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de justícia amb motiu de la crisi de la Covid-19
250-01545/12
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31
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Proposta de resolució sobre el garantiment del poder adquisitiu dels empleats pú-
blics en temps de crisi econòmica per la Covid-19
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Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 34
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 577/XII, sobre el compromís fefaent per a 
l’entrada en funcionament del jutjat número 7 de Girona
290-00532/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  41

Control del compliment de la Resolució 765/XII, sobre l’augment del nombre d’efec-
tius dels Mossos d’Esquadra destinats a Barcelona
290-00689/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  41

Control del compliment de la Resolució 788/XII, relativa a l’Informe de fiscalitza-
ció 8/2019, sobre l’Agència Catalana de Turisme, corresponent a l’exercici del 2017
290-00707/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  42

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Compareixença de Maria Antònia Noguera, representant de l’Associació d’Infermeria 
Familiar i Comunitària de Catalunya, davant la Comissió de la Infància per a informar 
sobre el model d’atenció als infants víctimes d’abusos sexuals
357-00688/12
Substanciació 49

Compareixença d’Olga Puig, psicòloga clínica en un servei de salut mental infantil 
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als infants víctimes d’abusos sexuals
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til i juvenil, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre el model d’atenció 
als infants víctimes d’abusos sexuals
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Compareixença d’una representació de la Taula de Qualitat de l’Aire al Camp de Tar-
ragona davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
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i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de l’Oficina de l’Expresident de la Generalitat José Montilla corresponent 
al 2019
334-00095/12
Correcció d’errades de publicació (BOPC 616) 50
Rectificació del text presentat 50
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Memòria del Consell de l’Audiovisual de Catalunya corresponent al 2019
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Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 51

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 7442/2019 V, interposat pel Grup Parlamentari de Ciutadans, contra 
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vembre de 2019, de desestimació de la petició de reconsideració de l’acord de Mesa
383-00018/12
Coneixement i acord de compareixença del Parlament 51

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Encàrrec de funcions a un funcionari de carrera
Resolució 52
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.15. Mocions

Moció 190/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’emergència 
educativa i la planificació del curs escolar 2020-2021
302-00234/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 63, 09.10.2020, DSPC-P 115

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 d’octubre de 2020, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’emergència educativa i la planificació del curs escolar 2020-2021 (tram. 
302-00234/12), presentada per la diputada Esther Niubó Cidoncha, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 78963) i pel Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 78977).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incrementar la plantilla de docents de manera extraordinària als centres del 

Servei d’Educació de Catalunya per a reduir la ràtio d’alumnes per aula i garantir 
que no superi els vint infants per grup en l’etapa infantil i primària, i els trenta a se-
cundària, d’acord amb les recomanacions sanitàries.

b) Adoptar les mesures pertinents per a assegurar la borsa de personal substitut 
necessària per a garantir que la plantilla docent sigui suficient, i modificar el règim 
de substitucions per a fer nomenaments diaris.

c) Posar a disposició dels alumnes que no tenen connectivitat o equipament in-
formàtic, des de l’etapa d’infantil fins a secundària, abans de finalitzar el mes d’oc-
tubre, el material necessari perquè puguin continuar el procés d’aprenentatge en 
episodis de quarantena o nous confinaments durant aquest curs escolar.

d) Habilitar un fons per als ajuntaments que tingui prou recursos per a afrontar 
les despeses extraordinàries vinculades a la garantia d’una tornada segura a les es-
coles en un context de pandèmia, com els sobrecostos derivats de l’increment ne-
cessari del servei de neteja i desinfecció de les escoles o el reforçament de personal 
per a assegurar un desenvolupament correcte de les entrades i sortides dels centres 
educatius.

e) Garantir el desplegament efectiu i l’aplicació del Decret 150/2017, del 17 d’oc-
tubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclu-
siu, incrementant la dotació de personal docent i no docent per a reforçar l’atenció 
educativa als alumnes amb necessitats de suport educatiu, i vetllar perquè aquests 
alumnes no se separin de llur grup estable i es comprometin, així, avenços en ma-
tèria d’inclusivitat als centres educatius ordinaris, tot garantint el manteniment dels 
centres d’educació especial.

f) Rebutjar la decisió del Departament d’Educació de fomentar l’eliminació de 
la sisena hora als centres educatius públics de màxima complexitat durant el pròxim 
curs, per a compensar les desigualtats educatives.

g) Elaborar un pla de foment de l’etapa educativa de zero a tres anys per a evitar 
que la crisi socioeconòmica provocada per la Covid-19 comporti una pèrdua d’opor-
tunitats educatives per als infants de famílies vulnerables.

h) Recuperar la seva corresponsabilitat en el finançament d’un terç del cost total 
de les places de les escoles bressol i retornar als ajuntaments tot el deute pendent.
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i) Garantir la suficiència alimentària durant el pròxim curs escolar, tant per mit-
jà dels ajuts al servei de menjador a les escoles com d’altres fórmules viables que 
no fomentin el risc de contagi, en períodes de quarantena o de nous confinaments.

j) Emetre instruccions precises sobre el currículum educatiu i l’enfocament pe-
dagògic més adequat als centres educatius per a aquest curs escolar extraordinari, i 
determinar les competències clau que s’han d’assolir en cada nivell, per a evitar així 
greuges i desigualtats estructurals entre centres; i també, donar instruccions i orien-
tacions als centres educatius davant de períodes de quarantena i proveir-los dels re-
cursos pedagògics necessaris per a afrontar-los.

k) Presentar, a final del primer trimestre escolar, davant la Comissió d’Educació 
un informe sobre el transcurs del curs.

l) Presentar, en un termini de dos mesos, davant la Comissió de Polítiques Digi-
tals i Administració Pública un mapa amb les mancances infraestructurals en ma-
tèria de connectivitat dels centres educatius del conjunt del territori i un pla per a 
solucionar-les.

m) Revisar i reforçar les funcions de la inspecció educativa, tenint en compte les 
noves necessitats del context actual.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 191/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del curs 
escolar 2020-2021
302-00237/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 63, 09.10.2020, DSPC-P 115

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 d’octubre de 2020, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’inici del curs escolar 2020-2021 (tram. 302-00237/12), presentada per 
la diputada Sonia Sierra Infante i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar (reg. 78221) i pel Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 78976).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer tests ràpids o PCR al personal docent, d’atenció educativa i d’administra-

ció i serveis, amb caràcter universal, on ho recomanin els criteris epidemiològics, a 
més de continuar l’estratègia de cribratges a la comunitat educativa.

b) Dotar tots els centres escolars de personal d’infermeria per a coordinar les ac-
tuacions i mesures higienicosanitàries i alertar, vigilar i establir mesures de prevenció 
davant possibles casos d’alumnes amb símptomes de la Covid-19, entre altres funcions.

c) Destinar una partida econòmica extraordinària per al servei de neteja de tots 
els centres públics i concertats i garantir que no empitjorin les condicions laborals 
del personal de neteja.

d) Establir de manera clara un currículum competencial per a continuar treba-
llant de manera progressiva després del confinament.

e) Establir de manera clara la continuïtat dels aprenentatges i els criteris d’avalua-
ció fonamentals en cas de confinament derivat d’un contagi incontrolat per Covid-19.

f) Garantir que tots els alumnes i professors disposen d’un dispositiu i material 
informàtic, i també d’accés a internet, amb l’objectiu d’acabar amb la bretxa digital 
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i garantir que es podran seguir les classes en cas d’un nou confinament provocat per 
la Covid-19.

g) Oferir formació digital al professorat i a les famílies.
h) Garantir que es proporcionen mascaretes FFP2 o pantalles facials protectores 

per al personal que ho requereixi pel lloc que ocupa o perquè es tracta de personal 
sensible amb relació a la Covid-19. També se n’han de proporcionar, d’acord amb 
l’actualització del nou protocol de casos amb símptomes compatibles amb la Co-
vid-19, quan l’alumne no pot dur mascareta.

i) Garantir les distàncies de seguretat en totes les aules d’educació infantil, d’edu-
cació primària i d’educació secundària obligatòria i postobligatòria.

j) Garantir els equips de protecció individual per al personal docent i personal 
auxiliar als centres d’educació especial o especialitzada en què calgui el contacte 
físic.

k) Garantir proves PCR, sempre que calgui i d’acord amb un criteri clínic, als 
centres d’educació especial o especialitzada en què calgui el contacte físic.

l) Garantir l’ús de màscares transparents homologades als centres amb alumnes 
sords o alumnes amb trastorn de l’espectre autista.

m) Modificar el llindar de les beques del menjador i ampliar la partida pressu-
postària destinada a aquestes beques.

n) Fer efectiu el Pla de rescat de les llars d’infants privades per compensar les 
pèrdues ocasionades pel tancament obligat dels centres durant l’estat d’alarma.

o) Vetllar perquè tota la documentació subministrada relativa a la Covid-19 esti-
gui disponible en les tres llengües oficials de Catalunya (català, espanyol i aranès) i 
perquè sigui accessible a totes les famílies de la comunitat educativa.

p) Aplicar amb caràcter immediat en tots els centres educatius les recomana-
cions tècniques professionals d’operació i manteniment dels sistemes de climatitza-
ció i ventilació fetes per diverses associacions de professionals experts i coordinades 
per unitats tècniques de diversos ministeris.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 192/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del curs 
escolar 2020-2021
302-00240/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 63, 09.10.2020, DSPC-P 115

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 d’octubre de 2020, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’inici del curs escolar 2020-2021 (tram. 302-00240/12), presentada pel 
diputat Carles Riera Albert, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Soci-
alistes i Units per Avançar (reg. 78222), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
78964), pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Repu-
blicà (reg. 78978) i pel Grup Parlamentari Republicà (reg. 78979).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir el dret universal a l’educació al llarg de la vida i en tots els nivells i 

cicles formatius. Aquest dret universal s’ha de materialitzar d’una manera inclusi-
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va, accessible, equitativa i gratuïta per a tots els alumnes, i cap família no n’ha de 
restar exclosa.

b) Considerar, a tots els efectes, l’educació, les escoles i els serveis educatius un 
servei essencial, sens perjudici dels drets laborals, inclòs el dret de vaga.

c) Assolir una política efectiva de comunicació, diàleg, negociació, consens i 
cooperació amb el conjunt de la comunitat educativa i amb les instàncies socials i 
sindicals representatives.

d) Garantir que l’ensenyament sigui presencial per a tots els cicles i cursos esco-
lars. A aquest efecte, cal limitar el sistema mixt, presencial i telemàtic, a situacions 
molt excepcionals en què aquest model esdevingui indefugible. En previsió d’aques-
tes situacions, cal que tots els alumnes disposin d’ordinadors portàtils, connexió de 
qualitat i llibres de text, sense exclusions en funció dels recursos i de les carències 
i situacions familiars, i també del suport educatiu necessari que garanteixi en cada 
cas les condicions per a l’aprenentatge. Així mateix, cal establir respostes específi-
ques i personalitzades per als alumnes amb necessitats educatives especials i llurs 
famílies.

e) Articular, en situacions de confinament, de tancament d’aules o escoles o de 
quarantena, i sense pèrdua de drets laborals i econòmics, mesures per a acompanyar 
les famílies en situació de vulnerabilitat que han de tenir cura dels infants a casa.

f) Dotar els centres educatius del personal docent necessari per a garantir-hi la 
inclusió escolar i els grups estables en tots els cursos i cicles, i a integrar en les plan-
tilles dels centres el personal educatiu especialista, complementari i auxiliar –peda-
gogs, psicòlegs, educadors socials, integradors socials, monitors o infermers–per a 
garantir-hi la inclusió, l’atenció de la diversitat i de les necessitats educatives espe-
cials, el suport per als alumnes amb situacions psicosocials especials i el seguiment 
i l’abordatge sanitaris de la Covid-19.

g) Garantir equips de protecció individual, mascaretes FFP2 i pantalles facials 
als treballadors dels centres educatius.

h) Assegurar les substitucions des del primer dia de baixa i a fer nomenaments 
des de l’1 de setembre fins al 31 d’agost.

i) Reforçar l’accés equitatiu dels alumnes a les activitats extraescolars organitza-
des pels centres, especialment en els de més complexitat educativa.

j) Estudiar l’aplicació d’un procés d’internalització dels serveis educatius, en col-
laboració amb el món local i les entitats que els presten actualment.

k) Aplicar als centres educatius les mesures de salut pública que garanteixin la 
prevenció de la Covid-19 entre tota la comunitat educativa i els entorns dels centres, 
a seguir-hi la incidència i l’abordatge adequat de la Covid-19, tenint en compte les 
característiques específiques de la problemàtica en cada centre i la diversitat de llurs 
necessitats i solucions en funció de l’edat dels alumnes, a garantir, si cal amb nous 
equipaments complementaris, els espais adequats per a l’activitat escolar amb ple-
nes garanties sanitàries i a donar suport als equips directius en la gestió de la crisi 
educativa.

l) Garantir el servei de menjador escolar el proper curs als alumnes beneficiaris 
d’ajuts individuals de menjador, també quan estiguin en situació de quarantena o aï-
llament o quan el centre estigui confinat.

m) Preveure la diversitat territorial i les especificitats del món rural com a va-
riables que cal tenir en compte a l’hora d’establir, en el marc de llur autonomia, els 
criteris de funcionament dels centres.

n) Garantir que la Covid-19 no sigui un factor que augmenti la segregació escolar 
i que, en canvi, esdevingui una oportunitat per a reduir-la. A aquest efecte, cal que 
tots els centres escolars gaudeixin de recursos educatius equitatius per a afrontar 
les necessitats dels alumnes amb garanties d’igualtat, qualitat i inclusió. En la do-
tació d’aquests recursos cal prioritzar els centres escolars públics. Així mateix, cal 
eliminar els concerts educatius de les escoles elitistes, classistes, que segreguen per 
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sexe o que exclouen la diversitat social i funcional, prohibir la segregació i endegar 
un procés de transició, gradual i progressiu, i amb un increment de la corresponsa-
bilització del conjunt dels centres educatius respecte als objectius de servei públic i 
una escolarització equilibrada, cap a un sistema educatiu universal i gratuït, en què 
el finançament de cada centre depengui de les seves necessitats i del seu compromís 
de servei públic.

o) Demanar al Govern de l’Estat que vetlli per la conciliació familiar com a prin-
cipi garant de la igualtat i que cobreixi amb una baixa per incapacitat temporal els 
treballadors que hagin de tenir cura d’infants en edat d’escolarització que estiguin 
en quarantena.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 193/XII del Parlament de Catalunya, sobre la gestió dels fons 
Covid-19 per a la recuperació econòmica i social
302-00235/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 63, 09.10.2020, DSPC-P 115

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 d’octubre de 2020, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la gestió dels fons Covid-19 per a la recuperació econòmica i social (tram. 
302-00235/12), presentada pel diputat Marc Sanglas i Alcantarilla.

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reclamar al Govern de l’Estat el traspàs de com a mínim 31.765 milions d’eu-

ros provinents del fons europeu creat amb motiu de la Covid-19 per a la recuperació 
econòmica i social vinculat a projectes transformadors (com ara de transició ecolò-
gica, digitalització de l’economia, entre d’altres) perquè puguin ésser gestionats des 
de la proximitat, amb la participació del món local, en compliment del principi de 
subsidiarietat que l’article 5.2 del Tractat de la Unió Europea estableix com un dels 
principis rectors fonamentals de la Unió.

b) Demanar al Govern de l’Estat que compleixi la legalitat sobre les inversions en 
infraestructures a Catalunya i incrementi el percentatge d’execució pressupostària 
relatiu al capítol d’inversions a Catalunya.

c) Demanar al Govern de l’Estat que obri una nova negociació amb els munici-
pis, que tingui en compte les entitats municipalistes de Catalunya, per a aprovar un 
nou reial decret que permeti el repartiment del fons extraordinari de 5.000 milions 
d’euros previst per l’Estat per al món local, entre altres qüestions; i que aquesta pro-
posta de reial decret permeti de fer ús de la capacitat d’endeutament dels ens locals 
per a fer noves despeses vinculades a la recuperació econòmica, i modifiqui el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, del 5 de març.

d) Demanar al Govern de l’Estat que creï un fons destinat a cobrir el dèficit ex-
traordinari del transport públic urbà a causa de la Covid-19, de com a mínim 600 
milions d’euros, per a les administracions titulars d’aquest servei.

e) Demanar al Govern de l’Estat que revisi i actualitzi el marc d’estabilitat pres-
supostària definit per l’article 135 de la Constitució i per la Llei orgànica 2/2012, del 
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27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, per a adaptar-la al 
nou context econòmic.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 194/XII del Parlament de Catalunya, sobre els procediments de 
regularització de les persones immigrades
302-00236/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 63, 09.10.2020, DSPC-P 115

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 d’octubre de 2020, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la regularització de persones immigrants (tram. 302-00236/12), pre-
sentada pel diputat Ruben Wagensberg Ramon, del Grup Parlamentari Republicà, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 
78970), pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 78973), pel Grup Par-
lamentari de Ciutadans (reg. 78974) i pel Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 78981).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya a traslladar al Govern 

espanyol la necessitat de: 
a) Regularitzar administrativament, de manera urgent, les més de sis-centes mil 

persones que es troben en situació irregular a l’Estat espanyol, per mitjà dels me-
canismes ja existents i de les modificacions reglamentàries que siguin necessàries.

b) Habilitar un mecanisme especial d’accés a l’autorització de residència i treball 
per a les persones amb experiència en el treball de cures, de manera que puguin con-
tribuir a la recuperació dels serveis socials i sanitaris.

c) Agilitar i accelerar els tràmits de reconeixement de les titulacions università-
ries i no universitàries adquirides a l’estranger, amb una atenció especial a les situa-
des en els àmbits professionals de l’assistència social i sanitària.

d) Reforçar la capacitat administrativa de les oficines i serveis d’estrangeria de 
les subdelegacions del Govern espanyol.

e) Reduir, durant els anys 2020 i 2021, el termini d’estada requerit per a l’accés a 
l’arrelament social, a un any, i el de l’oferta de contracte, a tres mesos.

f) Establir una autorització automàtica de treball per als joves que en el moment 
d’assolir la majoria d’edat estan tutelats, en situació de guarda o sota una altra de 
forma de protecció del sistema de protecció de la infància i l’adolescència.

g) Donar instruccions abans del 21 d’octubre a les subdelegacions del Govern 
espanyol per tal que acceptin els informes 03 (els informes d’integració social que 
determina el Reglament de la Llei d’estrangeria) per a valorar la renovació de les 
autoritzacions de residència dels joves majors d’edat immigrats sols que han estat 
tutelats, en situació de guarda o sota una altra forma de protecció del sistema de pro-
tecció de la infància i l’adolescència, i evitar les denegacions massives afavorides 
per la darrera jurisprudència del Tribunal Suprem.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya a: 
a) Executar un pla de xoc per a una sortida igualitària de la crisi generada per la 

Covid-19 que reculli, entre altres mesures, instruments de suport als processos de 
regularització, dins l’àmbit de competències de la Generalitat, i remetre al Parla-
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ment un informe, abans del 31 de desembre de 2020, sobre les propostes incloses en 
el pla de xoc, les mesures implementades i el pressupost assignat.

b) Impulsar un programa de difusió i sensibilització, destinat tant als agents eco-
nòmics amb capacitat de contractació laboral com en general a la ciutadania, per 
donar a conèixer i facilitar la implementació del procediment d’arrelament social 
per a l’accés a la regularitat administrativa.

c) Donar suport a la presentació de projectes de treball per compte propi que per-
metin l’accés a la regularitat administrativa.

d) Donar suport a la creació de cooperatives de treball que permetin l’accés a la 
regularitat administrativa a les persones dedicades al treball de cures.

e) Impulsar polítiques actives d’ocupació que permetin el manteniment i l’accés 
a la regularitat administrativa.

f) Difondre la utilitat de l’informe 03 (els informes d’integració social que deter-
mina el Reglament de la Llei d’estrangeria) per a evitar les situacions d’irregularitat 
administrativa.

g) Impulsar un pla perquè els joves d’entre 18 i 21 anys immigrats sols puguin 
accedir a la inserció laboral i la regularitat administrativa de llarg termini.

h) Donar continuïtat, el 2021, a la convocatòria d’ajuts a la contractació de perso-
nes dedicades al treball de cures, per a afavorir-ne la regularització administrativa i 
un treball en condicions legals i dignes.

i) Reforçar l’oferta formativa del servei de primera acollida, tant en format pre-
sencial, adaptat a les circumstàncies generades per la Covid-19, com en format en 
línia, per tal d’afavorir l’autonomia i l’arrelament social de les persones immigrades.

j) Reforçar les mesures de suport als centres educatius amb una presència impor-
tant d’alumnes de famílies immigrades en situació vulnerable, que inclogui suport 
educatiu per a l’alumnat, programes de formació per a les famílies i una major ac-
cessibilitat a les activitats educatives fora de l’horari lectiu.

k) Vetllar perquè tots els municipis compleixin les directrius de la Resolució del 
17 de febrer de 2020 de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Di-
recció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions 
tècniques als ajuntaments sobre la gestió del padró municipal, i instar-los a fer-les 
efectives, amb vista a assegurar els drets més bàsics a tots els ciutadans del país i 
posar fi a les limitacions arbitràries.

l) Ampliar l’oferta de classes de català i de castellà, especialment en horaris de 
caps de setmana, per facilitar l’assistència de treballadors de la llar en règim intern, 
tal com ja fa l’Ajuntament de Barcelona.

m) Garantir l’accés universal als recursos del Servei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya i reforçar les activitats formatives que permetin la regularització administra-
tiva per mitjà de l’arrelament social.

n) Crear en el termini de sis mesos l’Observatori del Padró d’Habitants, amb la 
participació de les entitats municipalistes i d’organitzacions antiracistes, amb l’ob-
jectiu de garantir l’empadronament de totes les persones que viuen als municipis de 
Catalunya.

o) Fer les gestions polítiques i adoptar les mesures executives necessàries per 
a garantir que tots els ajuntaments compleixin el Reial decret 1690/1986, de l’1 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les en-
titats locals, per a fer efectiva l’obligació que té tothom d’inscriure’s en el padró del 
municipi on resideix habitualment, davant la negativa d’alguns ajuntaments a per-
metre l’empadronament d’algunes persones, de manera que els impedeixen l’accés 
a drets fonamentals que els són inherents i n’agreugen la situació de vulnerabilitat.

3. El Parlament de Catalunya constata la necessitat que els ajuntaments revisin 
els procediments d’empadronament i els adaptin a la normativa vigent, per tal de 
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facilitar la inscripció en el padró a tots els residents dels municipis, i que no adoptin 
mesures administratives restrictives d’aquest dret.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 195/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’ocupació i les 
condicions sociolaborals del treball autònom
302-00238/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 63, 09.10.2020, DSPC-P 115

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 d’octubre de 2020, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’ocupació i les condicions sociolaborals del treball autònom (tram. 302-
00238/12), presentada pel diputat José María Cano Navarro, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
(reg. 78967).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a, davant d’una situació d’emergèn-

cia, establir els protocols necessaris, garantint sempre les mesures de seguretat per 
als professionals i per a la ciutadania per tal que, una vegada la situació epidemio-
lògica ho permeti, puguin reprendre l’activitat els sectors que encara no ho han po-
gut fer o ho han fet d’una manera molt condicionada, com els del lleure, la cultura, 
l’hostaleria o el comerç.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en matèria de conciliació, a: 
a) Dissenyar i posar en marxa ajudes immediates a la conciliació del treballador 

autònom amb els fills o els familiars dependents a càrrec davant possibles períodes 
de quarantena, per a no haver d’escollir entre mantenir el negoci i tenir cura de la 
família.

b) Reclamar al Govern de l’Estat que vetlli per la conciliació familiar com a 
principi garant de la igualtat i que doni cobertura per mitjà d’una baixa per incapa-
citat temporal als treballadors amb fills en edat d’escolarització obligatòria que no 
puguin anar a escola per la quarantena.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en matèria de finançament i mo-
rositat, a: 

a) Posar en marxa un pla de lluita contra la morositat de les administracions pú-
bliques que prevegi la immediata posada al dia en els pagaments de la Generalitat i 
dels ens que en depenen. En aquest sentit, el pagament de les factures dels ens que 
depenen de la Generalitat no pot excedir el termini de quinze dies.

b) Continuar impulsant i potenciar les línies de suport al treball autònom que el 
Grup Institut Català de Finances té actives per a aportar liquiditat i ajudar a mitigar 
els efectes de la pandèmia en els treballadors autònoms.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en matèria de formació, a: 
a) Continuar impulsant la formació específica per a treballadors autònoms, 

d’acord amb les necessitats del col·lectiu, fent incidència en els àmbits de gestió.
b) Promoure cursos de formació en línia destinats a treballadors autònoms i als 

qui que es plantegin d’ésser-ho.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en matèria de foment de l’empre-

nedoria, a redissenyar el programa «Catalunya emprèn» per a convertir-lo en una 
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eina útil de suport als emprenedors, amb un èmfasi especial en les dones, els joves 
i les persones de més de quaranta-cinc anys.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar una reorientació dels 
tràmits i gestions del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que abordi: 

a) La modernització i adaptació a les noves tecnologies per a millorar l’acompa-
nyament als treballadors al llarg de llur carrera professional.

b) L’estudi, conjuntament amb el Consell Català del Treball Autònom, de la crea-
ció d’una oficina específica del treballador autònom.

c) La revisió dels sistemes d’itineraris personalitzats, de reorientació i de formació.
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar de recursos la Inspecció de 

Treball perquè pugui: 
a) Dur a terme una activitat informativa per mitjà de l’emissió de criteris tècnics 

i tríptics sobre les seves funcions, per tal que els treballadors, les empreses i els au-
tònoms les puguin conèixer.

b) Col·laborar amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social, que depèn del Mi-
nisteri de Treball i Economia Social, en la detecció de falsos autònoms, per tal de 
fer controls d’ofici per a erradicar-ne l’ús.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a activar el Consell del Treball 
Autònom de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar de l’aprovació d’aquesta 
moció, per tal que esdevingui interlocutor de l’Administració amb relació als treba-
lladors autònoms.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 196/XII del Parlament de Catalunya, sobre la defensa de les 
institucions i l’autogovern
302-00239/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 63, 09.10.2020, DSPC-P 115

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 d’octubre de 2020, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la defensa de les institucions i l’autogovern (tram. 302-00239/12), pre-
sentada pel diputat Eduard Pujol i Bonell, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Republicà (reg. 78980).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya recorda que les institucions de la Generalitat (el 

Parlament, el Govern i el president) no es van crear a partir de la Constitució espa-
nyola del 1978, sinó que totes són anteriors i tenen una legitimitat històrica inqües-
tionable.

2. El Parlament de Catalunya denuncia la repressió continuada de l’Estat espa-
nyol contra la presidència de la Generalitat i, concretament, contra els tres darrers 
presidents de Catalunya, els Molt Honorables Senyors Artur Mas, Carles Puigde-
mont i Quim Torra.

3. El Parlament de Catalunya rebutja totes les ingerències dels diversos poders 
de l’Estat en les dinàmiques democràtiques de les institucions catalanes, que són les 
úniques legitimades per a elegir i fer cessar el president de la Generalitat.

4. El Parlament de Catalunya condemna la intervenció i les pressions de l’Estat 
espanyol sobre el Parlament, absolutament incompatibles amb el principi de sepa-
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ració de poders, i la censura dels debats parlamentaris, i també la repressió judicial 
exercida sobre els membres de la Mesa d’aquesta legislatura i de l’anterior, especial-
ment l’empresonament de la Molt Honorable Presidenta Carme Forcadell per haver 
permès el lliure debat parlamentari.

5. El Parlament de Catalunya denuncia la utilització de la por com a eina d’escar-
ni i repressió i constata que el cas de Tamara Carrasco n’és una prova escandalosa-
ment cruel, ja que va patir injustament un segrest legal en forma de confinament i, 
finalment, aquesta setmana ha estat absolta.

6. El Parlament de Catalunya exigeix, novament, una amnistia, la qual ha d’anul-
lar totes les causes judicials impulsades contra les persones que han estat proces-
sades, jutjades, detingudes o empresonades per defensar drets polítics, socials o ci-
vils, des del dret d’autodeterminació fins al dret de vaga, en el marc d’una legislació 
d’excepció contra els drets civils i polítics, com la Llei orgànica 4/2015, del 30 de 
març, de protecció de la seguretat ciutadana, coneguda com a Llei mordassa, o la 
legislació antiterrorista.

7. El Parlament de Catalunya expressa la seva solidaritat amb els càrrecs públics 
i ciutadans que han estat perseguits o continuen essent perseguits per raons políti-
ques per la fiscalia i la judicatura espanyoles.

8. El Parlament de Catalunya lamenta que els canvis que s’han produït en el 
Govern de l’Estat no hagin comportat cap millora perceptible en matèria de drets i 
llibertats i que continuï la mateixa dinàmica repressiva imposada a Catalunya pels 
governs anteriors.

9. El Parlament de Catalunya denuncia la complicitat dels diferents poders de 
l’Estat espanyol a l’hora de treballar per fer efectiva la repressió que pateix Cata-
lunya. Aquesta complicitat també es fa evident quan aquestes mateixes institucions 
–i les persones que hi han ocupat càrrecs– s’autoprotegeixen les unes a les altres. 
Proves d’aquesta manera d’actuar, fosca i encobridora, són la resposta dels expresi-
dents del Govern de l’Estat –i també d’exministres– davant la fugida del rei emèrit, 
l’absència de cap mena de crítica a l’article que el fiscal Zaragoza va publicar el 24 
d’agost de 2020 en el diari La Vanguardia, en què posava en dubte la justícia euro-
pea («El desatino judicial belga»), i el suport que l’exministre –i exgovernador civil 
a Barcelona l’any 1974– Rodolfo Martín Villa ha rebut per part de quatre expresi-
dents del Govern de l’Estat a l’hora d’afrontar una querella que des de l’Argentina 
l’investiga arran d’un greu episodi de repressió que va tenir lloc a Espanya el març 
del 1976, pel qual és acusat de crims de lesa humanitat.

10. El Parlament de Catalunya lamenta que des dels poders de l’Estat es guar-
di silenci quan membres del Parlament denuncien que han estat espiats per mitjà 
de llurs mòbils, quan s’assalta el despatx professional dels advocats dels presidents 
Quim Torra i Carles Puigdemont o quan es produeix un acte vandàlic a la seu d’Òm-
nium Cultural l’endemà de l’Onze de Setembre.

11. El Parlament de Catalunya constata que culminar la independència de Cata-
lunya amb els mecanismes propis d’una democràcia és l’única manera de garantir 
que Catalunya sigui governada per les persones elegides democràticament pel poble 
i es pugui dotar de les seves pròpies lleis, i que es puguin salvaguardar les institu-
cions i protegir els representants públics de la repressió i persecució sistemàtica per 
part de l’Estat espanyol.

12. El Parlament de Catalunya defensa les institucions pròpies com a eines per a 
impulsar les polítiques públiques necessàries, al servei de la ciutadania, i com a ele-
ment essencial d’impuls de l’independentisme per a assolir la plena sobirania amb 
la República catalana.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió
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Moció 197/XII del Parlament de Catalunya, sobre la necessitat d’un 
pla de rescat per al sector de la cultura
302-00241/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 63, 09.10.2020, DSPC-P 115

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 d’octubre de 2020, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la necessitat d’un pla de rescat per al sector de la cultura (tram. 302-
00241/12), presentada per la diputada Concepción Abellán Carretero, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 78962) i pel Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 78968).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Crear una taula amb els actors implicats amb l’objectiu d’assolir un acord na-

cional de rescat de la cultura en viu de Catalunya.
b) Promoure la revisió dels agents contractats del sector de les arts escèniques, 

per a suprimir la precarietat en les relacions laborals en què hi hagi capital públic 
implicat.

c) Fer una recomanació formal a totes les empreses privades del sector de la 
cultura, a fi que es garanteixin unes condicions laborals dignes per a la figura dels 
professionals de la cultura, i incloure aquest aspecte com un requisit obligatori per 
a rebre subvencions.

d) Articular, en col·laboració entre el Departament de Cultura i el de Treball, 
Afers Socials i Famílies, ajuts directes per a músics, artistes i treballadors de la 
cultura, a fi de fomentar l’activitat i afrontar la situació d’emergència d’aquests tre-
balladors, i també vetllar perquè l’Estat espanyol apliqui els ajuts formalitzats.

e) Establir, en el marc dels ajuts directes per a fomentar l’activitat, una línia 
d’ajuts per als professionals i les empreses dedicats a la divulgació de la història, del 
patrimoni i similars, que treballin amb escoles fent tallers o visites a museus i jaci-
ments, i per a les organitzacions i les associacions sense ànim de lucre dedicades a 
la cultura tradicional i popular.

f) Tramitar el desplegament normatiu que doni resposta a l’Acord de Govern que 
declara la cultura com un bé essencial, de tal manera que serveixi com a punt de 
partida per al projecte de llei sobre els drets culturals dels ciutadans.

g) Redactar, respectant l’autonomia local, una instrucció per a instar a compen-
sar els artistes i les empreses del sector de la cultura per les anul·lacions unilaterals 
dels ajuntaments a causa de la Covid-19, malgrat que l’activitat en espectacles pú-
blics està permesa i regulada per llei, dins dels termes contractuals signats.

h) Finalitzar el cens d’artistes a Catalunya abans de dos mesos.
i) Revisar, amb el Departament de Salut, les mesures aplicades amb relació a la 

Covid-19 per als espectacles en viu, siguin arts escèniques, música en viu o altres, a 
fi de flexibilitzar les mesures actuals i reactivar el sector de la cultura.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la dotació del Cos de Mossos 
d’Esquadra amb vestuari, elements de protecció personal, materials i 
eines
250-01019/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 30, tinguda el 14.10.2020, DSPC-C 574.

Proposta de resolució de suport als agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra davant l’intent de denigració per TV3
250-01021/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 30, tinguda el 14.10.2020, DSPC-C 574.

Proposta de resolució sobre l’increment de la dotació de la prestació 
econòmica de serveis bàsics
250-01331/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 31, tin-
guda el 14.10.2020, DSPC-C 573.

Proposta de resolució sobre l’harmonització normativa dels requisits 
d’habitabilitat dels habitatges
250-01392/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Territori en la sessió 30, tinguda el 14.10.2020, 
DSPC-C 572.

Proposta de resolució sobre la incentivació de la baixada dels preus 
del lloguer
250-01404/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Territori en la sessió 30, tinguda el 14.10.2020, 
DSPC-C 572.
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Proposta de resolució sobre el projecte d’urbanització del sector 
Montcal, a Begur
250-01441/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Territori en la sessió 30, tinguda el 14.10.2020, 
DSPC-C 572.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana
200-00017/12

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD 

DE REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units (reg. 79207).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitat pel procediment 
d’urgència extraordinària i que els terminis, a partir de la sol·licitud de compareixences, 
siguin reduïts a la meitat dels que són fixats amb caràcter d’urgència ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya
202-00061/12

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD 

DE REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP Cs, GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units, SP CUP-CC, SP PPC, Yolanda 
López Fernández, del GP CatECP (reg. 79208).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procediment 
d’urgència extraordinària i que els terminis, a partir de la sol·licitud de compareixences, 
siguin reduïts a la meitat dels que són fixats amb caràcter d’urgència ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.

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

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

D’acord amb l’article 138 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s’acor-
da de proposar al Ple que la Proposició de llei de mesures urgents per a garantir la 
convivència pacífica a les comunitats de propietaris davant l’ocupació il·legal sigui 
tramitada pel procediment de lectura única.

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

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 19.10.2020 al 30.10.2020).
Finiment del termini: 02.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.
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Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, del 22 d’abril, de 
l’estatut dels expresidents de la Generalitat
202-00084/12

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

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 6/2003, del 22 
d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat sigui tramitada pel procedi-
ment de lectura única.

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2014, del 4 de 
desembre, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, a fi 
d’establir mecanismes anuals d’impuls i control de l’acció exterior de 
la Generalitat
202-00085/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 79181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.10.2020

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 111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei 
següent, i sol·liciten que, d’acord amb l’article 138 del Reglament de la Cambra, es 
tramiti pel procediment de lectura única: 

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, 
d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, a fi d’establir 
mecanismes anuals d’impuls i control de l’acció exterior de la Generalitat

Exposició de motius
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix el marc bàsic de l’acció exterior 

de la Generalitat en el Capítol III (Acció exterior de la Generalitat), del seu Títol V  
(De les relacions institucionals de la Generalitat), i aquest marc bàsic ha estat ob-
jecte de desenvolupament legislatiu mitjançant la Llei 16/2014, del 4 de desembre, 
d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea.

L’esmentada Llei 16/2014 detalla, en el seu article 3, quins són els principis rec-
tors que regeixen l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya i les seves relacions 
amb la Unió Europea. Entre aquests principis rectors s’esmenta, en la lletra b) de 
l’article 3, «La cerca del consens polític en les orientacions i estratègies generals de 
l’acció exterior i de les relacions amb la Unió Europea, per a aconseguir la continuï-
tat i l’estabilitat que requereixen les polítiques per al mitjà i el llarg termini». En la 
lletra d) del mateix article s’hi esmenta «La transparència en l’actuació dels poders 
públics» i encara dins el mateix article, la lletra h) esmenta com a principi rector  
«El compliment del principi de lleialtat institucional mútua i la cerca de sinergies 
amb el Govern de l’Estat i amb les altres administracions públiques, d’acord amb els 
principis rectors de les polítiques públiques establerts per l’Estatut».

La Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb la Unió 
Europea, també dedica el Capítol I del seu Títol I als actors de l’acció exterior de la 
Generalitat de Catalunya, i el primer de tots ells en el text legal és el Parlament de 
Catalunya. És en l’article 5 de la Llei 16/2014 que es disposa quines són les funcions 
que corresponen al Parlament en aquesta matèria. En la lletra a) de l’article 5 de l’es-
mentada llei, se li atorga la funció d’exercir «la funció d’impuls i control de l’acció 
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exterior de la Generalitat i, amb aquesta finalitat, conèixer la política i l’activitat del 
Govern en l’àmbit de l’acció exterior, deliberar sobre aquesta qüestió i fer-ne el con-
trol». En la lletra b) del mateix article, se li atorga la funció de «Promoure la parti-
cipació de la ciutadania en el debat públic i el control de l’acció política i de govern 
en aquest àmbit». En la lletra c) del mateix article, la de «Debatre el Pla estratègic 
d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, i fer-ne el seguiment, d’acord 
amb el que estableix l’article 15». Així mateix, la lletra g) del mateix article fa refe-
rència a les «relacions de col·laboració» i als «mecanismes d’informació mútua amb 
el Govern, amb les altres institucions de la Generalitat i amb els ens, els organismes 
i les entitats adscrits al Parlament en l’àmbit de l’acció exterior».

Per tal de facilitar la funció d’impuls i control de l’acció exterior de la Generalitat 
i de les seves relacions amb la Unió Europea, així com per donar un millor compli-
ment als esmentats principis rectors que han de regir l’acció exterior de la Generali-
tat de Catalunya i les seves relacions amb la Unió Europea, la present llei modifica 
puntualment la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb 
la Unió Europea, a fi d’establir mecanismes anuals d’impuls i control de l’acció ex-
terior de la Generalitat.

En primer lloc, es modifica la lletra c) de l’article 5 de l’esmentada llei, a fi d’in-
cloure entre les funcions previstes del Parlament pel que fa a l’acció exterior i les rela-
cions amb la UE no tan sols el debat del Pla estratègic d’acció exterior i de relacions 
amb la UE, que té un caràcter quadriennal i s’elabora amb participació del conjunt 
d’actors de l’acció exterior als que la llei crida a fer-ho, sinó també el debat d’un nou 
informe anual sobre l’acció exterior i les relacions amb la UE de la Generalitat.

En segon i darrer lloc, es modifica la mateixa Llei 16/2014, del 4 de desembre, 
a fi d’incorporar-hi un nou Títol V relatiu als mecanismes anuals d’impuls i control 
de l’acció exterior i de les relacions amb la UE, estructurat en dos capítols, amb un 
sol article inscrit en cadascun d’ells. El Capítol I està dedicat a l’Informe anual sobre 
l’acció exterior i les relacions amb la UE, i conté les disposicions relatives a l’ela-
boració i contingut de l’esmentat informe, així com les relatives al seu lliurament 
al Parlament i a la celebració en aquest d’un debat sobre l’informe, que inclou no 
només un apartat dedicat a l’avaluació i seguiment del pla estratègic quadriennal en 
l’any anterior, sinó també un apartat dedicat a la planificació i orientació de l’acció 
exterior i de les relacions de la Generalitat amb la UE en l’any següent. El Capítol II  
està dedicat a la compareixença anual davant la comissió corresponent del Parla-
ment de les persones responsables de la direcció de cadascuna de les delegacions 
del Govern a l’exterior, i de la persona responsable de la direcció de la delegació del 
Govern davant la UE, als efectes de millorar la transparència de l’acció exterior i fa-
cilitar al Parlament les seves tasques en matèria d’impuls i control de l’acció exterior 
de la Generalitat i de les seves relacions amb la UE.

Article 1 
Es modifica la lletra c) de l’article 5 de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció 

exterior i de relacions amb la Unió Europea, que queda redactada de la següent manera: 
«Article 5. Parlament
Corresponen al Parlament, de conformitat amb l’Estatut i d’acord amb el princi-

pi d’autonomia reglamentària, les funcions següents: 
c) Debatre el Pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, 

i fer-ne el seguiment, d’acord amb el que estableix l’article 15. Així mateix, debatre 
l’Informe anual sobre l’acció exterior de la Generalitat i de les seves relacions amb 
la Unió Europea, d’acord amb el que estableix l’article 41.»

Article 2
Es modifica la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions 

amb la Unió Europea, per introduir-hi un nou Títol V, amb la següent redacció: 
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«Títol V. Mecanismes anuals d’impuls i control de l’acció exterior i de les rela-
cions amb la UE

Capítol I. Informe anual sobre l’acció exterior i les relacions amb la UE
Article 41. Debat de l’Informe anual sobre l’acció exterior i les relacions amb la UE
1. El departament competent en matèria d’acció exterior i de relacions amb la 

UE ha d’elaborar anualment un informe sobre l’acció exterior i les relacions amb  
la UE de la Generalitat de Catalunya, que ha de contenir un apartat dedicat a l’ava-
luació i seguiment del Pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió Eu-
ropea durant l’exercici anual tancat, així com un apartat dedicat a la planificació i 
orientació de l’acció exterior i de les relacions amb la Unió Europea de la Genera-
litat en el següent exercici anual.

2. El conseller competent en matèria d’acció exterior sotmet a l’aprovació del 
Govern l’Informe anual sobre l’acció exterior i les relacions amb la UE. Un cop 
aprovat, el Govern el presenta davant el Parlament, perquè en tingui coneixement i 
el pugui debatre i fer-ne el seguiment. El Govern ha d’adoptar les mesures necessà-
ries per a difondre i donar a conèixer el contingut de l’Informe anual entre la resta 
d’actors de l’acció exterior de Catalunya, especialment dels ens locals de Catalunya 
i la societat civil competent en aquesta matèria.

Capítol II. Compareixença anual de la direcció de les delegacions del Govern a 
l’exterior i de la direcció de la delegació del Govern davant la Unió Europea

Article 42. Compareixença anual de la direcció de les delegacions del Govern a 
l’exterior i de la direcció de la delegació del Govern davant la Unió Europea davant 
el Parlament

Les persones titulars de la direcció de les delegacions del Govern a l’exterior, 
així com la persona titular de la direcció de la delegació del Govern davant la Unió 
Europea han de comparèixer anualment davant la comissió que tingui atribuïdes les 
funcions d’impuls i control de l’acció exterior de la Generalitat i de les seves rela-
cions amb la Unió Europea, a fi de facilitar la realització de les esmentades funcions 
amb relació a les que les respectives delegacions tenen encomanades.»

Disposicions finals

Primera. Efectes econòmics i pressupostaris
Els efectes econòmics i pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin 

comportar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exercici 
pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt,  

GP PSC-Units
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2020 al 27.10.2020).
Finiment del termini: 28.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2020 al 27.10.2020).
Finiment del termini: 28.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2020 al 27.10.2020).
Finiment del termini: 28.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.
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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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2020 al 27.10.2020).
Finiment del termini: 28.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2020 al 27.10.2020).
Finiment del termini: 28.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2020 al 27.10.2020).
Finiment del termini: 28.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.

Proposta de resolució sobre les bonificacions del transport públic 
per a les persones amb discapacitat
250-01532/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.10.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2020 al 27.10.2020).
Finiment del termini: 28.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2020 al 27.10.2020).
Finiment del termini: 28.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2020 al 27.10.2020).
Finiment del termini: 28.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2020 al 27.10.2020).
Finiment del termini: 28.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.
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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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2020 al 27.10.2020).
Finiment del termini: 28.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2020 al 27.10.2020).
Finiment del termini: 28.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.

Proposta de resolució sobre la inacció del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya davant la discriminació del castellà per part de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-01538/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2020 al 27.10.2020).
Finiment del termini: 28.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.

Proposta de resolució sobre la reobertura dels centres d’atenció 
primària i els consultoris locals del Segrià
250-01539/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.10.2020.

Fascicle segon
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2020 al 27.10.2020).
Finiment del termini: 28.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.

Proposta de resolució de condemna de l’assenyalament públic 
d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra per part de Quim Torra i Pla
250-01540/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2020 al 27.10.2020).
Finiment del termini: 28.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.

Proposta de resolució sobre l’arribada de la fibra òptica a petits 
municipis
250-01541/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2020 al 27.10.2020).
Finiment del termini: 28.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.

Proposta de resolució sobre la protecció de les dones i de les 
víctimes del tràfic de persones i d’explotació sexual
250-01542/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2020 al 27.10.2020).
Finiment del termini: 28.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.
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Proposta de resolució sobre l’acatament de la sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, del 29 de setembre, de nul·litat 
parcial del Pla director urbanístic de la construcció de Hard Rock al 
centre recreatiu i turístic de Vila-seca
250-01543/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2020 al 27.10.2020).
Finiment del termini: 28.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.

Proposta de resolució sobre el compliment de l’obligació d’avaluar 
els riscos laborals al Cos de Mossos d’Esquadra davant la Covid-19
250-01544/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2020 al 27.10.2020).
Finiment del termini: 28.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pla de xoc en l’àmbit de 
l’Administració de justícia amb motiu de la crisi de la Covid-19
250-01545/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2020 al 27.10.2020).
Finiment del termini: 28.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.

Proposta de resolució sobre l’increment de les mesures de control 
contra la Covid-19 als centres penitenciaris
250-01546/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.10.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2020 al 27.10.2020).
Finiment del termini: 28.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.

Proposta de resolució sobre el garantiment del poder adquisitiu dels 
empleats públics en temps de crisi econòmica per la Covid-19
250-01547/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2020 al 27.10.2020).
Finiment del termini: 28.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.

Proposta de resolució sobre el millorament de la col·laboració amb 
els ajuntaments davant la crisi de la Covid-19
250-01548/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2020 al 27.10.2020).
Finiment del termini: 28.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.

Proposta de resolució sobre el millorament del funcionament de la 
matrícula als cursos de català del Consorci per a la Normalització 
Lingüística
250-01549/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2020 al 27.10.2020).
Finiment del termini: 28.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.
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Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un servei de 
rodalia que vertebri una mobilitat sostenible i justa a les terres de 
Lleida, l’Alt Pirineu i Aran
250-01550/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2020 al 27.10.2020).
Finiment del termini: 28.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de polítiques socials per a 
millorar la qualitat de vida de la gent gran
250-01551/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2020 al 27.10.2020).
Finiment del termini: 28.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.

Proposta de resolució sobre la lluita contra el ciberassetjament a 
infants i adolescents en temps de Covid-19
250-01552/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2020 al 27.10.2020).
Finiment del termini: 28.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’emergència per a 
minimitzar els efectes negatius de la contaminació atmosfèrica
250-01553/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.10.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2020 al 27.10.2020).
Finiment del termini: 28.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.

Proposta de resolució sobre les mesures urgents per a garantir la 
seguretat ciutadana i la convivència pacífica a Mataró
250-01554/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2020 al 27.10.2020).
Finiment del termini: 28.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents de 
suport al comerç local i de proximitat davant la crisi generada per la 
pandèmia de Covid-19
250-01555/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2020 al 27.10.2020).
Finiment del termini: 28.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.

Proposta de resolució sobre la cultura en temps de Covid-19
250-01556/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.10.2020 al 27.10.2020).
Finiment del termini: 28.10.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.
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Proposta de resolució sobre l’obligació d’empadronament
250-01558/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 79022 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.10.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre l’obligació d’empadronament, 
per tal que sigui substanciada davant [la] [comissió], amb el text següent: 

Exposició de motius
Recentment, el govern de JxC i PSC de Premià de Mar, juntament amb Ciuta-

dans, ha aprovat una moció per empadronar només a les persones que aportin do-
cumentació que acrediti títol de propietat d’un immoble o contracte de lloguer en 
immoble del municipi, tot contradient la Resolució de 17 de febrer de 2020.

Fa temps que associacions i moviments socials estan posant de manifest les grans 
dificultats, que es troben algunes persones, que sovint es troben en situació de vul-
nerabilitat, a l’hora d’empadronar-se, i alerten de les creixents limitacions que s’es-
tan fent a l’exercici d’aquest dret, com en el cas de Premià de Mar i altres municipis.

En data 29 d’abril de 2020, es disposa la Resolució de la Subsecretaria, per la 
que es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut 
Nocional d’estadística i de la Direccio General de Cooperació Autonòmica i Local, 
per la que s dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró 
municipal

Dita instrucció es el resultat d’adaptar la resolució de 30 de gener de 2015 d’ins-
truccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal a la norma-
tiva que s’ha aprovat posteriorment, tant a nivell estatal com europeu.

El padró municipal es el registre administratiu que pretén reflectir el domicili on 
resideixen les persones que viuen al municipi, i els Ajuntaments tenen l’obligació 
d’inscriure a tot veí d’acord la legislació vigent.

Tota persona que visqui a Espanya esta obligada a inscriure’s al Padró del muni-
cipi que resideixi habitualment. I a la vegada s’estableix la correlativa obligació dels 
Ajuntaments de procedir a realitzar la inscripció, amb únicament la proba de iden-
titat y residencia real, de qui resideixi en el seu municipi.

Tal com consta en la mencionada Resolució, l’objectiu del Padró es deixar cons-
tància d’un fet, qui viu al municipi. Per a això, els Ajuntaments realitzaran les ac-
tuacions i operacions necessàries per a tenir-lo actualitzat.

Tanmateix, podrà exigir l’aportació de documents als seus veïns amb la única 
finalitat de comprovar la veritat de les dades consignades. Tan aviat el gestor mu-
nicipal tingui la convicció de que les dades que consten en la inscripció padronal 
s’ajusten a la realitat, deixa d’estar facultat per a sol·licitar ulteriors justificants que 
acreditin el fet. Per tant, no esta configurat com una discrecionalitat dels ajunta-
ments, no es una opció per part de l’ens local, estan obligats a empadronar a tothom 
que hi visqui (ja sigui, per exemple, en una furgoneta o sense domicili fixe).

Concretament, la possibilitat de demanar als veïns «títol que legitimi la ocupació 
de l’habitatge» no atribueix a les administracions locals ninguna competència per a 
jutjar qüestions de propietat, d’arrendaments urbans o, en general de naturalesa ju-
ridico-privada, sinó que te com a única finalitat servir d’element de proba per acre-
ditar el veí viu en el domicili indicat. A efectes d’acreditació del fet, els ens locals 
tenen la potestat de comprovar per qualsevol mitja 

El padró, a mes d’un registre administratiu, es la porta d’accés dels ciutadans a 
drets basics com la sanitat, educació o serveis socials. Sense padró, l’accés a molts 
drets son denegats als residents generant un greu perjudici, creant ciutadans de pri-
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mera i ciutadans de segona, i son una flagrant vulneració de drets que en democràcia 
no s’hauria de produir.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern, en col·laboració amb el ens locals, a 

vetllar i garantir que tots els municipis compleixen les directrius de la Resolució de 
17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nocional d’estadística i de la Di-
reccio General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que es dicten instruccions 
tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal, assegurant els drets 
mes bàsics als nostres ciutadans i posar fi a les limitacions arbitraries.

El Parlament de Catalunya constata la necessitat d’emplaçar als Ajuntaments de 
Catalunya a revisar els procediments d’empadronament, adaptar-lo a la normativa 
vigent, i facilitar el registre del Padró a tot resident del municipi eliminant tota me-
sura restrictiva.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’aplicació Radar Covid-19
250-01559/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 79078 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.10.2020

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Martí Pachamé Barrera, diputat 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 sobre l’aplicació del 
Radar Covid-19, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
Un dels principals avantatges que tenim ara respecte a situacions semblants anys 

enrere és la capacitat de tractar la informació. Especialment respecte a altres pandè-
mies com la que va assolir el món el 1918, es calcula que aquella epidèmia de grip 
va matar al voltant de 40 milions de persones arreu del món, més que les morts pro-
duïdes per la Gran Guerra, i ja podem imaginar que aquesta xifra deu ser més petita 
de la real perquè ja estem veient com resulta de complicada la comptabilització de 
les víctimes amb les eines actuals, no podem imaginar les complicacions en un món 
molt menys connectat.

El tractament de la informació ha esdevingut una eina fonamental en el desenvo-
lupament de la nova economia i d’eines que permeten l’anàlisi quasi en temps real de 
milions de dades puntuals. Ens hem cansat de parlar dels avenços en el tractament 
de la informació de la Intel·ligència artificial, del Big Data, de la utilització de súper 
ordinadors, un dels més potents a Europa precisament està instal·lat aquí a Barcelona.

Sabem que un dels elements d’èxit claus en la lluita contra l’actual epidèmia és el 
reconeixement de patrons, l’establiment de poblacions de risc de contagi per realit-
zar aïllaments preventius que confinin els possibles afectats en àrees tan petites com 
sigui possible per tal que l’afectació de l’activitat econòmica no sigui tan greu com a 
la passada primavera. És per això que hem de aprofitar que Barcelona i la seva àrea 
metropolitana, són hubs de coneixement tecnològic avançat, i podem trobar impor-
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tants empreses vinculades al desenvolupament d’aplicacions informàtiques i de so-
lucions globals al tractament de dades.

Després de sentir, mil i una vegades des del Govern que el futur passa per la di-
gitalització, veiem que, al contrari del que diuen, sols són digitals per malbaratar 
recursos, per inflar les despeses de l’administració i per crear-ne de paral·leles fora 
del control parlamentari.

Després de tot això veiem com no hi ha gens d’interès per part del Govern de la 
Generalitat amb connectar la xarxa sanitària catalana amb la de la resta d’Espanya 
mitjançant la utilització d’una aplicació informàtica que permet, està demostrat, que 
es pugui fer un control i seguiment més acurat i eficient de la propagació de l’epidè-
mia de la Covid-19.

El retard en la utilització de rastrejadors per identificar els possibles casos de 
persones afectades ha fet que l’evolució de l’epidèmia, en molts casos, sigui més 
complicada d’aturar.

Siguem sensats, pensem en el bé comú i col·laborem amb la resta d’administra-
cions, utilitzem les eines que s’han desenvolupat i que milloren molt el seu funcio-
nament si inclouen els principals centres demogràfics, i Catalunya ho és. Utilitzem 
aquesta eina fonamental pel control dels contagis.

Fa un mes els diaris ens parlaven del fet que el Govern faria les seves pròpies 
proves amb l’aplicació Radar Covid. Un mes després els catalans no tenim cap siste-
ma de rastreig eficient i d’abast de tota la població i que determini amb rapidesa pos-
sibles contagis. El perquè no ho sabem. Sols interessa pel bé de la salut dels nostres 
conciutadans i per reduir els impactes negatius sobre l’economia de la pandèmia de 
la Covid-19 que es prenguin mesures com la implantació d’aquesta aplicació vincu-
lada al nostre sistema sanitari.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Promoure la utilització massiva de l’aplicació Radar Covid entre la ciutadania 

catalana.
2. Connectar la nostra Comunitat Autònoma al sistema de seguiment i rastreig 

que ens vincula amb la resta de Comunitats Autònomes.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Martí Pachamé Barrera, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions 
laborals i retributives dels jutges de carrera per a cobrir les vacants 
produïdes a conseqüència de l’assetjament separatista
250-01560/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 79196 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.10.2020

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

Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la Propuesta de resolución sobre la mejora de las condiciones la-
borales y retributivas de los jueces de carrera en Cataluña para cubrir las vacantes 
a consecuencia del acoso separatista, para que sea sustanciada ante la Comisión de 
Justicia, con el siguiente texto: 
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Exposición de motivos
Los Jueces y Magistrados ejercen la potestad jurisdiccional en todo tipo de pro-

cesos, juzgando y haciendo ejecutar lo Juzgado, según las normas de competencia y 
procedimiento, conforme al artículo 117 de la Constitución.

La situación de determinados órganos judiciales catalanes, que se encuentran 
sobrepasados por la entrada de asuntos que reciben y que se ha multiplicado a raíz 
de la crisis sanitaria grave por la SARS– CoV-2 (Covid-19), junto con la insuficien-
te dotación judicial en algunos partidos judiciales y la inadecuada cobertura de las 
vacantes temporales, exige la necesidad de la adopción de medidas necesarias para 
solventar estas situaciones.

El gran número de vacantes de plazas de Jueces y Magistrados en Cataluña es alar-
mante, tal y como viene produciéndose desde 2017, a causa del acoso de grupos calle-
jeros separatistas que tienen en su punto de mira a la justicia y a la democracia para 
imponer su proyecto totalitario. Según la memoria del T.S.J.C. de 2019, tuvimos en Ca-
taluña un total de 134 vacantes respecto de las 832 plazas vacantes, lo cual supone un 
16,1% del total. Además, tenemos 88 vacantes sin juez titular que se achaca claramente 
a: «la tensión generada en los últimos años por el proceso independentista».

Resulta especialmente preocupante que Cataluña se encuentre tan lejos de la me-
dia nacional, por la que debería tener 11,91 jueces por cada 100.000 habitantes, por 
lo que deberíamos tener 911 plazas orgánicas cubiertas, en lugar de 832, es decir, 
faltarían 80 plazas para alcanzar la media española y 213 plazas de jueces vacantes.

En la última promoción de jueces de este año 2020, el 90% de las plazas que se 
les han ofertado (56 de 62) están en Cataluña, pero no han sido cubiertas en con-
curso ordinario, sino que se han cubierto por destino forzoso. Esta vía brusca y for-
zosa de proveer plazas a nuestros juzgados es una medida con visión a corto plazo 
y no resulta la más eficaz, puesto que urge la necesidad de apostar por atraer a los 
nuevos jueces para ejercer su función jurisdiccional en Cataluña de manera volun-
taria, y favorecer así que permanecerán en Cataluña una vez agotado el periodo de 
permanencia obligatorio de un año, haciendo de Cataluña un destino atractivo para 
desarrollar la función de juez.

Para paliar estas situaciones, tanto estructurales como coyunturales, se debe-rí-
an adoptar por parte del Departament de Justícia un Plan de medidas de apoyo y 
refuerzo a los juzgados y tribunales, así como garantizar que se puedan cubrir las 
plazas vacantes en los órganos jurisdiccionales catalanes.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Reconocer la necesidad de establecer un complemento retributivo extraordina-

rio a favor de los Jueces y Magistrados de carrera que ejercen la potestad jurisdic-
cional en Cataluña, con la finalidad de cubrir las plazas vacantes que se han dejado 
de cubrir en los últimos años hasta llegar a la media nacional y hacer de Cataluña 
un destino atractivo para los jueces de carrera, instando al Departament de Justicia 
a promover un convenio de colaboración con el C.G.P.J., anunciando el compromiso 
del Departament de Justicia a financiar dicho complemento.

2. Manifestar el apoyo a los Jueces y Magistrados que desempeñan sus funciones 
en los Juzgados catalanes y que han sufrido en los últimos años el acoso y el seña-
lamiento de determinados grupos callejeros separatistas.

3. Reconocer el ingente trabajo diario que realizan los Jueces y Magistrados en 
Cataluña, ante la situación de colapso generada por la grave crisis sanitaria por la 
SARS-CoV-2 (Covid-19), y ante la falta de medios materiales y humanos adecuados 
para realizar con plenas garantías su trabajo.
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4. Destinar los recursos presupuestarios suficientes durante el presente ejercicio 
2020 y para los sucesivos mientras la situación de plazas vacantes de Jueces y Ma-
gistrados sin cubrir y la situación de colapso de los órganos judiciales persista.

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, 

diputado, GP Cs

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

Informe de fiscalització 15/2020, sobre la Fundació de Gestió Sanitària 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2018
256-00051/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 79215 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 13.10.2020

El procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2020, sobre la Fundació 
de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2018 
pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 19.10.2020 al 30.10.2020).
Finiment del termini: 02.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2020.

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «La prevenció i reparació dels 
abusos escolars infantils per representants de l’Església catòlica»
360-00032/12

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.10.2020.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/123573365.pdf
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Informe i conclusions de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al 
Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran
260-00002/12

CONEIXEMENT

Mesa del Parlament, 13.10.2020

D’acord amb el que disposa l’article 66.3 del Reglament, la Mesa ha pres nota de 
l’Informe.

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Interior
410-00005/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL SP PPC

Reg. 79228 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.10.2020

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

tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament 
del Parlament, comunica que el diputat Daniel Serrano Coronado ha estat designat 
membre de la Comissió d’Interior.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de l’Estatut dels Diputats
412-00001/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL SP PPC

Reg. 79230 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.10.2020

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 48.1 del Reglament del 
Parlament, comunica que el diputat Santi Rodríguez i Serra ha estat designat mem-
bre de la Comissió de l’Estatut dels Diputats.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 577/XII, sobre el compromís 
fefaent per a l’entrada en funcionament del jutjat número 7 de Girona
290-00532/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 79217 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.10.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 577/XII, sobre el 
compromís fefaent per a l’entrada en funcionament del jutjat número 7 de Girona 
(tram. 290-00532/12), us informo del següent:

A causa de la paralització de terminis provocada per la Covid-19, l’entrada en 
funcionament del Jutjat de Primera Instància número 7 de Girona s’ha hagut de pos-
posar del 30 de setembre de 2020 al 20 de novembre de 2020.

Barcelona, 6 d’octubre de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Control del compliment de la Resolució 765/XII, sobre l’augment del 
nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra destinats a Barcelona
290-00689/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 78746 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.10.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 765/XII, sobre 
l’augment del nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra destinats a Barcelona (nú-
mero de tramitació 290-00689/12), us informo del següent: 

A data 18 de setembre de 2020, el nombre d’efectius destinats a l’USC Barcelo-
na, a la Regió Policial Metropolitana Barcelona, és de 2.059 efectius.

La distribució dels efectius destinats a tasques de seguretat ciutadana a les 10 
àrees bàsiques policials és la següent: 

ABP les Corts 99 efectius

ABP Eixample 270 efectius

ABP Gràcia 92 efectius

ABP Horta-Guinardó 92 efectius

ABP Nou Barris 91 efectius

ABP Sant Andreu 92 efectius

ABP Sant Martí 186 efectius

ABP Sants-Montjuïc 135 efectius

ABP Ciutat-Vella 262 efectius

ABP Sarrià-Sant Gervasi 91 efectius
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En la comptabilització total cal esmentar també els 155 efectius de la Unitat Regi-
onal de Reacció i Dispositius, els 201 destinats a l’Àrea Regional de Seguretat d’Edi-
ficis i els 293 de l’Àrea Regional d’Instrucció d’Atestats i Custòdia de Detinguts.

Més enllà dels efectius policials destinats a tasques de seguretat ciutadana, s’hi 
destinen efectius d’altres especialitats per a dispositius o serveis especials sempre 
que les circumstàncies ho requereixen.

Barcelona, 1 d’octubre de 2020
Miquel Sàmper i Rodríguez, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 788/XII, relativa a l’Informe 
de fiscalització 8/2019, sobre l’Agència Catalana de Turisme, 
corresponent a l’exercici del 2017
290-00707/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 79113 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.10.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 788/XII, relativa a 
l’Informe de fiscalització 8/2019, sobre l’Agència Catalana de Turisme, corresponent 
a l’exercici del 2017 (tram. 290-00707/12), us envio, adjunt, l’informe de l’Agència 
Catalana de Turisme.

Barcelona, 6 d’octubre de 2020
Ramon Tremosa i Balcells, conseller d’Empresa i Coneixement

Annex
D’acord amb la resolució esmentada, s’insta al Govern a seguir les recomana-

cions recollides en l’Informe de fiscalització 8/2019 de l’Agència Catalana de Tu-
risme.

1. Cal renovar el conveni que regula, entre altres aspectes, els ingressos corres-
ponents a l’ACT provinents de l’Oficina de turisme de l’aeroport, ja que està denun-
ciat des de 2010.

La necessitat de renovar el conveni per a la comercialització de productes i ser-
veis entre l’Agència Catalana de Turisme i Turisme de Barcelona, denunciat des de 
2010, va permetre identificar el buit formal existent pel que feia a la utilització dels 
espais de l’aeroport de Barcelona. Per aquesta raó, l’ACT va obrir un període de 
negociació per a la cessió dels espais de les Oficines d’Informació Turística de l’ae-
roport de Barcelona entre AENA i l’Agència Catalana de Turisme, que es va iniciar 
l’any 2014, i que no va concloure fins finals de l’any 2018, amb la signatura del Con-
veni vigent, que venç a finals de 2020. En paral·lel, per a legitimar la comercialit-
zació de productes per part de la Direcció General de Turisme, l’any 2016 es va for-
malitzar un encàrrec de gestió entre el Departament (Direcció General de Turisme) 
i l’Agència Catalana de Turisme per 4 anys, amb possibilitat de pròrroga, que venç 
també el proper 31 de desembre.

En aquests moments, doncs, la Direcció General de Turisme està iniciant la tra-
mitació de la pròrroga de l’encàrrec de gestió amb l’ACT i, en paral·lel, l’ACT està 
activant també la tramitació de la pròrroga del seu Conveni amb AENA, que serà 
signada per part de l’Honorable Conseller d’Empresa i Coneixement, en la seva do-
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ble condició de Conseller competent en matèria de Turisme i, al mateix temps, Presi-
dent del Consell de Direcció de l’ACT.

A partir d’aquesta doble signatura de pròrrogues, s’activarà a partir del proper 
mes de gener la signatura del conveni per a la comercialització de productes entre 
l’Agència Catalana de Turisme, la Direcció General de Turisme i Turisme de Bar-
celona.

2. Pel que fa als aspectes pressupostaris, seria recomanable que en els comptes 
anuals es faci una conciliació entre els totals de les liquidacions del pressupost per 
programes (gestió) i el pressupost amb la classificació econòmica. Caldria també 
una explicació respecte de la conciliació d’aquestes dades amb les contingudes al 
pressupost per estratègies i tàctiques.

L’any 2017, objecte de l’informe de fiscalització de la Sindicatura, les liquida-
cions del pressupost per programes (gestió) i el pressupost per classificació econò-
mica estaven totalment correlacionats. Cal tenir present que l’Agència porta una 
comptabilitat financera on la despesa es registra atenent a la seva naturalesa i 
mitjançant diferents camps de control l’ERP –programari de gestió– permet d’una 
banda classificar pressupostàriament la despesa en funció d’una classificació eco-
nòmica, per capítols, articles, conceptes i aplicacions, d’acord amb l’estructura 
de pressupost públic, i d’una altra una pressupostària de gestió per programes, 
tàctiques i estratègies. L’entrada de dades al procés de comptabilització és única 
i aquesta classificació permet treure informació d’acord amb un o altre criteri de 
classificació.

No hi ha una correspondència única de compte a compte entre els diferents 
camps de control, una mateixa aplicació econòmica pot contenir diferents tipologies 
de partides pressupostàries per programes o iniciatives, i a la vegada una mateixa 
partida pressupostària per programes o una iniciativa poden contenir diferents apli-
cacions, es tractar d’una relació matricial. Aquesta classificació permet creuar la 
informació de diferents maneres i en tot moment es possible llistar el contingut per 
una o altra prioritat d’ordenació.

L’Agència, en els comptes anuals de l’Entitat, presenta la liquidació del seu pres-
supost en els diferents formats mencionats en el paràgraf anterior, pressupost de 
gestió per programes i partides, per tàctiques/iniciatives d’acord amb l’estructura 
del Pla de Màrqueting i per classificació econòmica –pública–, veure pàgines 8 a 16 
dels comptes anuals.

3. Cal millorar els procediments de contractació, en especial pel que fa a la con-
creció dels criteris i subcriteris de valoració, la ponderació i la motivació de la pun-
tuació atorgada i a la necessitar de mostrar de manera clara i concisa els supòsits que 
poden donar lloc a les modificacions i a les millores.

L’entitat sempre ha treballat sota la premissa del compliment estricte de la LCSP. 
Amb l’entrada en vigor de la nova normativa, que implicava entre altres també el 
canvi que afectava a l’Agència Catalana de Turisme per passar a ser considerada 
també com a Administració Pública enlloc de Poder Adjudicador no Administració 
Pública, ha significat un canvi intern en tots els procediments.

En aquest sentit, es va determinar que calia insistir i incrementar més les ponde-
racions de criteris objectius per sobre de criteris subjectius, si bé en determinades 
licitacions on la pròpia proposta tècnica de valor és més necessària pot seguir com-
portant ponderacions similars en temes objectius i subjectius.

En qualsevol cas, les indicacions que tota l’entitat i les seves unitats tenen 
és seguir reduint progressivament aquests modalitat de contractació. Per fer-
ho assumible i de forma progressiva, tot el personal tècnic responsable de tirar 
endavant processos de contractació ha participat en unes jornades formatives 
internes, organitzades per l’Assessoria Jurídica de l’entitat, de contractació 
pública.
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4. Cal valorar la conveniència de revisar el mecanisme establert per prestar els 
serveis de promoció i realització del PAO a la Federació de Rússia i països de l’ex-
URSS. Tot i que el cost és similar a la despeses que suposen alguns dels CPT, en 
aquests cas es produeix, no solament una limitació en la concurrència a l’hora d’ad-
judicar els serveis al tenir en compte l’experiència i coneixement d’aquests mercats, 
sinó que a més, suposa una relació de dependència. Cal tenir en consideració que 
ACCIÓ té oficina a Moscou.

Cal també delimitar i concretar en el contracte quines despeses queden incloses 
en la prestació de serveis contractada i quines són a càrrec de l’Agència.

En data 21 de novembre de 2015 es va signar el contracte de serveis per a la pro-
moció de l’oferta turística catalana en el mercat emissor de la Federació de Rússia 
i Països de l’ex URSS amb l’empresari Josep M. Perramon Martínez adjudicatari 
de la licitació pública corresponent a l’expedient EXP-14-0167. La durada d’aquest 
contracte era del 2 de novembre de 2015 fins el 31 de desembre de 2018 amb possi-
bilitat de pròrroga per dos anys addicionals. En data 21 de desembre de 2018 es va 
signar la pròrroga del contracte fins el 31/12/2020.

En data 12 de juny de 2019, la Sindicatura de Comptes va aprovar l’informe 
8/2019 relatiu a l’exercici 2017 de l’Agència Catalana de Turisme.

En data 17 de desembre de 2019 en el Consell de Direcció de l’Agència Catala-
na de Turisme es va informar als assistents que ateses les observacions efectuades 
en els informes emesos pel Tribunal de Cuentas i per la Sindicatura de Comptes 
l’any 2019, en relació l’exercici 2017, i concretament referent a l’oficina de turisme 
ubicada a la Federació Russa, que qüestiona el model de gestió d’aquesta oficina, 
s’hauria de procedir a resoldre aquest contracte de manera anticipada amb efectes 
del 31 de març de 2020.

En data 14 de febrer de 2020, el Director Executiu de l’Agència Catalana de Tu-
risme proposa la resolució del contracte vigent amb efectes 31 de març de 2020 in-
vocant com a causa de resolució del mateix el desistiment d’acord amb el que preveu 
l’article 308 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Aquesta pro-
posta de desistiment va ser notificada en data 14 de febrer de 2020 a l’adjudicatari 
de la licitació, Josep M. Perramon Martínez, per tal que pogués formular les al·le-
gacions oportunes. Aquesta notificació va ser acceptada per l’empresa contractista 
el 17 de febrer de 2020.

El contractista Josep M. Perramon Martínez no ha presentat al·legacions dintre 
del termini de deu dies naturals conferits a tal efecte. En data 6 de març de 2020, la 
directora de la Unitat d’Assessoria Jurídica i Contractació, emet informe favorable 
a la resolució del contracte.

En data 11 de març de 2020, el Director General de l’Agència Catalana de Tu-
risme signa la resolució de desistiment del contracte per a la promoció turística de 
la oferta turística catalana en el mercat exterior emissor de la Federació de Rússia 
i Països de l’ex URSS.

Actualment, s’ha constituït un nou equip humà, vinculat a les oficines d’ACCIÓ 
a Rússia, que presta i prestarà els serveis de promoció turística de Catalunya en el 
mercat rus.

5. Caldria que per a la contractació dels serveis habituals que tenen caràcter 
recurrent i periòdic l’entitat utilitzés un procediment obert o negociat amb publi-
citat.

Amb motiu de l’entrada en vigor de la nova Llei de Contractes del Sector Públic, 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, l’Agència ha modificat la seva circular interna de 
contractació menor, on s’estableix el procediment a seguir en la tramitació menor 
que porti a terme l’Entitat a través de les seves diferents Unitats operatives. Aquest 
és un document de referència i suport a la contractació que s’ha posat a l’abast de 
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tot el personal de l’Agència i els seus Centres a l’exterior, i al qual es pot accedir a 
través de la intranet corporativa.

D’acord amb les observacions fetes per la Sindicatura, l’Agència ha fet un es-
forç per tal de racionalitzar i reduir, en la mesura que ha estat possible, el volum de 
contractació menor. En aquest sentit i a tall d’exemple, a partir de l’any 2018 s’ha 
centralitzat la compra de bitllets d’avió, tren, allotjament, reserva de sales per a es-
deveniments... a través d’una de les agències de viatges adjudicatàries de l’acord 
marc de la Generalitat.

Així, per a facilitar una gestió diligent de la contractació, les Unitats ACT dis-
posen d’informació actualitzada del volum i la relació de proveïdors contractats als 
darrers tres exercicis.

Una dada que demostra que l’entitat ha anat fent progressivament els deures és 
la reducció de l’import mig i import global generat en contractació menor. Evolució 
entre 2016 i 2019: 

General 2016 2017 2018 2019

Import total (suma 
bases imposables) de la 
contractació menor 4.234.795,78 4.162.016,66 4.738.191,28 3.994.543,37

Número de proveïdors 
contractats per 
contractació menor 1.028 1.032 1.241 1.135

Mitja per proveïdor 4.119,45 4.032,96 3.818,04 3.519,42

La reducció de la contractació menor ha estat, en referència a la seva base im-
posable, d’un 15,69% sobre l’exercici 2018. Igual de rellevant és la reducció mitjana 
de l’import dels contractes menors, que se situa al 2019 en 3.519,42 € / contracte 
que suposa un 12,73% menor també al 2017. Aquestes dues xifres evidencien que es 
fa menys contractació menor i que quan es fa, que en alguns casos segueix sent una 
operativa emparada segons la llei, es fa per imports més reduïts.

6. Cal que l’entitat ajusti les tipologies de contractes (obra i servei determinat, 
eventuals per circumstàncies de la producció, etc.) a les característiques dels llocs 
de treball (estructurals o conjunturals).

El número de places estructurals que componen la relació de llocs de treball 
de l’Agència Catalana de Turisme pràcticament no ha variat en els darrers 4 
exercicis. Si bé l’Entitat ha pogut incrementar el volum de recursos econòmics 
gestionats –la variació de pressupost/recursos gestionats 2017-2020 ha estat del 
+15,4%–, les restriccions a la contractació de personal en tot l’àmbit de la Ge-
neralitat no han permès dotar l’Entitat de les places estructurals addicionals 
necessàries per fer front a l’assumpció de més competències i responsabilitats 
assignades.

L’Agència ha portat a terme una important reestructuració de la seva organitza-
ció que ha permès crear sinergies i incrementar la productivitat, però no s’ha pogut 
donar resposta a les necessitats reals de dimensionament que defineixen i requerei-
xen les competències i responsabilitats assumides.
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Evolució del pressupost gestionat - període 2017-2020

(1) Dades 2019 i 2020 provisionals abans del tancament de l’exercici (el pressupost del 2019 i 2020 és el total és 
l’import de projectes aprovats)

Aquest gràfic recull la variació del pressupost i la plantilla de la seu central a 
Barcelona i als Centres de Promoció Turística a l’exterior de l’ACT.

Tot i les dificultats des del 2017 fins a data d’avui, onze persones han vist un canvi 
en el tipus de relació contractual amb l’ACT, passant d’un contracte eventual (obra 
o serveis, acumulació de tasques, substitució o relleu) a un contracte d’interinatge.

La voluntat de l’ACT és continuar en aquesta dinàmica de seguir eliminant els 
contractes per obra o serveis a mida que tinguem disponibilitat de places vacants a 
la RLT (relació de llocs de treball) de l’ACT.

7. Seria recomanable que en el PAO s’agrupessin les accions per tàctiques i estra-
tègies i es concretessin els objectius que es pretenen assolir amb les accions propo-
sades, fet que permetria que al tancament de l’exercici es pogués fer una avaluació 
de l’activitat tant en termes econòmics com en termes d’eficàcia.

El Pla d’Accions i Objectius del 2017 ja compta amb una estructuració que se-
gueix els objectius estratègics del Pla de Màrqueting 2013-2015 (el 2018 s’aprova 
l’actualització del Pla de Màrqueting i per tant les seves estratègies s’enfoquen en 
propers plans d’acció) i que es tradueix en un seguit de tàctiques posades en marxa 
a través d’accions promocionals. A continuació es resumeixen els quatre àmbits on 
s’emmarquen aquests objectius estratègics, les tàctiques posades en marxa per acon-
seguir-ho amb les seves accions de promoció corresponents:

1. Àmbit del disseny de valor:
Se centra en dos objectius estratègics: aconseguir diferenciar l’oferta turística 

catalana i ajudar el consumidor en el cicle de vida del viatge, així com incrementar 
la satisfacció del turista a Catalunya i aconseguir-ne una major repetició. Es posen 
en marxa 7 tàctiques per aconseguir– ho que incideixen en:

– Que el turista pugui identificar propostes de viatge (experiències) i destinacions 
a Catalunya.

– Augmentar el valor i la diferenciació que el turista percep, així com elevar el 
valor afegit de l’oferta turística, a través d’un sistema de marques diferenciades.

– Convèncer el turista de consumir un viatge a Catalunya a través d’un progra-
ma d’advisors.

– Fomentar la creació d’empreses que desenvolupin oferta d’alt valor afegit, i mi-
llorar la competitivitat de l’oferta turística catalana.



BOPC 705
16 d’octubre de 2020

4.50.01. Compliment de resolucions 47 

– Incrementar la satisfacció del turista per tal que repeteixi i recomani la desti-
nació.

2. Àmbit de la comunicació de valor:
L’objectiu estratègic és aconseguir desplaçar el pes de la comunicació als mitjans 

online amb una estratègia segmentada 360º. Es posen en marxa 11 tàctiques per 
aconseguir-ho que incideixen en:

– Les campanyes de publicitat online i la presència a les xarxes socials, per 
aconseguir un gran nombre d’impactes a baix cost i de manera eficient.

– La gestió web i d’aplicacions mòbils per incrementar el coneixement de la des-
tinació a través de propostes experiencials ben posicionades, amb creació de nous 
continguts i publicacions de valor afegit.

– La publicitat offline selectiva per obtenir el major retorn publicitari amb un 
volum reduït d’inversió.

– Disposar dels elements visuals i missatges per optimitzar el posicionament de 
la marca Catalunya i la destinació.

3. Venda de valor:
L’objectiu estratègic és penetrar i potenciar els canals de venda online (B2B/B2C)  

amb un total de 3 tàctiques que incideixen en:
– El desenvolupament de negoci per disposar de presència als principals co-

mercialitzadors, així com generar negoci entre el sector turístic català i els mercats 
emissors.

– Disposar d’un sistema de venda online pel sector.

4. Gestió del màrqueting:
Els objectius estratègics en aquest àmbit se centren en incrementar el coneixe-

ment del mercat, augmentar el suport al sector per fer un millor màrqueting així com 
augmentar significativament la cooperació amb el sector i altres organismes. Es po-
sen en marxa un total de 13 tàctiques que incideixen en:

– Generar un sistema d’intel·ligència de mercat per a la presa de decisions.
– Racionalitzar els recursos i incrementar l’efectivitat de les accions promocio-

nals com viatges de familiarització, workshops i fires.
– Millorar la competitivitat de l’oferta catalana a través de la formació i el fo-

ment de la innovació.
– Optimitzar l’eficiència del màrqueting en coordinació amb altres organismes i 

departaments.
– Captar socis estratègics que ajudin en el posicionament de la marca Catalunya.

Resum del PAO 2017 en base a àmbits, tàctiques i accions realitzades: 

Àmbit Tàctiques
Accions 

realitzades
Pressupost

Disseny de valor 7 91 1.039.271,92 €

Comunicació de valor 11 162 5.877.977,26 €

Venda de valor 3 35 446.760,20 €

Gestió del màrqueting 13 292 5.904.912,10 €

Total 34 580 13.268.921,48 €

8. És recomanable que es faci una avaluació d’eficiència, és a dir, posar en re-
lació els recursos utilitzats i els resultats obtinguts establint uns indicadors clars i 
mesurables per conèixer l’impacte real de l’activitat portada a terme en la promoció 
del turisme a Catalunya.
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Eficiència de les accions:
L’eficiència de les accions s’avalua en termes qualitatius –satisfacció de les en-

titats i empreses que participen a les fires amb l’Agència Catalana de Turisme, dels 
mitjans de comunicació convidats als viatges de premsa, dels touroperadors convi-
dats als viatges de familiarització i workshops organitzats– i quantitatius –s’analit-
zen i comparen els resultats obtinguts respecte a la inversió econòmica realitzada 
per al desenvolupament de les accions, en el cas de viatges i col·laboracions amb 
premsa.

Resum de l’anàlisi qualitatiu de fires, viatges de familiarització, viatges de premsa i 
workshops: 

Tipologia d’accions
Nombre accions 

avaluades
Grau de satisfacció general 

de les accions (de 0 a 5)

Fires 55

4,0 
(entitats 

públiques)

4,2 
(entitats 

privades)

Viatges de familiarització 27
4,5 

(touroperadors)

Viatges de premsa 97
4,8 

(periodistes)

Workshops 11

3,9 
(entitats 

catalanes)
4,2 

(TTOO)

Resum de l’anàlisi quantitatiu de viatges i col·laboracions amb premsa:

Tipologia d’accions
Nombre viatges 

i col·laboracions 
avaluades

Inversió
Valor retorn 

publicitari

Viatges de premsa 97 106.019 €  34.097.152 €

Col·laboracions amb premsa 85 0 € 3.275.232 €

Total 182 106.019 € 37.372.384 €

Novetats de millora quant a indicadors:
El nou Pla de Màrqueting (Pla 2018-2022) és encara més rigorós quant a l’ava-

luació dels projectes i les accions i, per primera vegada, una de les tàctiques (ara 
anomenades Iniciatives) se centra precisament en la implantació d’un sistema de 
mètriques i indicadors per l’entitat. Aquest projecte ens porta a posar en marxa una 
metodologia de més ampli abast, basada en els principis del Project Management 
Institute (PMI), per tal d’alinear i estandarditzar els projectes i fixar-ne el rendiment, 
l’abast, la temporalitat, la comunicació a realitzar i els riscos derivats, com a més 
destacat.

Així mateix, s’està treballant en la determinació d’unes mètriques (kpi’s) que ens 
ajudaran a conèixer, a la finalització del Pla, la qualitat i el grau d’èxit de cadas-
cun dels projectes i actuacions implementats. Aquests resultats es podran consultar 
en un quadre de comandament integrat de l’Agència Catalana de Turisme, que es 
preveu tenir digitalitzat amb l’eina Power BI a la finalització del Pla, i que suposarà 
una millora en la presa de decisions estratègiques.

Barcelona, 7 de setembre de 2020
David Font Simon, director
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Compareixença de Maria Antònia Noguera, representant de 
l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, davant 
la Comissió de la Infància per a informar sobre el model d’atenció als 
infants víctimes d’abusos sexuals
357-00688/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió de la Infància, tinguda el 
13.10.2020, DSPC-C 569.

Compareixença d’Olga Puig, psicòloga clínica en un servei de 
salut mental infantil i juvenil, davant la Comissió de la Infància per 
a informar sobre el model d’atenció als infants víctimes d’abusos 
sexuals
357-00689/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió de la Infància, tinguda el 
13.10.2020, DSPC-C 569.

Compareixença de Mireia Forner, psicòloga clínica en un servei de 
salut mental infantil i juvenil, davant la Comissió de la Infància per 
a informar sobre el model d’atenció als infants víctimes d’abusos 
sexuals
357-00690/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió de la Infància, tinguda el 
13.10.2020, DSPC-C 569.

Compareixença d’una representació de la Taula de Qualitat de l’Aire 
al Camp de Tarragona davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat 
del Sector de la Petroquímica
357-00896/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sec-
tor de la Petroquímica, tinguda el 13.10.2020, DSPC-C 570.
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Compareixença de Francesc Borrull, doctor de la Universitat Rovira i 
Virgili i especialista en qualitat de l’aire, davant la Comissió d’Estudi 
de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00897/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sec-
tor de la Petroquímica, tinguda el 13.10.2020, DSPC-C 570.

Compareixença d’una representació de la plataforma Cel Net davant 
la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00898/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sec-
tor de la Petroquímica, tinguda el 13.10.2020, DSPC-C 570.

4.53.16. Debats

Debat sobre la situació d’Aran i el desenvolupament del seu 
autogovern d’acord amb l’article 80.2 de la Llei 1/2015, del 5 de 
febrer, del règim especial d’Aran
275-00001/12

TINGUDA DEL DEBAT

Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 34, tinguda el 14.10.2020, DSPC-C 571.

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de l’Oficina de l’Expresident de la Generalitat José Montilla 
corresponent al 2019
334-00095/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 616)

Al BOPC 616, a la pàgina 89,

Després de la signatura, cal afegir:
«N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.»

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 79026 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.10.2020

Benvolguts, benvolgudes,
Revisant l’escrit enviat el dia 27 de maig al registre de la Secretaria General, de 

la Memòria 2019 de l’Oficina de l’Expresident Montilla, hem trobat uns petits errors 
que cal esmenar.
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Adjuntem la correcció d’errades del mateix document:
A la pàgina 2, al títol, on diu «Memòria Oficina 2018», ha de dir «Memòria Ofi-

cina 2019».
A la pàgina 4, al paràgraf que diu «Durant l’any 2018 no hi ha hagut...», ha de dir 

«Durant l’any 2019 no hi ha hagut...».
Esperem que quedi constància de la correcció d’errades.
Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment,

Barcelona, 6 d’octubre de 2020
Jordi Menéndez i Pablo, director de l’Oficina

Memòria del Consell de l’Audiovisual de Catalunya corresponent al 2019
334-00107/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 79025 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 13.10.2020

Al president del Parlament
Molt Honorable president,
En nom del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i en compliment del que dis-

posa l’article 12 de la Llei 2/2000, de 4 de maig del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya, us trameto, adjunta, una còpia en paper i una altra en suport informàtic de la  
Memòria anual 2019, corresponent a les activitats realitzades pel Consell.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment.
Rebeu una cordial salutació.

Barcelona, 6 d’octubre de 2020
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 7442/2019 V, interposat pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans, contra els acords de la Mesa del Parlament del 29 d’octubre 
de 2019, d’admissió a tràmit de la moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’autogovern, i del 5 de novembre de 2019, de 
desestimació de la petició de reconsideració de l’acord de Mesa
383-00018/12

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 78322 / Provisió del president del TC del 30.09.2020

Acord: Presidència del Parlament, 14.10.2020.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/123577363.pdf
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Encàrrec de funcions a un funcionari de carrera

RESOLUCIÓ

Secretaria General
En data 6 d’octubre de 2020, es va fer pública al tauler d’anuncis i a la intranet 

del Parlament la convocatòria d’un procediment intern per a proveir temporalment i 
amb caràcter d’urgència el lloc de treball de cap de l’Àrea del Ple i de la Diputació 
Permanent, mitjançant l’encàrrec de funcions.

De conformitat amb això, a la vista de la candidatura presentada; d’acord amb el 
procediment de selecció publicat i el que disposa l’article 105 del Decret 123/1997, 
del 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de tre-
ball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, amb relació al nomenament d’encàrrec de funcions.

Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del 
personal del Parlament.

Fent ús de les competències que m’atribueixen els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, 

Resolc: 
Encarregar a Jordi Monistrol López, funcionari de carrera de l’escala general 

d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris, les fun-
cions del lloc de treball de cap de l’Àrea del Ple i de la Diputació Permanent (grup 
A2/C1, nivell 10), a partir del 26 d’octubre de 2020 i per un període de sis mesos.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interpo-
sar un recurs potestatiu de reposició davant el secretari general, en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà d’haver estat notificada, d’acord amb el que disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós ad-
ministratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de 
dos mesos a comptar de l’endemà d’haver estat notificada, d’acord amb els articles 
8.2, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 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, 15 d’octubre de 2020
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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