Covid-19, 
creat per l’Administració general de l’Estat mitjançant el Reial decret llei 22/2020, 
de 16 de juny, es poden incorporar a l’exercici pressupostari del 2021, en els termes 
establerts a la disposició addicional tercera del Reial decret llei esmentat.

Aquestes incorporacions de romanents no requereixen la necessitat de compen-
sació o finançament a què fa referència l’apartat 3 de l’article 11 de la Llei 4/2020, 
del 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020.

Tercera. Activitats de foment
En els expedients de subvenció o ajut de l’àmbit cultural, l’òrgan concedent pot 

aplicar les mesures establertes en els apartats a i b de l’article 5.2 del Decret llei 
8/2020, de 24 de març, respecte de les despeses i actuacions subvencionables de 
l’exercici 2020, fins al 31 de desembre del 2020.

Quarta. Accés a les escales del cos d’intervenció de la Generalitat de 
Catalunya
Fins que no s’aprovi el desenvolupament reglamentari a què fa referència l’article 

11.3 de la Llei 16/1984, de l’estatut de la funció interventora, el contingut i la durada 
de les proves selectives i dels cursos selectius de formació per a l’accés a les escales 
del cos d’intervenció de la Generalitat de Catalunya, el contingut del temari que ha de  
regir la fase d’oposició i les regles sobre la composició i el sistema de designació 
dels tribunals qualificadors es regeix per la normativa vigent.



BOPC 704
15 d’octubre de 2020

3.01.03. Decrets llei 9 

Disposicions finals

Primera. Modificació de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de 
mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes 
d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 
24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge
Es modifica l’annex de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, que resta redactat de 

la manera següent: 
«Annex. Municipis inclosos dins la declaració transitòria d’àrees amb mercat 

d’habitatge tens
- Badalona
- Barberà del Vallès
- Barcelona
- Blanes
- Calafell
- Castellar del Vallès
- Castelldefels
- Cerdanyola del Vallès
- Cornellà de Llobregat
- Esplugues de Llobregat
- Figueres
- Gavà
- Girona
- Granollers
- L’Hospitalet de Llobregat
- Igualada
- Lleida
- Manlleu
- Manresa
- Martorell
- El Masnou
- Mataró
- Molins de Rei
- Mollet del Vallès
- Montcada i Reixac
- Montgat
- Olesa de Montserrat
- Olot
- Palafrugell
- Pallejà
- Pineda
- El Prat de Llobregat
- Premià de Mar
- Reus
- Ripollet
- Rubí
- Sabadell
- Salou
- Salt
- Sant Adrià de Besos
- Sant Andreu de la Barca
- Sant Boi de Llobregat
- Sant Cugat del Vallès
- Sant Feliu de Guíxols
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- Sant Feliu de Llobregat
- Sant Joan Despí
- Sant Just Desvern
- Sant Pere de Ribes
- Sant Vicenç dels Horts
- Santa Coloma de Gramenet
- Santa Perpètua de la Mogoda
- Sitges
- Tarragona
- Terrassa
- Tortosa
- El Vendrell
- Vic
- Viladecans
- Vilafranca del Penedès
- Vilanova i la Geltrú
- Vilassar de Mar»

Segona. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor l’1 d’octubre del 2020.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret 
llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals per-
toqui el facin complir.

Barcelona, 30 de setembre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presidèn-

cia de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda

Antecedents del Decret llei
1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 30.09.20. 
2. Comunicat al secretari del Govern.  
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008.   
Annex 1  
Annex 2  
Annex 3  
Annex 4  
4. Informe jurídic.   
5. Informe de la Direcció General de Pressupostos.
6. Informe de la Direcció General de la Funció Pública.
7. ertificat de la Comissió Tècnica de Funció Pública de 30.9.20.
8. Correcció d’errades al Decret llei (DOGC 8238A). 
Informe jurídic a la correcció d’errades.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del 
Parlament.



BOPC 704
15 d’octubre de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 11 

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’adopció d’un pla de xoc sanitari per a 
l’endemà de la crisi sanitària provocada per la Covid-19
250-01293/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71797 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 01.10.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71797)

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

1. Elaborar i implementar mesures a través del pla d’estiu 2020 del sistema sani-
tari postCovid-19 per a poder adreçar-les a recuperar l’activitat assistencial ajornada 
per la crisi sanitària generada pel coronavirus de la forma més equitativa i eficient 
possible.

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

2. Dotar el sistema sanitari postCovid-19 amb els mitjans econòmics i professio-
nals necessaris que garanteixin la recuperació progressiva de l’activitat programada 
que havia quedat ajornada i que permeti la reducció de les llistes d’espera garantint 
a la vegada que el sistema estigui preparat davant un possible rebrot.

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

3. Donar a conèixer aquestes mesures de reactivació de l’activitat del sistema sa-
nitari davant la Comissió de Salut d’aquest Parlament.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació 
d’habitatges
302-00242/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 79269 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.10.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre l’ocupació d’habitatges (tram. 300-00301/12).
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Moció
1. El Parlament de Catalunya constata la falta d’inversió en polítiques d’habitatge 

del Govern de la Generalitat de Catalunya.
2. El Parlament de Catalunya rebutja les afirmacions del Conseller de Territori  

i Sostenibilitat en seu parlamentaria acusant als ajuntaments catalans de no fer front 
a les necessitats d’habitatge dels seus veïns i veïnes.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
3. Elaborar i aprovar un Pla Integral per l’Abordatge de l’Ocupació a Catalunya 

per tal d’afrontar l’ocupació des dels diferents àmbits: social, de seguretat i de justí-
cia. En el marc d’aquest pla: 

a. Contactar amb totes les persones demandants d’habitatge inscrites a les Meses 
d’Emergència, per conèixer la seva situació social i residencial i proporcionar-los-hi 
els recursos econòmics, residencials i formatius que siguin necessaris per acabar 
amb la situació de vulnerabilitat.

b. Impulsar la coordinació efectiva de totes les forces i cossos de seguretat, a tra-
vés de les juntes de seguretat locals, per aconseguir una lluita eficaç contra les mà-
fies que afavoreixen les ocupacions il·legals.

c. Impulsar el treball conjunt amb l’Administració de Justícia per ser més efi-
cients en les actuacions contra les màfies que operen a l’entorn de l’ocupació d’ha-
bitatge.

4. Elaborar, en cooperació amb els Ajuntaments, un cens continu d’habitatges, 
detectant els que estan buits i/o ocupats.

5. Aprovar incentius fiscals en el tram autonòmic de l’IRPF als petits propietaris 
i incrementar el tipus impositiu de l’Impost sobre Habitatges Buits als grans teni-
dors.

6. Fer una auditoria interna dels habitatges propietat de l’Agència Catalana de 
l’Habitatge, per tal de conèixer el seu estat de manteniment, així com si han estat 
objecte d’ocupació. Els resultats d’aquesta auditoria seran presentats en la Comissió 
corresponent del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa 
infantil
302-00243/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 79270 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.10.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre la pobresa infantil (tram. 300-00300/12).

Moció
El Parlament de Catalunya constata: 
1. El flagrant incompliment dels mandats de Parlament que han instat al Govern 

de la Generalitat, en els últims deu anys, al desplegament de la Llei de 14/2010, del 
27 de maig, dels drets i les oportunitats de la infància, que espera des de fa una dè-
cada un Reglament i una dotació pressupostària.
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2. El flagrant incompliment dels mandats de Parlament que han instat al Govern 
de la Generalitat, en els últims anys, a incrementar el percentatge del producte in-
terior brut que destina Catalunya a polítiques d’infància i família des del 0,8% al 
2,4% de mitjana europea.

3. El flagrant incompliment, des de 2011, dels diferents protocols en relació amb 
la malnutrició infantil, que exigeixen comptabilitzar el nombre d’infants i adoles-
cents que no tenen accés a una alimentació correcta o suficient a Catalunya, per 
poder desplegar polítiques per revertir aquesta situació de mancança material greu.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
4. Presentar, abans de final d’any, un Pla de lluita contra la pobresa infantil que 

inclogui un calendari a curt, mitjà i llarg termini i uns objectius calendaritzats en el 
temps per combatre la pobresa infantil a Catalunya, que afecta el 31% dels infants  
i adolescents, amb apartats específics en relació amb la pobresa infantil severa.

5. Convocar les diferents forces polítiques per tirar endavant un Pacte contra la 
pobresa infantil que reuneixi una sèrie de compromisos pressupostaris que estiguin 
presents en els pressupostos de Catalunya més enllà del govern de torn, tal com ha 
fet l’estat espanyol amb el pacte d’Estat contra la violència de gènere.

6. Presentar, abans de final d’any, un informe sobre la situació de les famílies 
monomarentals i una bateria de mesures específiques per reduir a la meitat, en el 
termini d’un any, la xifra de pobresa que afecta a aquestes famílies i que s’alça en 
aquests moments al 53,6%, el que representa 156.222 llars monomarentals en situa-
ció de pobresa. L’informe ha de quantificar l’impacte que ha tingut sobre aquestes 
famílies la Covid-19.

7. Realitzar, amb caràcter d’urgència, les modificacions necessàries per garantir 
que les 154.000 famílies amb menors a càrrec en situació de pobresa severa tinguin 
accés a la Renda Garantida de Ciutadania i a totes aquelles prestacions associades 
que els permetin cobrir les seves necessitats essencials, assegurant una correcta co-
ordinació amb els serveis socials per detectar i acompanyar a totes les famílies que 
necessiten està prestació i no saben com accedir-hi.

8. Presentar, abans de final d’any, un informe sobre l’impacte de les diferents 
formes de pobresa en la infància i l’adolescència a Catalunya, que inclogui un detall 
sobre quines necessitats estan cobrint les actuals polítiques, quines queden desco-
bertes i com la Covid-10 ha fet créixer les situacions de carència material.

9. Desplegar, de manera immediata, els protocols en relació amb la malnutrició 
infantil a Catalunya i l’avaluació corresponent amb les dades relatives als infants i 
adolescents que no tenen accés a una alimentació correcta i/o suficient amb una ba-
teria de mesures que garanteixin que tots els menors de 16 anys disposin durant el 
període lectiu i no lectiu amb a almenys un àpat complet i equilibrat a el dia.

10. Crear una prestació específica per a aquells infants que tenen beca de menja-
dor pels dies no lectius, similar al que s’ha fet amb les targetes moneder.

11. Recuperar, de manera immediata, el servei de menjador als instituts i tots els 
ajuts associats a aquest servei per l’alumnat que ho requereixi.

12. Allargar i incrementar la prestació extraordinària per a subministraments 
bàsics per a persones afectades per la situació de crisi ocasionada per la Covid-19, 
creada per la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, mentre no finalitzi la 
situació de pandèmia.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-Units
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del 
turisme
302-00244/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 79439 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.10.2020

Reg. 79542, 79823 / Coneixement: Presidència del Parlament, 14.10.2020

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del 
Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
la situació del turisme (tram. 300-00308/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya: 
a) Davant la greu situació que pateix el sector del turisme a Catalunya a conse-

qüència de la pandèmia de la Covid-19, constata la necessitat d’enfortir les polítiques 
de turisme amb una acció coordinada del conjunt d’administracions públiques que 
posi en valor un sector cabdal de la nostra economia del que depenen centenars de 
famílies, empreses i municipis de Catalunya.

b) Manifesta la necessitat que el Govern de la Generalitat, la resta d’administra-
cions públiques catalanes, així com el conjunt de formacions polítiques deixin de 
practicar  discursos «turismobòfics» que llasten el sector del turisme i perjudiquen 
la imatge exterior de Catalunya.

c) Manifesta que el sector del turisme és un sector essencial i estratègic per a 
la reactivació econòmica i social de Catalunya després de crisi generada per la Co-
vid-19.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Posar en marxa, de forma coordinada amb el sector turístic i la resta d’admi-

nistracions, un pla per a recuperar la confiança del mercat turístic, especialment del 
mercat interior, i potenciar Catalunya com a destinació turística sostenible, de qua-
litat i segura.

b) Dissenyar un pla internacionalització de Catalunya com a destinació turística 
a partir dels nous comportaments i hàbits que la Covid-19 ha generat en els turistes.

c) Treballar, juntament amb les línies aèries i l’Estat, per a recuperar la connec-
tivitat dels aeroports de catalans, especialment, de l’aeroport del Prat i millorar, 
d’aquesta forma, el posicionament de Catalunya com a destinació turística.

d) Impulsar un pla de digitalització del turisme i l’impuls de la seva sostenibilitat.
e) Continuar, d’acord amb la situació epidemiològica, flexibilitzant la gestió 

d’obertura de les diferents activitats dels establiments turístics.
f) Crear línies d’ajuda i préstecs destinats a la promoció i creació de projectes 

d’emprenedoria en el sector del turisme.
g) Impulsar la creació de programes de turisme interior destinats a especialment 

a joves, gent gran i persones amb pocs recursos.
h) Impulsar, juntament amb el sector, la reconversió temporal dels establiment 

turístics per a donar-l’hi altres usos, com per exemple centres coworking, mentre la 
ocupació turística no recuperi la normalitat.

i) Adoptar les mesures necessàries per a aprovar, durant els anys 2020 i 2021, 
una moratòria en l’exigibilitat de l’impost sobre les estades en establiments turístics, 
així la suspensió del pagament dels impostos i taxes pròpies de la Generalitat que 
graven les activitats relacionades amb l’activitat turística, de restauració i l’hoteleria.
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j) Treballar, juntament amb el govern d’Espanya, en la recerca activa de fons eu-
ropeus destinats a implementar projectes turístics que permetin la recuperació d’un 
sector greument afectat per les conseqüències derivades de la Covid-19.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió 
pressupostària del projecte de Hard Rock
302-00245/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 79445 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.10.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre la gestió pressupostària del projecte de Hard Rock (tram. 
300-00304/12).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1) Rebujta les condicions acordades a la reunió del Consell Executiu del 3 de 

març per la compra-venda dels terrenys per a la construcció de Hard Rock, entre 
Criteria (la Caixa), Hard Rock i el Govern de la Generalitat a través de l’Incasol.

2) Censura la negociació del Govern de la Generalitat en l’acord que està fet a 
mida de la Caixa, en què les possibles indemnitzacions dels antics propietaris dels 
terrenys serien assumides per la Generalitat i durant 10 anys la Generalitat estaria 
obligada a recomprar els terrenys a Hard Rock si el projecte no tirés endavant per 
anul·lacions del pla urbanístic.

3) Insta el president en funcions i el Govern a no signar el contracte de com-
pra-venda dels terrenys per a la construcció del projecte de Hard Rock en aquesta 
legislatura.

4) Insta el Govern a no recórrer la sentència del TSJC que declara parcialment 
nul el pla urbanístic (PMU) de Hard Rock degut a la seva ubicació en zona d’acci-
dents greus provinents de la indústria química.

5) Constata que el projecte de Hard Rock per construir el casino més gran d’Eu-
ropa, amb més de 100 taules de joc, 1200 màquines escurabutxaques, no és el model 
de turisme sostenible que Catalunya necessita en un context d’emergència climàtica 
i quan cal fer una aposta clara per la reindustrialització.

6) Reclama al Govern apostar per inversions realment sostenibles, amb valor afe-
git i de futur al Camp de Tarragona, com la construcció del Tren Tram.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la importància 
del delta de l’Ebre per al sector primari
302-00246/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 79447 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.10.2020

Reg. 79566 / Coneixement: Presidència del Parlament, 14.10.2020

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Irene Fornós 

Curto, diputada del Grup Parlamentari Republicà, J. Lluís Salvadó i Tenesa, dipu-
tat del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 161 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre la importància del delta de l’Ebre per al sector primari (tram. 300-
00302/12).

Moció
El Delta de l’Ebre és la zona humida més gran de Catalunya que integra un 

dels ecosistemes aquàtics, més importants d’Europa, amb una elevada biodiversitat. 
Amb una extensió de 320 km2 és el tercer delta més gran de la Mediterrània Occi-
dental i acull gairebé totes les figures de protecció mediambiental existents. Diver-
ses directives europees hi tenen gran incidència en la seva protecció, com és el cas 
de la de l’aigua, la d’hàbitats i la d’aus. Aquests alts valors ecològics, la conservació 
d’hàbitats i el manteniment físic del sistema deltaic van units a l’aportació de cabals 
hídrics del riu Ebre i la qualitat de les aigües que hi arriben. D’igual manera en de-
pèn l’activitat agrària, principalment, i d’altres com la pesca o l’aqüicultura.

L’acció humana a la conca hidrogràfica, així com la implantació d’un Pla Hi-
drològic de la Conca de l’Ebre que estableix uns cabals ecològics insuficients per al 
tram final del riu, estan causant el seu deteriorament, i en no tenir en compte l’apor-
tació de sediments, dificulta la pròpia estabilitat física, els seus ecosistemes i les ac-
tivitats econòmiques. A aquests fets s’hi sumen els efectes del canvi climàtic, amb 
el creixement del nivell del mar, amenaçant la supervivència del Delta.

Diferents estudis científics adverteixen que durant aquest segle el 45% de la su-
perfície del delta quedarà per sota del nivell del mar, degut a un esfondrament (sub-
sidència) entre 1 i 5 mil·límetres anuals i una pujada accelerada del nivell del mar a 
causa del canvi climàtic.

La construcció i gestió dels embassaments de la Conca de l’Ebre ha comportat, 
durant dècades, una reducció dràstica de l’aportació de sediments i per tant, la de-
gradació progressiva del sistema deltaic. Durant els darrers anys des d’àmbits tècnics 
i científics, i els diferents actors socials i institucionals del territori s’ha reclamat al 
govern espanyol recuperar part dels sediments retinguts als embassaments del curs 
mig-final del riu i restaurar-ne el seu flux, mitjançant transferència controlada, fins 
al Delta.

Tanmateix, malgrat la gravetat de la situació, l’actual Pla Hidrològic de la Con-
ca de l’Ebre no preveu cap actuació per augmentar l’aportació de sediments cap al 
Delta; i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre tampoc ha establert cap pla de gestió 
integral dels sediments de la conca.

Aquest fràgil equilibri s’ha vist agreujat per l’impacte que va tenir el temporal 
Glòria del mes de gener de 2020. A més de visualitzar a ulls de tothom el risc de 
supervivència del Delta el va deixar exposat a nous avatars, que podrien ser irre-
versibles i fer impossible la recuperació d’alguns dels seus espais més valuosos. El 
Glòria va provocar l’entrada d’aigua de mar 3 km endins del Delta, inundant i sali-
nitzant, 3.330 ha d’arrossars (15% del total); i provocant grans afectacions a la platja 
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de la Bassa de l’Arena, la desaparició de la platja de la Marquesa, la inundació de 
Riumar i l’Illa de Buda; i el trencament de l’istme del Trabucador. A la salinització 
dels camps d’arròs cal afegir també les destrosses i pèrdues milionàries que va pro-
duir en el sector aqüícola.

El Front Institucional de les Terres de l’Ebre, el moviment social en defensa de 
l’Ebre i la Taula pel Consens pel Delta han reclamat insistentment actuacions ur-
gents per protegir el Delta. Accions que haurien de permetre mantenir en la mesura 
del possible la morfologia actual del delta, evitar la regressió i aconseguir una major 
aportació de cabals d’aigua i volum de sediments.

Per tot això i davant les amenaces de la regressió, la subsidència, la minva de ca-
bals del riu i les conseqüències del canvi climàtic,

El Parlament de Catalunya: 
1. Denuncia la situació de vulnerabilitat del Delta de l’Ebre i del sector primari, 

en especial del cultiu de l’arròs i l’aqüicultura, davant les amenaces del canvi climà-
tic, la regressió i la subsidència provocades per la minva de cabals d’aigua del riu i 
la manca d’aportació dels sediments retinguts en els embassaments.

2. Considera necessari que s’impulsi una Comissió Parlamentària d’Estudi per a 
la Protecció del Delta de l’Ebre amb l’objectiu d’estudiar i realitzar el seguiment de 
les mesures de protecció del Delta de l’Ebre proposades i impulsades per les admi-
nistracions competents i per les entitats territorials i ambientals.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
3. A través del Departament de Territori i Sostenibilitat, assumir el lideratge en 

la defensa del riu i del Delta de l’Ebre, acompanyant a les administracions locals i 
entitats que treballen amb el mateix objectiu des del territori, davant el Govern de 
l’estat, especialment en el tràmit de revisió del Pla Hidrològic de la Demarcació Hi-
drogràfica de l’Ebre (2021-2027).

4. Invertir des del Departament de Territori i Sostenibilitat i abans que acabi 
l’exercici pressupostari vigent, els 6M€ per a la protecció del Delta de l’Ebre que es 
van aprovar als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, destinant-los a mesures 
urgents com l’aportació de sorres per protegir les zones més vulnerables, així com 
també en aquelles altres actuacions encaminades a curt o llarg termini a salvaguar-
dar el Delta de l’Ebre.

5. Exigir al Govern de l’Estat la immediata constitució de la Comissió Mixta 
amb la implicació de tots els agents del Territori, per tal de reduir la vulnerabilitat 
del Delta de l’Ebre front els impactes del canvi climàtic, assegurant la perdurabilitat 
tant del medi físic i de la biodiversitat d’espècies i ecosistemes així com el sector 
primari i turístic com a principal activitat socioeconòmica que sustenta el Delta, 
mitjançant un riu de qualitat i amb majors cabals.

6. Exigir al Govern de l’Estat que «el plan para la protección del litoral del Del-
ta del Ebro» que s’està redactant per encàrrec del Ministeri per a la Transició Eco-
lògica sigui compartit i consensuat de forma urgent amb la resta d’administracions  
i amb les entitats del Delta de l’Ebre.

7. Exigir al Govern de l’Estat, en el marc del Fons de Recuperació Next Gene-
ration EU i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a prioritzar per al 
2021 l’execució dels projectes ja redactats pel Ministeri per a la Transició Ecològica 
de protecció del litoral del Delta i a iniciar els estudis i projectes executius per a la 
restauració del trànsit de sediments dels embassaments de Riba-Roja i Flix.

Palau del Parlament, 12 d’octubre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Irene Fornós Curto, J. Lluís Salvadó i Tenesa, 

diputats, GP ERC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva 
intencionada manca de transparència
302-00247/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 79454 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.10.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre la seva intencionada 
manca de transparència (tram. 300-00307/12).

Moción
El Parlament de Cataluña: 
1. Recuerda que el derecho de acceso a la información y la transparencia es un 

elemento esencial de cualquier democracia, que permite el control a los gobiernos 
y facilita la lucha contra el fraude y la corrupción y, por ello, es un deber de todo 
gobierno democrático respetarlo y hacer todo lo que sea necesario para remover los 
obstáculos que obran en contra del cumplimiento de dicho principio de transparen-
cia, tanto cuando actúa en su nombre como en su relación con otros poderes y re-
presentantes públicos.

2. Constata que el Govern de la Generalitat no actúa con la transparencia exigi-
ble a un gobierno democrático.

3. Condena las malas prácticas del Govern de la Generalitat en materia de trans-
parencia, destacando especialmente aquellas consistentes en: 

a. No responder, sin más.
b. Resolver que no procede entregar la información justificando la denegación en 

una interpretación abusiva de los supuestos legales de exención.
c. Responder fuera de plazo.
d. Alargar deliberadamente los plazos de respuesta y poner trabas procedimenta-

les variadas con el doble objetivo de aplazar al máximo la entrega de la información 
y de desgastar al solicitante.

e. Extender intencionadamente los plazos de respuesta para acabar resolviendo 
que no procede entregar la información.

f. Responder de modo parcial, incompleto o recurriendo a explicaciones gené-
ricas a modo de subterfugio para evitar contestar a lo que concretamente se le pre-
gunta o a dar la información que se le requiere.

g. Responder con remisiones genéricas a bases de datos, páginas web o a supues-
tos sobreentendidos de público conocimiento.

h. Alegar que no se dispone de la información mientras no se hace todo lo posi-
ble para recabarla y darla.

i. Alegar que no consta a la Administración que haya tenido lugar el hecho a que 
se refiere la pregunta, aunque sea público y notorio que así ha ocurrido.

j. Incumplir intencionadamente las resoluciones de los Órganos de Garantía del 
Derecho de Acceso a la Información Pública que reconocen y amparan el derecho 
de los diputados del Parlament de Cataluña a acceder a la información y documen-
tación pública solicitada.

4. Reclama al Govern de la Generalitat que respete el derecho de los diputados 
del Parlament y de los ciudadanos en general a acceder a la información y la docu-
mentación pública y, en consecuencia, proceda de inmediato a dar íntegro y debido 
cumplimiento a todas las resoluciones de los Órganos de Garantía del Derecho de 
Acceso de la Información pública que amparan el derecho de acceso de los diputa-
dos del Parlament y de los ciudadanos.
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5. Expresa a los ciudadanos su máximo compromiso con la vigencia y efectivi-
dad del derecho de acceso a la información pública y la transparencia como meca-
nismo de fiscalización y control del uso de los recursos públicos para la persecución 
del interés general de todos los ciudadanos e insta al Govern de la Generalitat a ex-
presar y cumplir con el mismo compromiso.

6. Se compromete a seguir trabajando incansablemente por acabar con la cultura 
de la opacidad y la falta de transparencia que llevamos padeciendo muchos años en 
Cataluña y que ha amparado indebida e injustamente una cultura institucional del 
fraude, los abusos, las malas prácticas y la corrupción, e insta al Govern de la Ge-
neralitat a expresar y cumplir con el mismo compromiso.

7. Se compromete a finalizar en esta legislatura los trabajos de la ponencia de las 
proposiciones de ley de protección de los denunciantes de corrupción que actual-
mente se tramita en la Comisión de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y 
Transparencia, aprobando así una ley del Parlament a los efectos de procurar mayor 
protección para estos ciudadanos cívicamente comprometidos con la transparencia 
y la lucha contra la corrupción y de garantizar mejor sus derechos, al evitar la repre-
salias a las que pueden ser sometidos.

Palacio del Parlamento, 13 de octubre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de 
greu inseguretat que es pateix als carrers
302-00248/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 79455 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.10.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació 
al Govern sobre la situació de greu inseguretat que es pateix als carrers (tram. 300-
00306/12).

Moción
El Parlamento de Cataluña: 
1. Insta al Govern de la Generalitat a: 
A. Dejar de negar la evidente situación de incremento de la inseguridad ciudada-

na en las calles y barrios de Cataluña que los ciudadanos vienen sufriendo cada vez 
más en los últimos años y a garantizar debida y adecuadamente el derecho funda-
mental de todos los ciudadanos a la seguridad.

B. Implementar, dentro del ámbito competencial de la Generalitat de Cataluña, 
las conclusiones de la Instrucción de la Fiscalía General del Estado nº 1/2020, de 
15 de septiembre, sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas caute-
lares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles, 
para dar seguridad jurídica a los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
Cuerpo de Mossos d’Esquadra y las policías locales a la hora de actuar con rapidez 
y hacer frente a este problema que ha aumentado exponencialmente durante el con-
finamiento y ha afectado con gran incidencia la Comunidad Autónoma de Cataluña.

C. Tomar las medidas necesarias para que el recién nombrado Conseller de Inte-
rior, Sr. Samper, comparezca en sede parlamentaria a explicar cómo planea abordar 
la crisis seguridad que sufren los ciudadanos en Cataluña.
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D. Procurar y respetar la máxima cooperación y colaboración del Cuerpo de 
Mossos d’Esquadra con las restantes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes 
en Cataluña como son la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Policías Locales.

E. Cesar en su política de amparo de los grupos violentos que, desbordando y 
abusando del derecho de manifestación o reunión, se dedican a insultar y atacar a 
efectivos de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a atacar a periodistas, ciuda-
danos o representantes políticos que no comparten sus ideas, a destrozar o quemar 
el mobiliario urbano, a provocar daños en comercios y propiedades privadas, a im-
pedir intencionada e injustificadamente la libre circulación de personas o a sabotear 
infraestructuras de transportes o servicios esenciales.

F. Respetar que los operativos policiales ante las actuaciones de grupos radicales 
y violentos que rompen la convivencia pacífica de nuestra sociedad se lleven a cabo 
conforme a criterios técnicos y legales, absteniéndose de políticas de caza de brujas 
y de imposición de órdenes políticas de pasividad y permisividad a los efectivos ac-
tuantes ante actos totalitarios y violentos.

G. Investigar y depurar las responsabilidades en las que estarían incurriendo 
aquellas autoridades públicas del Govern y dependientes del mismo, especialmente 
aquellas del Departamento de Interior que permiten y amparan el desvío en la fun-
ción de garantes de la seguridad pública que tienen los efectivos del Cuerpo de Mos-
sos d’Esquadra para convertirlos en escoltas de un fugado de la Justicia. 

H. Garantizar que la utilización de facultades como la gubernativa, la sancio-
nadora en materia de seguridad ciudadana o la de garantizar la indemnidad de los 
efectivos del Cuerpo de Mossos d’Esquadra mediante el ejercicio o retirada de ac-
ciones penales como acusación particular se lleva a cabo según la Ley y en exclusiva 
persecución del interés general de los ciudadanos y no solamente de sus postulados 
políticos separatistas.

I. Garantizar que el Departamento de Asuntos Internos del Cuerpo de Mossos 
d’Esquadra actúa de conformidad con las leyes democráticas vigentes y no según 
los intereses políticos de los partidos que apoyan al Govern de la Generalitat.

J. Cumplir con las resoluciones del Órgano de Garantía del Derecho de Acceso 
a la Información Pública del Parlament, entregando inmediatamente a los diputados 
del Parlament de Cataluña que así lo han solicitado copia íntegra anonimizada de 
los expedientes sancionadores tramitados por la División de Asuntos Internos en los 
últimos tres años.

K. Modificar el modelo de seguridad compartida que deja municipios desampa-
rados ante la creciente inseguridad ciudadana en Cataluña.

L. Planificar e implementar los contingentes de efectivos de Mossos d’Esquadra 
oportunos, adecuados y necesarios para en época estival cubrir las necesidades co-
nocidas año tras año de los municipios costeros que multiplican su población en el 
mencionado período.

2. En defensa del derecho fundamental de todos los ciudadanos a su seguridad, 
el Parlament y todas las fuerzas políticas representadas en el Parlament se compro-
meten a promover y apoyar las medidas legislativas adecuadas y necesarias para lu-
char contra la ocupación de viviendas y la multirreincidencia criminal.

3. Reprueba al Govern por el incumplimiento del deber de protección de los ser-
vidores públicos del Cuerpo de Mossos d’Esquadra ante los graves riesgos derivados 
de la pandemia sanitaria que atravesamos y que ha sido declarado por el Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña.

4. Insta al Govern de la Generalitat a dar debido, inmediato e íntegro cumpli-
miento a las mociones y resoluciones aprobadas por el Parlament de Cataluña refe-
ridas a cuestiones del ámbito competencial del Departamento de Interior o concer-
nientes a la garantía del derecho de todos los ciudadanos a su seguridad.
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5. Insta al Govern de la Generalitat a adoptar, al menos, las siguientes medidas 
en garantía de la dignidad y la seguridad de los efectivos del Cuerpo de Mossos 
d’Esquadra: 

A. Remediar inmediatamente la situación de incumplimiento del deber de pro-
tección de los servidores del Cuerpo de Mossos d’Esquadra ante la situación de pan-
demia sanitaria generada por el COVID-19.

B. Llevar a cabo una revisión de todo el parque móvil de Mossos de Esquadra 
con urgencia, el cual requiere de vehículos suficientes y en perfecto estado de utili-
zación. A partir de la revisión, el Departamento de Interior deberá planificar y eje-
cutar con la máxima brevedad posible las medidas de dotación necesarias para la 
suficiencia del parque móvil.

C. Llevar a cabo una revisión de la falta de vestuario, dotación y material, inclui-
do el técnico e informático, del que disponen los efectivos del Cuerpo de Mossos 
d’Esquadra. A partir de la revisión, el Departamento de Interior deberá planificar y 
ejecutar con la máxima brevedad posible las medidas de dotación necesarias para 
cubrir las insuficiencias mencionadas, teniendo en cuenta los estándares de calidad 
y seguridad europeos y las necesidades correspondientes a ambos sexos.

D. Llevar a cabo un estudio metódico, fiable y transparente que recoja tanto la 
situación actual de la plantilla de Mossos d’Esquadra como una política de previsión 
de jubilaciones a 5, 10 y a 15 años que permita prever las necesarias convocatorias 
públicas de ingreso en el Cuerpo de Mossos d’Esquadra.

E. Priorizar el incremento de plantilla del Cuerpo de Mossos d’Esquadra a efec-
tos de que el número total de efectivos tenga en todo momento una adecuada corre-
lación con el incremento de población en Cataluña.

F. Garantizar que los establecimientos públicos como las sedes de las Áreas Bá-
sicas Policiales y Comisarías reúnan las condiciones de seguridad laboral e higiéni-
co-sanitarias previstas en la normativa vigente, revisando urgentemente las condi-
ciones de climatización existentes hoy en día en determinadas dependencias.

G. Elaborar e implementar un plan de carrera aplicable al Cuerpo de Mossos 
d’Esquadra.

H. Priorizar la inmediata aprobación de una ley que regule la segunda actividad 
del Cuerpo de Mossos d’Esquadra y de todos aquellos cuerpos dependientes del De-
partamento de interior y cumplir íntegramente y de buena fe el actual decreto que 
regula esta materia.

I. Reconocer el ejercicio de las funciones y responsabilidades de Mossos d’Es-
quadra como profesión de riesgo.

J. Velar por la equiparación salarial de los cuerpos de seguridad que ejerzan 
idénticas tareas y responsabilidades.

K. Promover la creación de la Fundación del Cuerpo de Mossos d’Esquadra 
como mecanismo de protección y aseguramiento de los efectivos del cuerpo y sus 
familiares por causas y riesgos vinculados a actos de servicio.

Palacio del Parlamento, 13 de octubre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP Cs
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTARI

Presidència del Parlament
Atès que el diputat Manuel Reyes López ha complert els requisits que estableix 

l’article 23.1 del Reglament (credencial: reg. 79273; acatament de la Constitució i 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya: reg. 79518; declaració d’activitats i béns: reg. 
79519 i 79520), es constata i es manifesta que ha accedit al ple exercici de la condi-
ció de parlamentari.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2020
El president, Roger Torrent i Ramió

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
399-00005/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 79521 / Coneixement: Presidència del Parlament, 13.10.2020

A la Mesa del Parlament
Manuel Reyes López, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament del 

Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Subgrup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2020
El diputat, Manuel Reyes López; vist i plau, Alejandro Fernández Álvarez, re-

presentant SP PPC
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4.95. Altres informacions

Credencial del diputat Manuel Reyes López

PRESENTACIÓ

Reg. 79273 / Coneixement: Presidència del Parlament 13.10.2020

Don Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, presidente de la Junta Electoral 
Central, expido la presente credencial expresiva de que ha sido designado diputado 
del parlamento de Cataluña don Manuel Reyes López por estar incluido en la lista 
de candidatos presentada por el Partit Popular/Partido Popular a las elecciones al 
Parlamento de Cataluña de 21 de diciembre de 2017, en sustitución, por renuncia, 
de doña Esperanza García González, y previa renuncia anticipada de don Alberto 
Villagrasa Gil.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de Cataluña, expido la presente 
en Madrid, a 8 de octubre de 2020.

Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, presidente de la Junta Electoral Central
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