
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 915/XII del Parlament de Catalunya, sobre la convocació de la Taula de 
Mobilitat de les Terres de l’Ebre
250-01198/12
Adopció 11

Resolució 916/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’aplicació de la mesura de res-
tricció del pas de vehicles pesants i de transports especials pel túnel de Bracons
250-01201/12
Adopció 11

Resolució 917/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de la carretera 
C-31 al pas per Segur de Calafell, Cunit i Cubelles
250-01209/12
Adopció 12

Resolució 918/XII del Parlament de Catalunya, sobre la mobilitat al Bages
250-01222/12
Adopció 12

Resolució 919/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’establiment de protocols sa-
nitaris que permetin la represa dels intercanvis entre Aran i el sud de França
250-01311/12
Adopció 13

Resolució 920/XII del Parlament de Catalunya, sobre el mal aïllament tèrmic dels 
habitatges dotacionals per a gent gran de Calaf
250-01223/12
Adopció 13

Resolució 921/XII del Parlament de Catalunya, sobre la mediació administrativa per 
a assolir acords entre llogaters i propietaris d’habitatges
250-01322/12
Adopció 14

Resolució 970/XII del Parlament de Catalunya, sobre el tractament de la corrupció 
als mitjans de comunicació públics
250-01336/12
Adopció 15

Resolució 971/XII del Parlament de Catalunya, de condemna de l’agressió a profes-
sionals de la informació i el subsegüent atac violent a la delegació de TV3 a Lleida
250-01377/12
Adopció 15

Resolució 972/XII del Parlament de Catalunya, sobre la declaració del flamenc com 
a bé d’interès cultural
250-01432/12
Adopció 16
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives 
per a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres de com-
plementàries
200-00015/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 17

Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal
200-00016/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 17

Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana
200-00017/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 17

Projecte de llei pel qual s’adopten mesures pressupostàries en relació amb el desple-
gament de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç de determinats serveis 
socials de caràcter residencial i d’atenció diürna que preveu el Pla de contingència 
per a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per la Covid-19, 
pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria d’infància i adolescència del 
Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i 
administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i al-
tres de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, 
de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures 
de caràcter social
200-00018/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 18

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya
202-00061/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 18

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les do-
nes a erradicar la violència masclista
202-00067/12
Tramitació pel procediment d’urgència extraordinària i acord de reducció dels terminis 18

Proposició de llei d’equitat territorial per al desenvolupament sostenible de les àrees 
rurals
202-00081/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 19

Proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació als cossos de Bom-
bers de la Generalitat i de Mossos d’Esquadra i a les policies locals
202-00086/12
Presentació: GP Cs 19

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’ús de mascaretes transparents homo-
logades per part del personal d’organismes públics que tingui contacte amb el públic
250-01497/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre l’eliminació urgent dels mòduls prefabricats de l’Institut 
Jaume Salvador i Pedrol
250-01498/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre les accions de suport a l’empresa Robert Bosch
250-01501/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre les accions de suport a l’empresa Saint-Gobain Glass
250-01502/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30
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Proposta de resolució sobre la definició d’un pla de conciliació laboral per als fami-
liars de les persones amb discapacitat intel·lectual per a afrontar la segona onada 
de Covid-19
250-01504/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre l’exclusió del castellà com a llengua cooficial i d’ús 
normal per les institucions i els mitjans de comunicació públics duta a terme per 
l’exconsellera de Cultura
250-01505/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre l’ampliació de la gratificació econòmica al personal de 
neteja, bugaderia i cuina de les residències
250-01506/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la possibilitat de fer tests ràpids de detecció de la Co-
vid-19 a les farmàcies
250-01507/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre els sabotatges i els actes vandàlics a infraestructures 
i línies ferroviàries de les comarques de Girona i Lleida l’11 de setembre de 2020
250-01508/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre el compliment de la Resolució 116/XII, sobre la retirada 
d’un monument franquista de Montserrat
250-01509/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre l’autonomia del Parlament respecte al Govern
250-01510/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la regulació de la navegació a les zones de pas de ce-
tacis de les costes catalanes
250-01511/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre l’establiment d’unitats de reserva en el servei ferroviari 
entre Lleida i la Pobla de Segur
250-01512/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la recuperació de les freqüències del servei ferroviari 
entre les estacions de l’Hospitalet de Llobregat i Granollers-Canovelles
250-01513/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre l’emplaçament del consultori del Bruc en un nou local
250-01514/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre l’establiment de mecanismes de protecció per als pro-
fessionals que tramiten baixes laborals per la Covid-19
250-01515/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre l’opció que les famílies puguin demanar la jornada con-
tínua als centres educatius
250-01517/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la indústria al Penedès
250-01518/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre els intèrprets de llengua de signes al Parlament de 
Catalunya
250-01519/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34
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Proposta de resolució sobre l’adequació dels espais i les ràtios d’alumnes i profes-
sors a l’Escola Vilamar, de Calafell
250-01520/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre l’aturada del tercer edifici a la pineda d’en Gori, de 
Palamós
250-01522/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la Instrucció de la Fiscalia General de 
l’Estat 1/2020, l’ocupació d’immobles a Catalunya i el garantiment de la seguretat 
jurídica dels cossos i forces de seguretat de l’Estat
250-01523/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte a la diversitat lingüística 
de Catalunya
250-01537/12
Rectificació del text presentat 35

Proposta de resolució sobre la defensa del dret fonamental a la llibertat ideològica 
i política dels alumnes i del personal de la Universitat Pompeu Fabra
250-01557/12
Presentació: GP Cs 35

Proposta de resolució sobre la defensa del rei Felip VI, cap de l’estat social i de-
mocràtic de dret
250-01561/12
Presentació: GP Cs 36

Proposta de resolució sobre el drets humans a l’Equador
250-01562/12
Presentació: GP ERC, GP CatECP 39

Proposta de resolució de condemna de la discriminació de les residències de la 
xarxa de salut mental per part de l’Administració i de garantiment de la gratificació 
a causa de la Covid-19 a llurs treballadors
250-01563/12
Presentació: GP Cs 41

Proposta de resolució sobre la pal·liació dels efectes de les noves restriccions im-
posades pel Govern en l’activitat econòmica amb motiu de la Covid-19
250-01564/12
Presentació: SP PPC 42

Proposta de resolució sobre la necessitat d’incrementar el nombre de cursos i la 
formació específica per a la coeducació
250-01565/12
Presentació: GP Cs 44

Proposta de resolució sobre la reactivació de les microempreses
250-01566/12
Presentació: GP Cs 45

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2020 sobre el Consorci de l’Institut 
de Física d’Altes Energies, corresponent a l’exercici 2017
256-00049/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 46

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2020, sobre el Consorci Centre de 
Recerca Matemàtica, corresponent al 2017
256-00050/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 46

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Horari del Registre General del Parlament de Catalunya
395-00308/12
Acord 47
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Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya de condemna dels 
atacs a la República de l’Alt Karabakh
401-00042/12
Acord de la Junta 47

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya amb motiu de la 
condemna del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als membres de la Mesa 
de l’onzena legislatura i en defensa de la inviolabilitat parlamentària, la llibertat d’ex-
pressió i el dret d’iniciativa dels diputats
401-00043/12
Acord de la Junta 48

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
410-00002/12
Adscripció de diputats del SP PPC 49

Composició de la Comissió de Territori
410-00007/12
Substitució de diputats 49

Composició de la Comissió de Justícia
410-00011/12
Adscripció de diputats del SP PPC 50

Composició de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
410-00014/12
Adscripció de diputats del SP PPC 50

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/12
Adscripció de diputats del SP PPC 50

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/12
Adscripció de diputats del SP PPC 51

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió d’Igualtat de les Persones
411-00001/12
Adscripció de diputats del SP PPC 51

Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00002/12
Adscripció de diputats del SP PPC 51

Composició de la Comissió de la Infància
411-00003/12
Adscripció de diputats del SP PPC 52

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en 
la Gestió de la Seguretat
406-00007/12
Adscripció de diputats del SP PPC 52

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències per 
a Gent Gran
407-00008/12
Adscripció de diputats del SP PPC 52

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
413-00001/12
Designació de membres 53
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Composició de l’Intergrup de Drets Sexuals i Reproductius
413-00006/12
Designació de membres 53

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 634/XII, sobre la comunicació a la Federa-
ció Catalana de Criquet del procés de creació d’una instal·lació esportiva per a la 
pràctica del criquet
290-00587/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  53

Control del compliment de la Resolució 645/XII, sobre l’establiment d’un pla de futur 
per al sector del salvament aquàtic
290-00598/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  55

Control del compliment de la Resolució 659/XII, sobre la cessió del Palau d’Esports 
Catalunya, de l’Anella Mediterrània, a l’Ajuntament de Tarragona
290-00610/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  59

Control del compliment de la Resolució 685/XII, sobre els horaris de la pràctica es-
portiva dels joves
290-00636/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  60

Control del compliment de la Resolució 766/XII, sobre els delictes d’odi
290-00690/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  62

Control del compliment de la Resolució 778/XII, sobre l’accés als locals buits de 
l’Institut Català del Sòl i de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
290-00697/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  64

Control del compliment de la Resolució 781/XII, sobre el manteniment de les rieres 
de Cambrils
290-00700/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  65

Control del compliment de la Resolució 783/XII, sobre el Centre de Formació Pro-
fessional d’Automoció de Martorell i l’Agència Pública de Formació i Qualificació 
Professionals de Catalunya
290-00702/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  66

Control del compliment de la Resolució 784/XII, sobre el funcionament del Centre 
de Formació Professional d’Automoció de Martorell
290-00703/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  67

Control del compliment de la Resolució 785/XII, sobre la tramitació de la llei de fo-
ment de l’associacionisme
290-00704/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  69

Control del compliment de la Resolució 793/XII sobre l’estació de vigilància atmos-
fèrica de Juneda
290-00712/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  69

Control del compliment de la Resolució 794/XII sobre l’aplicació de polítiques acti-
ves de prevenció de riscos contra la contaminació atmosfèrica
290-00713/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  71

Control del compliment de la Resolució 830/XII, sobre l’elaboració d’un protocol de 
neteja i desinfecció de la roba dels mossos d’esquadra en cas d’activació del Pro-
tocol per presència d’artròpodes
290-00748/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  73
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 122/XII, sobre la salut mental
390-00122/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 74

Control del compliment de la Moció 144/XII, sobre les necessitats i les reivindica-
cions socials i els pressupostos
390-00144/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 79

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença d’Elisabet Samarra i Gallego, presidenta de la Comis-
sió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el seu treball 
com a presidenta de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
356-00790/12
Acord sobre la sol·licitud 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de 
Catalunya davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transpa-
rència perquè informi sobre la participació dels ens locals en la gestió del Pla per a 
la recuperació europea, Next Generation EU, de la Comissió Europea
356-00802/12
Acord sobre la sol·licitud 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Mu-
nicipis i Comarques davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència perquè informi sobre la participació dels ens locals en la gestió del 
Pla per a la recuperació, Next Generation EU, de la Comissió Europea
356-00803/12
Acord sobre la sol·licitud 83

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

Compareixença en ponència d’una representació de la Intersindical - Confederació 
Sindical Catalana amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
353-01005/12
Canvi de tramitació 84

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació d’Associacions 
Gitanes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat eco-
nòmica
353-01006/12
Canvi de tramitació 84

Compareixença en ponència d’una representació la Confederació de Treballadors 
Autònoms de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat 
econòmica
353-01007/12
Canvi de tramitació 84

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de Joves Empresa-
ris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
353-01010/12
Canvi de tramitació 84

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Internacional de 
la Dona Emprenedora amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat eco-
nòmica
353-01012/12
Canvi de tramitació 85

Compareixença en ponència d’una representació l’Associació Catalana de Dones 
Directives i Empresàries amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat 
econòmica
353-01013/12
Canvi de tramitació 85
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Compareixença en ponència d’una representació del Consell de Col·legis de Gra-
duats Socials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat 
econòmica
353-01017/12
Canvi de tramitació 85

Compareixença en ponència d’una representació del Servei d’Assistència Municipal 
de la Diputació de Tarragona amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’acti-
vitat econòmica
353-01018/12
Canvi de tramitació 85

Compareixença en ponència d’una representació de la Diputació de Girona amb 
relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
353-01019/12
Canvi de tramitació 85

Compareixença en ponència d’una representació de la Diputació de Lleida amb re-
lació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
353-01020/12
Canvi de tramitació 86

Compareixença en ponència d’una representació de l’Autoritat Catalana de la Com-
petència amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
353-01022/12
Canvi de tramitació 86

Compareixença de Raimon Jané, president de la Federació ACAPPS, davant la Co-
missió d’Educació per a informar de la situació i les necessitats dels alumnes amb 
sordesa
357-00535/12
Substanciació 86

Compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les condicions de 
les pràctiques dels estudiants universitaris
357-00659/12
Substanciació 86

Compareixença d’una representació del Servei d’Epidemiologia i Prevenció del Càn-
cer de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), davant la Comissió d’Estudi de 
la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00908/12
Substanciació 87

Compareixença de Josep Lluís Domingo Roig, catedràtic de toxicologia de la Fa-
cultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió d’Estudi de 
la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00909/12
Substanciació 87

Compareixença de Xavier Querol, membre del Consell Superior d’Investigacions Ci-
entífiques, davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00911/12
Substanciació 87

Compareixença d’Elisabet Samarra i Gallego, presidenta de la Comissió de Garan-
tia del Dret d’Accés a la Informació Pública, davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre el seu treball com a 
presidenta de la Comissió
357-00923/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 87

Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya da-
vant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a in-
formar sobre la participació dels ens locals en la gestió del Pla per a la recuperació 
per a Europea de la Comissió Europea, Next Generation EU
357-00924/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 88
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Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comar-
ques davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
per a informar sobre la participació dels ens locals en la gestió del Pla per a la re-
cuperació per a Europa de la Comissió Europea, Next Generation EU
357-00925/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 88

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 la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública cor-
responent al 2019
334-00109/12
Presentació: Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública 88

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 4192/2020, interposat per més de cinquanta diputats 
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 915/XII del Parlament de Catalunya, sobre la convocació de 
la Taula de Mobilitat de les Terres de l’Ebre
250-01198/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 29, 23.09.2020, DSPC-C 559

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 23 de setembre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la creació de l’Autoritat Territorial 
de Mobilitat de les Terres de l’Ebre (tram. 250-01198/12), presentada pel Grup Par-
lamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 68339).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar la Taula de Mobilitat de 

les Terres de l’Ebre, a partir de l’enquesta de mobilitat de les Terres de l’Ebre, per 
a revisar-ne el resultat i redactar el Pla director de mobilitat de les Terres de l’Ebre, 
amb la participació ciutadana i del conjunt d’agents del territori, per a permetre de 
posar-lo en marxa.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2020
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Co-

missió, Assumpta Escarp Gibert

Resolució 916/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’aplicació de 
la mesura de restricció del pas de vehicles pesants i de transports 
especials pel túnel de Bracons
250-01201/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 29, 23.09.2020, DSPC-C 559

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 23 de setembre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la retirada del projecte d’estudi in-
formatiu de la carretera C-37 relatiu a la variant de les Preses (tram. 250-01201/12), 
presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 68352) i el Grup Parla-
mentari Republicà (reg. 68369).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aplicar de nou, amb diàleg amb el territori, la mesura de restricció al túnel de 

Bracons, a la carretera C-37, del pas de vehicles de més de 7.500 quilograms de mas-
sa màxima autoritzada (MMA), transports especials o mercaderies perilloses amb 
origen i destinació que no siguin la Garrotxa i Osona, ampliable, si escau, a la Selva.
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b) Elaborar un pla de mobilitat comarcal amb l’objectiu de reduir el trànsit dels 
vehicles particulars i regular el pas dels camions per aquestes vies, tal com estableix 
la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2020
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Co-

missió, Assumpta Escarp Gibert

Resolució 917/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament 
de la carretera C-31 al pas per Segur de Calafell, Cunit i Cubelles
250-01209/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 29, 23.09.2020, DSPC-C 559

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 23 de setembre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la carretera C-31 al pas pel Garraf 
i el Baix Penedès (tram. 250-01209/12), presentada pel Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 67281).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar i dur a terme, de manera 

consensuada amb els ajuntaments afectats, millores al pas de la carretera C-31 pels 
nuclis urbans de Segur de Calafell, Cunit i Cubelles, a fi de pacificar-ne el trànsit i 
garantir la seguretat dels vianants que la travessen.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2020
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Co-

missió, Assumpta Escarp Gibert

Resolució 918/XII del Parlament de Catalunya, sobre la mobilitat al 
Bages
250-01222/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 29, 23.09.2020, DSPC-C 559

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 23 de setembre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la mobilitat al Bages (tram. 250-
01222/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parla-
mentari Republicà (reg. 67282).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Donar a conèixer, en el termini més ràpid possible, les intensitats mitjanes 

diàries (IMD) de trànsit a la carretera C-55 entre Manresa i Castellbell i el Vilar - 
Monistrol de Montserrat.

b) Fer partícip la Catalunya central del debat i el procés de planificació especí-
fica del Vallès Occidental i el Vallès Oriental, tenint en compte les institucions co-
marcals en el període d’audiència pública, i assumir les demandes territorials en el 
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document definitiu a aprovar com a mostra de l’aposta per un país territorialment 
equilibrat que garanteixi una mobilitat i un transport dignes per a tothom.

c) Continuar els treballs de concreció, millorament i seguiment de la mobilitat 
del Bages, tant per a la mobilitat privada com per al transport públic, i també dels 
treballs per a l’aplicació d’un model de vinyeta, el seguiment del pla del servei de 
rodalia i les millores del transport públic per carretera i en l’àmbit de l’elaboració 
del nou Pla director d’infraestructures, moltes de les quals recollides en la declara-
ció institucional del Consell d’Alcaldes del Bages.

d) Convocar una sessió informativa amb els alcaldes, representants territorials 
del Bages i els principals agents socioeconòmics per a detallar totes les actuacions 
i l’estat dels projectes del Govern, i per a revisar i fer un seguiment de les altres de-
mandes.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2020
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Co-

missió, Assumpta Escarp Gibert

Resolució 919/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’establiment 
de protocols sanitaris que permetin la represa dels intercanvis entre 
Aran i el sud de França
250-01311/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 29, 23.09.2020, DSPC-C 559

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 23 de setembre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’establiment de protocols sanitaris 
que permetin la represa d’intercanvis entre Aran i el departament francès de l’Alta 
Garona en les diverses etapes del desconfinament (tram. 250-01311/12), presentada 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 71842).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a col·laborar amb el 

Govern d’Espanya per a establir protocols sanitaris per a totes les fases del desconfi-
nament que possibilitin el restabliment dels intercanvis habituals de la població ara-
nesa amb el sud de França, ateses les característiques sociogeogràfiques d’ambdós 
territoris, garantint en tot moment la seguretat sanitària davant la Covid-19.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2020
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Co-

missió, Assumpta Escarp Gibert

Resolució 920/XII del Parlament de Catalunya, sobre el mal aïllament 
tèrmic dels habitatges dotacionals per a gent gran de Calaf
250-01223/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 29, 23.09.2020, DSPC-C 559

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 23 de setembre de 2020, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el mal aïllament tèrmic dels 
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habitatges dotacionals per a gent gran de Calaf (tram. 250-01223/12), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 
67283).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a determinar, per mitjà de l’Agència 

de l’Habitatge de Catalunya, les mesures efectives per a solucionar les causes del 
mal aïllament tèrmic de l’edifici d’habitatges dotacionals per a gent gran situat entre 
el carrer de Josep Tarradelles, 6, i el carrer de Francesc Macià, 8, de Calaf (Anoia).

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2020
El secretari en funcions de la Comissió, Francesc Viaplana Manresa; la presi-

denta de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert

Resolució 921/XII del Parlament de Catalunya, sobre la mediació 
administrativa per a assolir acords entre llogaters i propietaris 
d’habitatges
250-01322/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 29, 23.09.2020, DSPC-C 559

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 23 de setembre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la mediació administrativa per a as-
solir acords entre les parts en les mesures de suport al pagament del lloguer (tram. 
250-01322/12), presentada pel Grup Parlamentari Republicà, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 71837).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Exigir al Govern de l’Estat espanyol una modificació del Reial decret llei 

11/2020, per tal que inclogui la mediació obligatòria de l’administració competent 
entre llogaters i petits tenidors en cas que el llogater no pugui pagar la quota del 
lloguer.

b) Fer difusió i publicitat, amb una campanya als mitjans públics, de les opcions 
que tenen els llogaters i els propietaris de fer ús dels serveis de mediació de les ofi-
cines d’habitatge.

c) Impulsar els seus compromisos i la recerca d’implicació econòmica d’altres 
administracions per tal de destinar recursos suficients i adequats a les oficines d’ha-
bitatge per a evitar-ne el col·lapse que es podria produir per l’alta demanda d’infor-
mació i la gestió d’ajudes que estan duent a terme durant aquest període, i per l’in-
crement de la càrrega de treball, tenint en compte la necessitat d’aquesta tasca de 
mediació.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2020
El secretari en funcions de la Comissió, Francesc Viaplana Manresa; la presi-

denta de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert
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Resolució 970/XII del Parlament de Catalunya, sobre el tractament de 
la corrupció als mitjans de comunicació públics
250-01336/12

ADOPCIÓ

Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 

sessió 24, 16.10.2020, DSPC-C 581

La Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, en la sessió tinguda el dia 16 d’octubre de 2020, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el tractament de la corrupció als mitjans de comunica-
ció públics (tram. 250-01336/12), presentada pel Grup Parlamentari Republicà.

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya considera de manera unànime que la corrupció és 

el principal enemic del bé comú i que la lluita contra la corrupció hauria d’orientar 
l’activitat i les accions de totes les institucions del país, inclosos els mitjans de co-
municació públics.

2. El Parlament de Catalunya considera necessari que es programin continguts 
específics, tractats amb profunditat, sobre els casos de corrupció política, frau i eva-
sió d’impostos que són o han estat motiu de processos judicials a Catalunya.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2020
El secretari de la Comissió, Francesc Ten i Costa; el president de la Comissió, 

David Mejía Ayra

Resolució 971/XII del Parlament de Catalunya, de condemna de 
l’agressió a professionals de la informació i el subsegüent atac 
violent a la delegació de TV3 a Lleida
250-01377/12

ADOPCIÓ

Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 

sessió 24, 16.10.2020, DSPC-C 581

La Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, en la sessió tinguda el dia 16 d’octubre de 2020, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució de condemna de l’agressió a professionals de la informació i 
el subsegüent atac violent a la delegació de TV3 a Lleida (tram. 250-01377/12), pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 76011).

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

Resolució
El Parlament condemna l’agressió del raper Pablo Hasél a un periodista de TV3 

i el subsegüent atac vandàlic contra la delegació de TV3 a Lleida, així com qualse-
vol atac violent o coacció contra mitjans de comunicació i partits polítics, factors 
fonamentals i necessaris per al bon funcionament democràtic de l’estat democràtic 
i de dret.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2020
El secretari de la Comissió, Francesc Ten i Costa; el president de la Comissió, 

David Mejía Ayra
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Resolució 972/XII del Parlament de Catalunya, sobre la declaració del 
flamenc com a bé d’interès cultural
250-01432/12

ADOPCIÓ

Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 

sessió 24, 16.10.2020, DSPC-C 581

La Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, en la sessió tinguda el dia 20 d’octubre de 2020, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la declaració del flamenc com a bé d’interès cultural 
(tram. 250-01432/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari 
Republicà (reg. 78287).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a traslladar als responsables dels mit-

jans de comunicació públics de Catalunya l’interès que, en el marc dels programes 
culturals d’aquests mitjans, es difongui la història del flamenc a Catalunya i es pro-
moguin el foment i el coneixement dels artistes de flamenc, tant dels que han format 
part de la història del flamenc català com dels que actualment duen a terme llur ac-
tivitat en tablaos i sales de concerts i en festivals, així com les activitats d’escoles 
i acadèmies que desenvolupen la pedagogia del ball i la música flamencs, per pro-
moure la participació del públic en aquesta expressió cultural a Catalunya.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2020
El secretari de la Comissió, Francesc Ten i Costa; el president de la Comissió, 

David Mejía Ayra
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i 
administratives per a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per 
la Covid-19 i altres de complementàries
200-00015/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; SP CUP-CC; SP PPC (reg. 80846; 80879; 80905; 
80984).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.10.2020; 10:30 h.

Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal
200-00016/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; SP CUP-CC; SP PPC (reg. 80847; 80880; 80906; 
80983).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.10.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: SP CUP-CC; SP PPC; GP CatECP (reg. 80907; 80981; 81003).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 22.10.2020; 10:30 h.
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Projecte de llei pel qual s’adopten mesures pressupostàries en 
relació amb el desplegament de les actuacions d’atenció social, 
ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter 
residencial i d’atenció diürna que preveu el Pla de contingència per 
a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per 
la Covid-19, pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria 
d’infància i adolescència del Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel 
qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per 
pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres 
de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 
2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, 
sota el títol de mesures de caràcter social
200-00018/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat; SP CUP-CC; SP PPC (reg. 80848; 80908; 80982).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.10.2020; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: SP PPC (reg. 80985).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.10.2020; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista
202-00067/12

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP Cs, GP JxCat, GP ERC, GP CatECP, SP CUP-CC (reg. 80723).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència extraordinària i que els terminis, a partir de l’obertura del termini 
de presentació d’esmenes a l’articulat, siguin reduïts a la meitat dels que són fixats 
amb caràcter d’urgència ordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 20.10.2020.
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Proposició de llei d’equitat territorial per al desenvolupament 
sostenible de les àrees rurals
202-00081/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; SP PPC (reg. 80850; 80882; 80988).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 23.10.2020; 10:30 h.

Proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació als 
cossos de Bombers de la Generalitat i de Mossos d’Esquadra i a les 
policies locals
202-00086/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 80134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.10.2020

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 111.b i 112 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació al Cos 
de Bombers e la Generalitat de Catalunya, al de Mossos d’Esquadra i al 
de les policies locals

Antecedents
Necessitat i objecte de la proposició de llei
Els tres cossos tenen regulació en Lleis aprovades per aquest Parlament i en cada 

una d’elles es regula la segona activitat de forma no coordinada i efectiva. Les es-
mentades lleis ja no donen resposta als funcionaris amb unes disminucions físiques 
o psíquiques, ni estan adequades a les normes internacionals i nacionals.

Cal doncs una modificació de les Lleis que sigui un reflex dels darrers canvis 
normatius i criteris jurisprudencials dels darrers temps, en el sentit de reconèixer la 
compatibilitat del treball derivada de qualsevol tipus d’incapacitat.

Normativa afectada
– Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.
– Llei 10/1994, de 11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos d’esquadra.
– Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Ca-

talunya.
– Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’in-

cendis i de salvaments de Catalunya.

Competència
L’article 164 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 estableix les com-

petències de la Generalitat en matèria de seguretat.

Exposició de motius
Els tres cossos tenen regulació en Lleis aprovades per aquest Parlament i en cada 

una d’elles es regula la segona activitat de forma no coordinada i efectiva. Així en la 
Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incen-
dis i de salvaments de Catalunya, es regula la segona activitat en el Títol II, Capítol 
V, secció quarta, articles 39 i 40. En la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de 
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la Generalitat - Mossos d’Esquadra, es regula la segona activitat en el Títol II, Capí-
tol  III article 31.3, Títol III secció II Capítol II, articles del 61 al 64. En la Llei 
16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, es regula la segona activitat en el Tí-
tol V, Capítol III article articles 43 i 44.

Les esmentades lleis ja no donen resposta als funcionaris amb unes disminucions 
físiques o psíquiques, ni estan adequades a les normes internacionals i nacionals.

Es regula la destinació de segona activitat, que es defineix com una situació ad-
ministrativa especial per permetre els ajustos de personal i així poder garantir el 
servei davant dels canvis que pateixen els funcionaris d’aquests cossos pel transcurs 
del temps i per circumstàncies personals relacionades amb certes disminucions físi-
ques o psíquiques pròpies o de familiars.

El passi a segona activitat pot ser per l’edat o per disminucions físiques o psíqui-
ques, que comporten que el funcionari no pugui realitzar les funcions principals del 
cos i per aquest motiu deixa en part de ser operatiu, podent realitzar serveis comple-
mentaris en destinacions de segona activitat en serveis operatius i no operatius o de 
suport, amb la corresponent adaptació.

Hem de tenir present que, com a excepció, als cossos especials amb feines de 
policies i bombers no es pot accedir amb una minva física o psíquica que comporti 
que no es puguin realitzar les seves funcions, per aquest motiu es sotmet als aspi-
rants a proves físiques, psicològiques i mèdiques, així com a un període de formació 
teòrica i pràctica.

Des de l’entrada en vigor de les citades lleis fins a dia d’avui ens trobem amb 
noves normes tant a nivell internacional com de l’Estat. Aquestes normes, que són 
de rang superior, ens obliguen a adaptar-les a una realitat que ha canviat molt en el 
temps.

El fet que una persona tingui una disminució psicofísica, és a dir, una discapaci-
tat, no pot comportar que es perdi la feina. Al contrari, és obligació de la seva admi-
nistració de pertinença, assumir la seva integració. En tot cas, l’Administració ha de 
ser el garant del dret general a la readaptació professional de qualsevol discapacitat, 
tingui el grau que tingui reconegut, amb una condició física i psíquica que li per-
meti desplegar funcions útils. Doncs aquest dret és expressió del dret al treball i a la 
readaptació professional (articles 35 i 40 CE), del dret a la integració de les perso-
nes amb disminució (article 49 CE), el dret a accedir i a mantenir-se en els càrrecs 
públics (article 23 CE) i, si es vol, la pròpia dignitat de la persona (article 1 CE). En 
aquest sentit es manifesta la abundant normativa emesa en relació al dret d’integra-
ció laboral de les persones amb discapacitats.

En el nostre sistema jurídic les normes Internacionals tenen un pes específic de 
gran importància. Són invocables directament (art. 96 CE) i, a més, són criteri in-
terpretatiu de qualsevol norma (art. 10 CE).

Aquest aspecte de vital importància ens porta a adequar les tres lleis, en ser 
d’aplicació directa i immediata la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Per-
sones amb una Discapacitat, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat el 21 d’abril de 
2008, així com la Directiva 2000/78/CE, de 27 de novembre de 2000, relativa a 
l’establiment de un marc general para la igualtat de tracte en el treball i l’ocupació, 
dintre del Tractat de la Unió Europea, com també la resta de les normes en relació 
als drets de les persones amb discapacitat.

S’ha de tenir present que la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones 
amb discapacitat ens indica en el seu article 1 a qui li és d’aplicació aquest tractat, 
establint que dins de la definició de persones amb discapacitat s’hi inclouen les que 
«presenten deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials a llarg termini 
que, en interactuar amb diverses barreres, poden impedir la seva participació plena 
i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb les altres». Per tal motiu, el 
fet de passar a segona activitat per la disminució de les capacitats psicofísiques com-
portaria l’aplicació de dita Convenció ja que es tracta de persones discapacitades, és 
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a dir, és d’aplicació als funcionaris amb una pèrdua de les seves capacitats tinguin 
o no una incapacitat permanent reconeguda, i sent d’aplicació l’article 27 de la Con-
venció, ja que regula en relació amb el treball.

Així, la Convenció de l’ONU dels drets de les persones amb discapacitat és 
d’aplicació als funcionaris discapacitats i en base a ella s’ha de vetllar per la igual-
tat i no discriminació en la permanència en el treball, així com en la protecció a la 
igualtat de condicions laborals, en el dret a beneficiar-se en igual mesura de la llei 
sense discriminació i en l’adopció de mesures que assegurin la realització de tots els 
ajustaments raonables necessaris, a més de vetllar per la promoció de programes de 
rehabilitació vocacional i professional.

En relació a la mateixa i quant a l’accés i manteniment de l’ocupació en condi-
cions d’igualtat, és necessari tenir present les especials obligacions que cauen en 
l’àmbit del que és públic, ja sigui l’Estat o qualsevol altra entitat representativa, tant 
en la promoció de la citada igualtat com en el seu desenvolupament i garantia quan 
són aquestes entitats les ocupadores. En aquest sentit, la Convenció, que és norma-
tiva directament aplicable a tenor de l’art. 10 de la CE.

Per altra banda, hem de recordar la síntesi del que va establir el Tribunal de Justí-
cia de les Comunitats Europees (Gran Sala) a la Sentència de 17 juliol de 2008, en el 
Caso S. Coleman contra Attridge Law. El Tribunal estableix com ha d’interpretar-se 
la Directiva 2000/78/CE del Consell, de 27 de novembre de 2000, en el sentit que la 
prohibició de discriminació directa que estableix no se circumscriu exclusivament a 
aquelles persones que siguin elles mateixes discapacitades, sinó que abasta a més la 
discapacitat que pateixi un fill seu, a qui el treballador prodiga la major part de les 
cures que el seu estat requereix. Així doncs, s’ha de vetllar per no donar un tracte 
menys favorable a les persones amb un fill discapacitat respecte a aquelles persones 
que siguin elles mateixes discapacitades.

Amb tot plegat, aquesta modificació de les Lleis ha de reflectir els darrers canvis 
normatius i criteris jurisprudencials dels darrers temps, en el sentit de reconèixer la 
compatibilitat del treball derivada de qualsevol tipus d’incapacitat, fent compatible 
la desitjable reinserció del funcionariat amb capacitat disminuïda, amb independèn-
cia de seu tipus i grau, en una pluralitat d’activitats possibles que permeten les noves 
formes d’organització laboral, els productes de suport, així com les noves tecnolo-
gies, particularment informàtiques i de teletreball.

Aquest aspecte no ens pot fer oblidar que els cossos estan sotmesos al règim ge-
neral de la seguretat social que té les seves pròpies normes que són clarament d’apli-
cació. Concretament, tenim la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequa-
ció y modernització del sistema de Seguretat Social, que modifica el Reial decret 
Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General 
de la Seguretat Social, on en el seu preàmbul reconeix que es clarifica la compatibi-
litat de la incapacitat permanent total amb la realització de funcions i activitats dis-
tintes a les que habitualment es venien realitzant, com és el cas dels col·lectius que 
tenen establerta i regulades funcions denominades de segona activitat.

La Llei està composada per quatre Capítols, tres Disposicions Addicionals, una 
Disposició Transitòria, una Disposició Derogatòria i una Disposició Final.

En el Capítol I es recullen els principis del que és la segona activitat i quina és 
la seva utilitat pels cossos especials com bombers, mossos d’esquadra i policia lo-
cal, així com la seva incidència en el desenvolupament de les seves funcions. Està 
integrat per tres articles i els seus apartats, en el primer podem trobar l’objecte, el 
concepte, la finalitat i, molt important, la protecció social que pertoca, ja que estan 
sotmesos al règim general de la seguretat social i les seves normes, clarificant i que-
dant exclosos de l’aplicació de les normes de classes passives de l’Estat. És impor-
tant com es pot arribar a una situació de segona activitat, restant limitat l’accés a un 
motiu per edat i l’altre a disminucions de les seves capacitats físiques o psíquiques. 
S’ha considerat adient regular en aquet capítol els drets i deures, les retribucions i la 
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carrera professional, així com dues noves modalitats de dret, una és la reducció de 
jornada per discapacitat i l’altre una excedència per discapacitat.

Capítol II, ens regula en tres articles les situacions que ens poden portar a la 
segona activitat i en quina forma el funcionari haurà de tramitar la mateixa, es re-
cullen tres supòsits: per edat, per disminucions de les seves capacitats i com a con-
seqüència de una discapacitat d’un familiar o quan una funcionària queda embaras-
sada i s’ha de preservar el seu estat.

El capítol III es considera que és un dels pilars bàsics per desenvolupar i posar 
en pràctica aquesta llei, el pes de la gestió recau en la creació d’un nou servei de 
caràcter assistencial i d’assessorament al funcionari que passarà a una adaptació del 
servei. Es creen dos òrgans: Servei de suport i atenció a la segona activitat i la mesa 
de col·laboració. Tota la gestió serà competència del Servei de suport que estarà ges-
tionat per personal amb discapacitat i amb una antiguitat mínima de 10 anys en el 
cos, tindran dues missions: ajudar al funcionari afectat i també fer xerrades a les 
diferents destinacions amb la finalitat de donar confiança al funcionari. Quant a la 
mesa de col·laboració és on estaran totes les entitats representades, i aquelles enti-
tats de persones amb discapacitat, l’administració i els comandaments, informarà 
el servei de suport i atenció a la mesa de tot el referent a la segona activitat i de les 
problemàtiques de dia a dia, aportant per part de tots les solucions pertinents de mi-
llora de les actuacions.

El Capítol IV recull el tema de les funcions i dels concursos o carrera professio-
nal. Les funcions són complementàries, sense perjudici de la salut i amb les adapta-
cions i ajustaments raonables necessaris, mai en perjudici del funcionari. Alhora es 
regula la carrera professional a que tota persona té dret i no se li pot limitar o anular 
pel sol fet de patir una discapacitat o malaltia, tant de concursos de trasllats com per 
poder ascendir de forma diferenciada amb la resta de personal.

En les disposicions es reafirma el caràcter social de la regulació que es d’aplica-
ció, tenint present que la Seguretat Social ha reconegut aquelles professions que te-
nen regulada una segona activitat, així com la aplicació de la Convenció de l’ONU i 
de les Directives Europees en relació a la discapacitat i la discriminació directa o 
indirecta, deixant pel final la protecció de dades de tots els expedients a tractar i el 
seu responsable.

És important la disposició transitòria, ja que fa esment a tot el personal que esti-
gui treballant amb una adaptació anterior a aquesta Llei, que seria d’aplicació al ser 
molt més favorable del que s’ha fet fins ara. Finalitzant amb la derogació dels regla-
ments de segona activitat i els articles de les Lleis que regulen aquesta situació, tant 
al cos de bombers, com al cos de mossos d’esquadra i al cos de les policies locals, 
entrant en vigor al dia següent de la seva publicació al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya.

Sobre la base de la normativa que justifica clarament la modificació de les tres 
lleis per tal que siguin adaptades a les noves realitats i així donar empara als drets 
de les persones amb discapacitat.

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

Proposició de llei

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte, concepte, finalitat i protecció social
1. L’objecte de la segona activitat en els cossos especials de bombers de la Gene-

ralitat, de mossos d’esquadra i de policies locals de Catalunya, és la integració labo-
ral d’aquells funcionaris que per alguna causa no puguin desenvolupar les funcions 
principals o operatives sense cap limitació.

2. El concepte parteix de que la segona activitat és una situació administrativa 
especial que té com a objecte garantir l’eficàcia en el servei dels integrants en actiu 
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d’aquests cossos especials i permetre alhora l’ajust permanent d’escales i de cate-
gories i l’adaptació de la carrera professional als canvis que produeix el transcurs 
del temps, per malaltia o accident. La situació administrativa de segona activitat ha 
d’ésser amb destinació.

3. La finalitat de la regulació de la segona activitat serà saber en tot moment 
quins efectius i distribució dels mateixos es corresponen a cada cos, per tal de conèi-
xer quines són les adaptacions que el servei permet per a aquells que estan destinats 
en segona activitat. En segona activitat es realitzaran serveis complementaris o di-
rectes preferentment en destinacions de segona activitat.

4. Quant a règim de protecció social i jubilació, els funcionaris que pertanyen al 
tres cossos estan sotmesos al règim general de la seguretat social i cal atenir-se al 
que determina per a aquests casos aquest sistema de previsió, regulat pel Reial de-
cret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Ge-
neral de la Seguretat Social.

5. Queda exclosa totalment l’aplicació del règim de classes passives de l’estat, i 
el règim de seguretat de social dels funcionaris civils de l’Estat, ja que és un règim 
totalment diferent.

Article 2. Situacions pel passi al segona activitat
1. La segona activitat es podrà aplicar: 
a) Per raó de l’edat, que en cap cas no pot ésser inferior a cinquanta-set anys, de 

forma voluntària.
b) Per discapacitat, dins de la definició de persones amb discapacitat s’hi inclo-

uen els funcionaris que presenten deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sen-
sorials a llarg termini, que, en interactuar amb diverses barreres, poden impedir la 
seva participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb les 
altres.

Tenint en compte les funcions principals i operatives de cada cos, es contemplen, 
com a tals deficiències, les disminucions de les condicions físiques o psíquiques, le-
sions no invalidants i els diferents graus d’incapacitat permanent, així com les situa-
cions d’embaràs per tal de preservar la integritat del seu estat.

Aquesta situació no es circumscriu exclusivament a aquelles persones que siguin 
elles mateixes discapacitades, sinó que a més podrà estar motivada per la discapaci-
tat que pateixi un familiar a càrrec fins a segon grau, a qui el treballador prodiga la 
major part de les cures que el seu estat requereix.

Article 3. Drets i deures
1. Drets: 
a. Les retribucions dels funcionaris en la situació de segona activitat dels mem-

bres dels cossos especials de bombers de la Generalitat, de mossos d’esquadra i de 
policies locals de Catalunya, correspondran a percebre les mateixes retribucions to-
tals que percebien en el moment del passi a aquesta situació, com la resta de mem-
bres del cos, sense perdre cap dret retributiu.

b. El funcionariat en situació administrativa de segona activitat podrà participar 
en processos selectius d’ascens i de trasllats, de la mateixa forma que els funcionaris 
que no estan en segona activitat, sempre que no afecti el seu estat de salut i en llocs 
que es puguin adaptar a la seva discapacitat.

c. Aquell funcionari inclòs en la definició de persona amb discapacitat podrà 
sol·licitar voluntàriament una excedència especial per discapacitat o un permís vo-
luntari de reducció horària per disminucions de les capacitats, amb disminució pro-
porcional de retribucions.

d. Si és el cas i la disminució comporta que el funcionari no té la capacitat de 
realitzar cap funció en llocs de segona activitat, es procedirà a concedir una exce-
dència especial per discapacitat. Si recupera la capacitat laboral plena s’aplicarà la 
resta de la normativa.
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e. El funcionari destinat en segona activitat no perd la condició d’agent de l’auto-
ritat que ostenta ni els elements acreditatius del cos corresponent.

f. La resta de drets seran els mateixos que gaudeixen els funcionaris que no estan 
en segona activitat.

2. Deures: 
a) Han de complir amb tot allò que imposa la professió, al igual que la resta de 

funcionaris que no estan en segona activitat.
b) Complir amb professionalitat les funcions encomanades en segona activitat.
c) Serà d’aplicació la resta de normativa dels seus cossos de pertinença.

Capítol II. Procediment 

Article 4. Per raó d’edat
1. Serà d’aplicació al personal sense disminució objectiva, que hagi complert al-

menys els 57 anys d’edat, i així ho sol·liciti.
2. En la sol·licitud, farà constar, si es vol quedar en el seu lloc de treball adaptat 

a l’edat o vol un lloc en una altre destí del cos o de l’administració.
3. En el supòsit establert en aquest article, l’interessat no podrà sol·licitar el rein-

tegrament al servei ordinari o de primera activitat, abans d’haver romàs un mínim 
d’un any en la situació administrativa de segona activitat.

4. Tramitarà la sol·licitud al responsable de la seva unitat que, un cop rebuda, la 
tramitarà al servei de suport i atenció a la segona activitat, o al servei recursos hu-
mans del municipi.

Article 5. Per disminució de les condicions físiques, psíquiques i altres 
causes
1. Per informe mèdic.
a) Per poder sol·licitar la segona activitat per disminució de les condicions físi-

ques psíquiques el funcionari haurà d’aportar els corresponents informes mèdics, 
en els que constin el impediments per tal de continuar realitzant les seves funcions 
principals.

b) En la sol·licitud, farà constar, si es vol quedar en el seu lloc de treball adaptat 
a les disminucions o vol un lloc en una altre destí del cos o de l’administració pro-
per al seu domicili.

c) Si el funcionari recupera les seves capacitats aportarà els corresponents infor-
mes mèdics que així ho avalin i que no impedeix realitzar les seves funcions prin-
cipals operatives.

d) Tramitarà la sol·licitud al responsable de la seva unitat que, un cop rebuda, la 
tramitarà al servei de suport i atenció a la segona activitat, sense adjuntar els infor-
mes mèdics, que li seran demanats si fossin necessaris i en el moment oportú.

2. Per resolució de l’Institut General de la Seguretat Social.
a) No es pot excloure de forma directa a cap funcionari amb situació d’incapaci-

tat permanent, amb independència del seu tipus o grau, per quant dita exclusió seria 
discriminatòria, i s’efectuarà la valoració de les capacitats de la persona en relació 
als llocs de segona activitat, sense entendre vàlida en aquest sentit la valoració de 
l’Institut General de la Seguretat Social amb la declaració d’incapacitat, que en cap 
cas serà pressupòsit de la falta de capacitat del funcionari per desenvolupar funcions 
en segona activitat.

b) En la sol·licitud el funcionari farà constar si es vol quedar en el seu lloc de 
treball adaptat a les disminucions o vol un lloc en un altre destí del cos o de l’admi-
nistració proper al seu domicili.

c) Si el funcionari recupera les seves capacitats per modificació de la incapacitat 
permanent, aportarà els corresponents informes mèdics que així ho avali, conforme 
pot realitzar les seves funcions principals operatives.
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d) Tramitarà la sol·licitud al responsable de la seva unitat, i que un cop rebuda la 
tramitarà la servei suport i atenció a la segona activitat, sense adjuntar els informes 
mèdics, que li seran demanats si fossin necessaris i el moment oportú.

Article 6. Altres qüestions sobre la disminució de la capacitat
1. Per familiar discapacitat a càrrec: 
a) Per poder sol·licitar la segona activitat per familiar a càrrec fins a segon grau, 

el funcionari haurà d’aportar els documents oficials en els que consti aquest aspecte 
i la disminució de les condicions físiques o psíquiques, a més el funcionari haurà 
d’aportar els corresponents informes mèdics.

b) En la sol·licitud farà constar si es vol quedar en el seu lloc de treball adaptat o 
en un altre destí del cos proper al seu domicili.

c) L’adaptació del lloc es podrà limitar a l’horari, per tal que el funcionari pugui 
atendre al familiar.

d) Si el funcionari recupera les seves capacitats sol·licitarà retornar al servei a 
les seves funcions principals operatives, finalitzada la causa que va emparar aquest 
destí.

e) Tramitarà la sol·licitud al responsable de la seva unitat que, un cop rebuda, la 
tramitarà al servei de suport i atenció a la segona activitat, sense adjuntar els infor-
mes mèdics, que li seran demanats si fossin necessaris i en el moment oportú.

2. Per embaràs: 
a) Per poder sol·licitar la segona activitat per motiu d’embaràs, s’haurà d’aportar 

el corresponent informe mèdic.
c) En la sol·licitud es farà constar si es vol quedar en el seu lloc de treball adaptat 

o en una altre destí del cos proper al seu domicili.
d) Un cop recuperades les seves capacitats i que res no impedeixi realitzar les 

seves funcions principals operatives, sol·licitarà retornar al servei.
d) Tramitarà la sol·licitud al responsable de la seva unitat que, un cop rebuda, la 

tramitarà al servei de suport i atenció a la segona activitat, sense adjuntar els infor-
mes mèdics, que li seran demanats si fossin necessaris i en el moment oportú.

Capítol III. Òrgans i competències

Article 7. Servei de suport i atenció
1. Dins l’àmbit del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya es 

crea el servei de suport i atenció a la segona activitat amb plena autonomia i inde-
pendència, aquest servei donarà suport a tot aquell funcionari del Departament i els 
Municipis de Catalunya, que per alguna circumstància contemplada en aquesta llei, 
té afectades les seves capacitats i pel que sigui necessari una adequació del lloc de 
treball per qualsevol de les causes indicades en l’article 2.

El servei de suport i atenció a la segona activitat serà tant pels membres operatius 
com pels no operatius, i estarà format per membres amb discapacitat, tant del cos 
de mossos d’esquadra com de bombers i policia local. Seran designats pel conseller 
d’Interior segons normativa vigent entre el personal amb experiència en el món de la 
discapacitat i que tingui una antiguitat mínima de deu anys en el cos corresponent, 
garantint la representació professional dels tres col·lectius. El cap del servei, a més, 
tindrà titulació universitària de l’àmbit jurídic i social.

a) Pels funcionaris es situació de segona activitat, és important el recolzament i 
assessorament del que han de fer i el procés que han de seguir, representant-lo en-
front de l’INSS, ICAM, ICASS, ICS i de la mútua d’accidents laborals, assegurances 
i el seus tràmits i amb reunions amb els comandaments per tal de d’evitar situacions 
d’estrès.

b) A nivell operatiu, els membres d’aquest servei realitzaran les tasques d’in-
formació a tots els serveis per tal de donar confiança i alhora seguretat per tots el 
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funcionaris, introduint-los en la discapacitat i el seu tractament, amb xerrades a di-
ferents indrets. Podent comptar amb experts par tal de tenir una visió més amplia.

c) També intervindrà des d’un primer moment en els accidents laborals per tal 
d’assolir el màxim de recolzament i assessorament tant al funcionari com a la seva 
família i, si fos necessari, comptant amb altres professionals.

2. El servei tindrà competències en tot el que faci referència a la segona activitat 
i situacions anàlogues regulades en aquesta Llei.

Article 8. Tramitació del procediment
1. Quan el servei de suport i atenció a la segona activitat rebi del comandament 

una sol·licitud, el mateix dia l’enviarà a l’esmentat servei, que al moment es posarà 
en contacte amb el funcionari, per tal d’ampliar la informació que sigui necessària i 
un cop resolt es procedirà a tramitar el procediment.

2. En el cas de motiu d’edat o embaràs, si es resta en el mateix servei adaptat es 
comunicarà al cap del cos per tal que procedeixi a les anotacions pertinents i doni 
coneixement al responsable de personal del Departament d’Interior i a la Direcció 
General de la Policia i a la direcció General d’Emergències. En el cas de la Policia 
Local es donarà compte a l’Alcalde i al secretari de la corporació per tal que es pro-
cedeixi a les anotacions corresponents.

a) Si existeix un canvi de destinació, el servei de suport es posarà en contacte 
amb el comandament del nou lloc per tal d’acordar la nova destinació i les seves 
adaptacions. Un cop estigui pressa la decisió de la nova destinació es comunicarà 
al responsable de personal al Departament d’Interior, i a la Direcció General de la 
Policia o a la Direcció General d’Emergències. En el cas de la policia local es co-
municarà a l’Alcalde, al cap del cos, i al secretari municipal.

3. Quan es tracti de disminucions de les capacitats físiques o psíquiques, es con-
tactarà amb el funcionari i amb el comandament del seu servei per tal de procedir 
a una adaptació provisional urgent. Per aquest motiu, es realitzarà una entrevista al 
funcionari.

a) El funcionari, a dita entrevista, haurà d’aportar la resolució de l’Institut Nacio-
nal de la Seguretat Social o altres informes mèdics. Així com podrà ser assistit per 
assessorament tècnic o mèdic, durant la mateixa.

b) Se li informarà de totes les possibilitats de reubicació d’ofici, i de les funcions 
que podria desenvolupar.

c) També, en cas d’incapacitat permanent, de tot el que pot fer a nivell de recursos.
d) Un cop revisada la documental mèdica, el servei de suport demanarà un infor-

me al servei de riscos laborals del departament i, si fos necessari, un informe extern 
i independent en relació a les capacitats laborals del funcionari.

e) En el cas de les incapacitats permanents absolutes i grans invalideses, si la 
seva capacitat laboral és nul·la, es procedirà d’ofici, a elevar un informe al responsa-
ble de personal del Departament d’Interior i a la Direcció General de la Policia i a 
la Direcció General d’Emergències. En el cas de la Policia Local es donarà compte 
al l’Alcalde i al secretari de la corporació. Un cop elevat l’informe es tramitarà una 
excedència per discapacitat. Un cop recuperat el funcionari es tramitarà el corres-
ponent procediment.

f) Si s’ha de fer un canvi de destinació o un canvi de funcions, el servei de suport 
elevarà un informe als responsables de personal del Departament d’Interior i a la 
Direcció General de la Policia i a la Direcció General d’Emergències, en el cas de 
la Policia Local es donarà compte al l’Alcalde i al secretari de la corporació, per tal 
que es tramitin els canvis a la relació de llocs de treball corresponent.

g) Mentre no es dicti la resolució definitiva, el funcionari serà reubicat i canviat 
de funcions de forma provisional amb adaptació a la seva discapacitat sense pèr-
dua de cap dels seus drets.
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4. Un cop finalitzat el procediment el funcionari tindrà els mateixos drets i recur-
sos contra la resolució segons normativa vigent.

Article 9. Mesa de col·laboració 
1. La mesa de col·laboració estarà formada per membres del servei de suport i 

atenció a la segona activitat, pels sindicats representatius i no representatius, i per les 
entitats de representats de discapacitats, així com pels representants dels diferents 
cossos i de les Administracions.

2. La finalitat principal serà conèixer en tot moment de les diferents situacions 
que es puguin donar. La informació, serà facilitada a la mesa pel servei de suport, i 
proposarà mesures d’adequació de tots els aspectes que dificultin l’eficàcia profes-
sional i que perjudiqui al funcionari.

3. La mesa de col·laboració aprovarà una instrucció de funcionament per majoria 
de tots els representants.

Article 10. Altres serveis col·laboradors
1. El servei de suport, en els tràmits dels expedients utilitzaran aquells recursos 

que formen part de la pròpia administració per tal de no generar despeses.
2. Pels informes mèdics s’utilitzaran els serveis de prevenció de riscos laborals 

del Departament d’Interior, per proves i revisions la xarxa de Institut Català de Salut.
3. Per l’estudi de les capacitats laborals en cada un dels cossos, i la respectiva 

reincorporació de les discapacitats sobrevingudes es podrà consultar amb les enti-
tats sense ànim de lucre relacionades amb la discapacitat i amb el seus professionals 
per tal de facilitar al màxim la integració laboral.

Capítol IV. De les funcions i dels concursos

Article 11. Funcions
1. Els funcionaris de segona activitat podran realitzar altres funcions que siguin 

complementàries, sense perjudici de la seva salut i amb les adaptacions i ajusta-
ments raonables necessaris, en una destinació no operativa, o en determinades des-
tinacions operatives amb certes limitacions.

a) Les funcions al cos de mossos d’esquadra seran altres funcions complemen-
tàries a les funcions ordinàries establertes a l’article 12 de la Llei 10/1994, d’11 de 
juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

b) Les funcions al cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya seran altres 
funcions complementàries a les funcions ordinàries establertes a l’article 16 de la 
Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incen-
dis i de salvaments de Catalunya.

c) Les funcions als cossos de Policies Locals seran altres funcions complemen-
tàries a les funcions ordinàries establertes a l’article 11 de la Llei 16/1991, de 10 de 
juliol, de les policies locals.

2. Les funcions de segona activitat dels funcionaris que tinguin una discapacitat 
estaran adaptades a les seves necessitats amb els ajustaments raonables necessaris.

3. Creació dels serveis de suport i gestió a l’operativa en cada servei o comissa-
ria, que es nodrirà del personal de segona activitat que no poden realitzar serveis 
operatius. En relació a les policies locals s’estudiarà en cada cas si és necessària la 
creació d’aquest servei.

Article 12. Concursos de trasllats
1. Els funcionaris de segona activitat, siguin en places operatives o no operatives, 

tenen dret als corresponents concursos de trasllats als diferents serveis, així com als 
diferents nivells que el cos pugui tenir regulat, sempre que el lloc de treball pugui 
ser adaptat.

a) Les places constaran en la relació de llocs de treball, prèvia a la seva inclusió 
els comandaments de cada servei o comissaria o cos de la policia local, enviarà al 
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servei de suport a la segona activitat les places necessàries de segona activitat i en 
funció de les necessitats del servei de suport i gestió a la operativa i un cop aprova-
da per la mesa de col·laboració, es remetrà a l’òrgan competent de cada cos per tal 
que es facin constar.

b) En cas necessari i urgent si fes falta una plaça, el funcionari seria destinat a 
ella de forma provisional, fent els tràmits corresponents per tal de fer constar la ma-
teixa en la relació de llocs de treball.

c) Les bases del concurs de trasllats seran aprovades per la mesa de col·labora-
ció a proposta del servei de suport i atenció a la segona activitat. Un requisit basic 
serà la publicació plaça per plaça i la quantitat en cada lloc, així com les diferents 
escales, el funcionari podrà concursar a les que li siguin del seu interès, des de con-
cursar a una plaça fins a totes per ordre de preferència, si no aconsegueix nou destí 
restarà en el que ja tenia.

d) En relació a les policies locals, al tenir regulats els concursos de mobilitat en 
el que poden participar policies d’altres Ajuntament, el procediment emparat serà el 
mateix per les places de segona activitat.

e) En aquells cossos amb diferents especialitats els funcionaris en segona activi-
tat podran participar sempre en aquelles places que siguin adients a la seva situació.

2. Un cop aprovades les bases, es remetran als òrgans competents per tal de pro-
cedir a les actualitzacions en la relació de llocs de treball i a la seva publicació en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 13. Concursos selectius d’ascens
1. Els funcionaris amb disminucions i discapacitats tenen dret a una carrera pro-

fessional com la resta de membres, amb les adaptacions necessàries i corresponents.
2. Totes les categories tindran places adients als funcionaris de segona activitat, 

sense cap més limitació que la seva situació i capacitat.
3. Les bases del concurs seran aprovades per la mesa de col·laboració a proposta 

del servei de suport i atenció a la segona activitat. Un requisit bàsic serà la publica-
ció plaça per plaça i la quantitat en cada lloc, així com les diferents escales, el fun-
cionari podrà concursar a les que li siguin del seu interès, des de concursar a una 
plaça fins a totes per ordre de preferència, si no aconsegueix nou destí restarà en el 
que ja tenia i amb la categoria que tenia.

4. Un cop aprovades les bases, es remetran als òrgans competents per tal de pro-
cedir a les actualitzacions en la relació de llocs de treball i a la seva publicació en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Disposicions addicionals

Disposició addicional primera
En relació a les incapacitats, jubilació i altres qüestions referides al règim general 

de la seguretat social serà d’aplicació la normativa vigent en aquesta matèria A la 
Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació y modernització del sistema 
de Seguretat Social, que modifica el Reial decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, s’aclareix 
la compatibilitat en la percepció de la pensió a la qual es tingui dret per la declara-
ció d’incapacitat permanent total en la professió habitual amb la realització de fun-
cions i activitats diferents a les quals habitualment es realitzaven, tant en la mateixa 
empresa o en una altra diferent, com és el cas dels col·lectius que tenen establerta i 
regulada funcions denominades de segona activitat.

D’altra banda, s’estableix la incompatibilitat de la pensió d’incapacitat permanent 
absoluta i de gran invalidesa amb el treball després de l’edat ordinària de jubilació, 
però no abans, atès que la compatibilitat és una bona mesura per afavorir la reinser-
ció dels beneficiaris al món laboral.
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Disposició addicional segona
Aquesta llei queda subjecta en la seva aplicació i interpretació a la Convenció 

de l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, publicada al Butlle-
tí Oficial de l’Estat el 21 d’abril de 2008, així com a la Directiva 2000/78/CE, de 
27 de novembre de 2000, relativa a l’establiment de un marc general para la igual-
tat de tracte en el treball i l’ocupació. En cas de dubte sempre s’actuarà en benefici 
del funcionari i a favor de la seva integració laboral, si la seva voluntat és treballar.

Disposició addicional tercera
Totes les persones que durant la tramitació d’un expedient de segona activitat 

tinguin coneixement o accés a dades personals de caràcter mèdic especialment sen-
sibles i protegides pel dret a la intimitat hauran de guardar la deguda reserva profes-
sional a aquest respecte i complir rigorosament la normativa vigent sobre protecció 
de dades de caràcter personal. La custòdia de la citada documentació recau en el 
servei de suport i atenció a la segona activitat.

Disposició transitòria
Tots els expedients del funcionaris que no estiguin jubilats per raó de l’edat, se-

ran revisats i adequats als procediments d’aquesta llei, i sempre en benefici del fun-
cionari. Es citarà a tots ells a una reunió amb el personal del servei suport i atenció 
a la segona activitat adequant el seu expedient personal a la nova llei i informant 
d’aquells aspectes que el poden beneficiar.

Disposició derogatòria
1. Es deroguen els preceptes següents: 
– Es deroga el Capítol II de la Llei 10/1994, Policia de la Generalitat-Mossos 

d’Esquadra.
– Es deroga el Decret 246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la situació 

administrativa especial de segona activitat en el cos de mossos d’esquadra.
– Es deroga la Secció quarta de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels 

serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya.
– Es deroga el Decret 241/2001, de 12 de setembre, en el que es regula la segona 

activitat en el cos de bombers de la Generalitat de Catalunya.
– Es deroga el Capítol 3 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, 

així com tots el reglaments que el desenvolupin.
2. Queden derogades totes les disposicions legals o reglamentàries en allò que 

s’oposin a aquesta Llei o la contradiguin.

Disposició final
Aquesta llei entrarà en vigor el dia després de la seva publicació excepte per 

aquelles disposicions que poguessin comportar un augment dels crèdits o una dismi-
nució d’ingressos les quals entraran en vigor el primer dia de l’exercici pressupostari 
immediatament següent.

Palau del Parlament, 14 de octubre de 2020
Carlos Carrizosa Torres, president; Jean Castel Sucarrat, diputat, GP Cs
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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 el garantiment de l’ús de mascaretes 
transparents homologades per part del personal d’organismes 
públics que tingui contacte amb el públic
250-01497/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80851; 80883).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació urgent dels mòduls 
prefabricats de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol
250-01498/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80852; 80884).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.10.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80853; 80885).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.10.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80854; 80886).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la definició d’un pla de conciliació 
laboral per als familiars de les persones amb discapacitat intel·lectual 
per a afrontar la segona onada de Covid-19
250-01504/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80855; 80887).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.10.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80856; 80888).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de la gratificació econòmica 
al personal de neteja, bugaderia i cuina de les residències
250-01506/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80857; 80889).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.10.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80858; 80890).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre els sabotatges i els actes vandàlics a 
infraestructures i línies ferroviàries de les comarques de Girona i 
Lleida l’11 de setembre de 2020
250-01508/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80859; 80891).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment de la Resolució 116/XII, 
sobre la retirada d’un monument franquista de Montserrat
250-01509/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80860; 80892).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.10.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80861; 80893).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.10.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80862; 80894).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’unitats de reserva en el 
servei ferroviari entre Lleida i la Pobla de Segur
250-01512/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80863; 80895).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la recuperació de les freqüències del 
servei ferroviari entre les estacions de l’Hospitalet de Llobregat i 
Granollers-Canovelles
250-01513/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80864; 80896).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.10.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80865; 80897).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment de mecanismes de 
protecció per als professionals que tramiten baixes laborals per la 
Covid-19
250-01515/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80866; 80898).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.10.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80867; 80900).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.10.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80868; 80899).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre els intèrprets de llengua de signes al 
Parlament de Catalunya
250-01519/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80869; 80901).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.10.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80870; 80902).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.10.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80871; 80903).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.10.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80872; 80904).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte a la 
diversitat lingüística de Catalunya
250-01537/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 80137 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.10.2020

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

a la Mesa del Parlamento que ha advertido el error siguiente en Propuesta de reso-
lución (tram. 250-01537/12), presentada 25.09.2020 y con número de registro 77511.

Donde dice: 
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. «Retirar las subvenciones a Plataforma per la Llengua [...]»

Ha de decikr: 
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
5. «Retirar las subvenciones a Plataforma per la Llengua [...]»

Palacio del Parlamento, 14 de octubre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz GP Cs

Proposta de resolució sobre la defensa del dret fonamental a la 
llibertat ideològica i política dels alumnes i del personal de la 
Universitat Pompeu Fabra
250-01557/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 78731 i 79425 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.10.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Jorge Soler González, diputado, Noemí de la 

Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo esta-
blecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Pro-
puesta de resolución de defensa del derecho fundamental de la libertad ideológica y 
política de los alumnos y el personal académico y no académico de la Universidad 
Pompeu Fabra, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixe-
ment, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La libertad es uno de los principios y valores esenciales y supremos sobre los que 

se fundamenta el Estado Social y Democrático de Derecho que es España. Nuestra 
Constitución promueve la libertad reconociendo y garantizando entre otros el derec-
ho fundamental de todos los ciudadanos a la libertad ideológica.

La libertad ideológica no solamente permite el máximo desarrollo personal de 
cada ciudadano, sino que favorece y garantiza el necesario pluralismo político 
de toda sociedad democrática.

Precisamente con el objetivo de promover la máxima eficacia posible de la li-
bertad ideológica de los ciudadanos y del pluralismo político existe un correlativo 
deber de los Poderes Públicos de mantener la más absoluta y estricta neutralidad 
ideológica y política. Es decir, los poderes públicos ni pueden tener ideología oficial, 
ni pueden excluir oficialmente ninguna ideología: deben ser radicalmente neutros.

Una consecuencia de ese deber de neutralidad ideológica y política es que los 
Poderes Públicos deben limitarse a llevar a cabo sus funciones institucionales según 
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la Ley, careciendo los mismos de derecho o libertad fundamental alguna pues pre-
cisamente la titularidad de estos corresponde a los ciudadanos como garantía ante 
los Poderes Públicos.

Recientemente el órgano de gobierno de la Universidad Pompeu Fabra, apar-
tándose de la función institucional de la Corporación Pública y de la neutralidad 
política debida, ha decidido emitir un comunicado en nombre de la universidad ex-
presando una opinión subjetiva sobre la resolución judicial del Tribunal Supremo 
que desestimaba un recurso de casación al Sr. Torra i Pla. Opinión que por muy le-
gítima que pueda parecer a los miembros de dicho órgano de gobierno no deja de 
ser una más y evidentemente no compartida por todos y cada uno de los estudiantes 
de la universidad. Es decir, el órgano de gobierno de la Universidad Pompeu Fabra, 
«oficializa» injustificadamente una determinada opinión para una organimos públi-
co y, por definición, excluye las restantes y divergentes opiniones.

Esta erosión de las libertades ideológicas y políticas constituye un intenciona-
do intento de supresión del pluralismo político a los efectos de que los ciudadanos 
identifiquen engañosamente una determinada ideología como la única y exclusiva 
ideología oficial o admitida en las instituciones públicas.

Ante esta situación es imprescindible que los Poderes Públicos como el Parla-
ment de Cataluña cumplan con el mandato que tienen de promoción y defensa de los 
derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos que reconoce nuestra 
Constitución Española.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña: 
1. Condena la vulneración del derecho fundamental a la libertad ideológica y po-

lítica del órgano de gobierno de la Universidad Pompeu Fabra.
2. Lamenta que en Cataluña tengamos al frente de Poderes Públicos como la 

Universidad Pompeu Fabra a «autoridades públicas» que no sean capaces de abs-
tenerse de reiterar de manera intencionada vulneraciones de derechos y libertades 
fundamentales.

3. Reafirma su compromiso de defensa del derecho fundamental a la libertad 
ideo lógica como garantía del pluralismo político propio de una sociedad democrática.

Palacio del Parlamento, 2 de octubre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Jorge Soler González, Noemí de la Calle Sif-

ré, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre la defensa del rei Felip VI, cap de l’estat 
social i democràtic de dret
250-01561/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 79424 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.10.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez Portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, Ignacio 

Martín Blanco, diputado del GP Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de reso-
lución de defensa del Rey Felipe VI, Jefe de nuestro Estado Social y Democrático 
del Derecho, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Institucionals, con 
el siguiente texto: 
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Exposición de motivos
La Constitución española de 1978 se fundamenta en la indisoluble unidad de la 

Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, es la norma su-
prema de nuestro ordenamiento jurídico, reconoce los derechos y libertades funda-
mentales de todos los ciudadanos y garantiza los mismos mediante la sujeción de 
todos los Poderes Públicos y ciudadanos de España desde su entrada en vigor en 
diciembre de 1978.

Nuestra Constitución es la garantía suprema del principio de igualdad ilustrado y 
liberal puesto que reconoce que la soberanía nacional reside única y exclusivamente 
en el pueblo español y del mismo emanan los poderes de nuestro Estado Social y 
Democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamien-
to jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

La forma política de nuestro Estado es la Monarquía parlamentaria y el Rey es 
el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcio-
namiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado 
español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su co-
munidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Consti-
tución y las leyes.

Es decir, el Rey, titular de la Jefatura del Estado, como todos los poderes públi-
cos de nuestro Estado, está plenamente sometido a la Constitución y las leyes y su 
figura representa la unidad y permanencia del Estado de Derecho, garantía suprema 
de los derechos y libertades de todos los ciudadanos reconocida en la Constitución. 
El Rey se mantiene al margen del debate político por carecer de facultad de gobier-
no alguna y correlativamente las instituciones públicas de gobierno deben neutrali-
dad a su Majestad como máxima representación del Estado de Derecho.

Los días 6 y 7 de septiembre de 2017 los partidos y el Govern separatista cance-
laron de hecho en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña y para todo 
el pueblo catalán la vigencia de la Constitución, del Estatuto de Autonomía pusieron 
en riesgo máximo, para todos los ciudadanos de Cataluña, la vigencia y efectividad 
de cuantas garantías y derechos preservan para ellos tanto la Constitución como el 
mismo Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Por ello, reiterando el papel del Rey Emérito ante el golpe de estado en 1981, el 3 
de octubre de 2017, Su Majestad el Rey Felipe VI, ante el miedo que sufrieron mu-
chísimos ciudadanos al presenciar como unos (ir)responsables políticos que no res-
petando el Estado de Derecho cancelaban sus derechos y libertades fundamentales 
reconocidos en la Constitución, trasladó, delante de toda la Nación, a los catalanes 
preocupados que «no están solos, ni lo estarán; que tienen todo el apoyo y la solida-
ridad del resto de los españoles, y la garantía absoluta de nuestro Estado de Derecho 
en la defensa de su libertad y derechos».

Circunstancias tan complicadas como las vividas en otoño de 2017 por muchos 
catalanes a los que Su Majestad el Rey Felipe VI reconfortó y recordó la permanen-
cia del Estado de Derecho como garantía de sus derechos y libertades fundamenta-
les, demuestran el papel esencial del Rey para pervivencia y vigencia de la Consti-
tución ante cualquier intento de derogación o cancelación de la misma.

El veto del actual Gobierno de España como Poder Ejecutivo a la participación 
del Rey en un acto institucional de otro Poder del Estado como el Judicial impli-
ca una grave vulneración de los principios de separación y división de poderes, de 
lealtad institucional y de neutralidad institucional. Asimismo, dicho veto por cele-
brarse dicho acto institucional en la Comunidad Autónoma de Cataluña supone el 
impedimento de la presencia de la máxima representación del Estado de Derecho 
en una parte del territorio de nuestro país. Es decir, que el Gobierno de España, 
órgano constitucional cuya principal obligación constitucional es la defensa del Es-
tado de Derecho (vid. art. 97 de la Constitución Española) promueve con un acto 
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negativo de veto la presencia del Estado de Derecho en una parte del territorio de 
nuestro país.

Asimismo, y tras el traslado por Su Majestad el Rey Felipe VI mediante una 
llamada de cortesía al presidente del Consejo General del Poder Judicial de su feli-
citación personal a la nueva promoción de la carrera judicial, el Vicepresidente del 
Gobierno, Sr. Iglesias y el Ministro, Sr. Garzón dirigieron una campaña mediática 
de acusaciones injuriosas sobre la supuesta falta de neutralidad a su Majestad el Rey 
Felipe VI por lo que entendían como una desobediencia a su veto gubernamental. 
Resulta intolerable que las máximas autoridades del Gobierno de España acusen a 
la Jefatura del Estado de vulnerar la neutralidad cuando precisamente pretenden so-
meter a la misma a su órdenes arbitrarias e instrucciones inconstitucionales.

Estos ataques a su Majestad el Rey Felipe VI y su representación de la perma-
nencia de la Constitución Española, garantía máxima de los derechos y libertades 
de todos los ciudadanos, no son ajenos a este Parlamento de Cataluña en el que los 
grupos independentistas han intentado de manera inconstitucional socavar la invio-
labilidad de Su Majestad y castigar su providencial intervención el 3 de octubre de 
2017 reafirmando a los catalanes la permanencia de la Constitución Española y los 
derechos y libertades que le reconocen.

Los ataques a su Majestad el Rey Felipe VI son ataques a la permanencia y regu-
lar funcionamiento de nuestras instituciones democráticas que es lo que simboliza y 
representa su figura. Es lamentable que estos ataques a su Majestad el Rey se dirijan 
intencionadamente por los máximos responsables políticos de instituciones públicas 
como los miembros del Gobierno de España o de algunos gobiernos autonómicos, 
pues dichos responsables no solamente lo son democráticamente gracias a la Cons-
titución, cuya permanencia y vigencia garantiza el Rey, sino que también están suje-
tos y obligados a darle cumplimiento como Norma Suprema de nuestro ordenamien-
to jurídico. Por ello, es incuestionable que los ataques a su Majestad el Rey desde 
las propias instituciones no tienen otra finalidad que socavar el Estado de Derecho. 

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña: 
1. Reconoce y agradece la firmeza y compromiso mostradas el 3 de octubre de 

2017 con los derechos y libertades fundamentales de todos los catalanes al garanti-
zar la permanencia y vigencia del Estado de Derecho y la Constitución ante el inten-
to de cancelación de los mismos iniciado los días 6 y 7 de septiembre de 2017 por 
su Majestad el Rey Felipe VI.

2. Lamenta el veto del Gobierno de España a la presencia de Su Majestad el Rey 
Felipe VI en un acto institucional del Poder Judicial en nuestra comunidad autóno-
ma Cataluña.

3. Rechaza los ataques a su Majestad el Rey por constituir ataques contra las 
instituciones democráticas de nuestro Estado Democrático y Social de Derecho rea-
lizados lamentablemente desde las más altas responsabilidades políticas de las pro-
pias instituciones del Estado de Derecho.

4. Se compromete a garantizar el debido respeto a sus instituciones y especial-
mente a la figura del Rey, Felipe VI, el cual encarna la máxima expresión de nuestro 
Estado de Derecho, garantía última y esencial de los derechos y libertades funda-
mentales de todos los ciudadanos.

Palacio del Parlamento, 30 de septiembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Ignacio Martín Blanco, diputado, GP Cs
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Proposta de resolució sobre el drets humans a l’Equador
250-01562/12

PRESENTACIÓ: GP ERC, GP CATECP

Reg. 80135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.10.2020

A la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
(CAERIT)
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Ruben Wa-

gensberg Ramon, diputat del Grup Parlamentari Republicà, Susanna Segovia Sánc-
hez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre els drets humans a l’Equador, per tal que sigui substan-
ciada davant Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
(CAERIT), amb el text següent: 

Exposició de motius
Des de l’any 2017 s’està accentuant a l’Equador una greu desinstitucionalització 

que està afectant el sistema democràtic en el seu conjunt. Existeixen algunes fites 
que il·lustren clarament aquesta situació.

El 18 de setembre de 2017 el president de la República, Lenin Moreno, va anun-
ciar la seva intenció de convocar un referèndum i consulta popular per al mes de fe-
brer del següent any. El 2 d’octubre de 2017 va remetre a la Cort Constitucional les 
preguntes proposades per a la consulta, perquè per mandat constitucional correspon 
és aquesta institució de l’Estat realitzar el control de constitucionalitat de les accions 
del govern. No obstant això, el 29 de novembre de 2017 el president Lenin Moreno 
sense esperar el dictamen de la Cort Constitucional, davant la possibilitat que di-
verses de les preguntes fossin considerades contràries a la Constitució per la Cort 
Constitucional, va decidir prescindir del seu criteri, violant la Constitució, i va eme-
tre el decret de convocatòria al referèndum que es va realitzar el 4 de febrer de 2018.

Els experts de l’OEA, un dia després de realitzar-se el referèndum, van presentar 
un informe preliminar i amb posterioritat un informe final en el qual van destacar 
la necessitat que s’hagués realitzat un control constitucional de les preguntes: «La 
Missió estima important que ja sigui per recursos d’inconstitucionalitat o pel control 
posterior la Cort Constitucional emeti un pronunciament de fons sobre la matèria».

El govern va obtenir una clamorosa victòria, en una campanya marcada per la 
pràctica absència dels detractors del referèndum, i va aconseguir que la ciutadania 
de manera majoritària aprovés totes les preguntes proposades. La pregunta 3 del 
referèndum va donar per acabat el període constitucional del Consell de Participa-
ció Ciutadana i Control Social (CPCCS) existent, que és l’òrgan que s’encarrega de 
l’elecció de les diferents autoritats de control mitjançant concurs públic. La seva des-
titució va donar pas a la conformació d’un CPCCS de caràcter transitori elegit pel 
president i confirmat per l’Assemblea Nacional (poder legislatiu) que va tenir com 
a missió cessar en les seves funcions a les autoritats de control vigents fins a aquest 
moment i substituir-les per noves.

Aquest CPCCS transitori va cessar 29 autoritats, incloent als magistrats de la 
Cort Constitucional, funció que aquest organisme es va arrogar, encara que en el 
referèndum no va estar contemplat, actuant de facto com una espècie d’Assemblea 
Constituent, encara que sense la legitimitat democràtica. Entre les moltes conse-
qüències nefastes de l’actuació del CPCCS transitori, podem esmentar va haver-hi 
una vacant de la Cort Constitucional de gairebé cinc mesos a l’Equador, encara que 
en principi s’havia disposat que no durés més de dos.

De les autoritats de Control equatorianes eliminades pel CPCCS transitori solo 
es va salvar el Contralor General de l’Estat, el càrrec del qual estava sent ocupat pel 
subrogante després de la fugida als EUA del principal acusat d’actes de corrupció.
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El Contralor subrogante va ser ratificat en el seu càrrec l’última setmana que va 
estar en funcions el CPCCS transitori gràcies a la seva afinitat amb el govern i la 
seva col·laboració en la persecució d’oponents polítics.

l’Equador travessa des de llavors un dels moments més complexos de la seva 
història. Es persegueix al moviment anomenat «correísta» i després de les protestes 
d’octubre 2019 també als moviments indígenes i tot el que s’oposi a l’agenda neoli-
beral impulsada des del govern. La persecució política s’ha materialitzat en censura, 
pèrdua de treball, violació a la intimitat, a l’honor, a la llibertat de càtedra, privació 
de llibertat i drets processals entre molts altres drets constitucionals i fonamentals.

El govern de Lenin Moreno duu a terme la persecució política sistemàtica contra 
els seus oponents per la via administrativa i judicial. Diferents institucions interna-
cionals de drets humans han realitzat observacions a les accions de l’Estat equatorià 
com el Comitè de Drets Humans econòmics i socials de l’ONU, l’Alta Comissio-
nada de les Nacions Unides per als Drets Humans o la Comissió Interamericana de 
Drets Humans.

Des que es va iniciar el procés preelectoral de cara a les eleccions presidencials 
de febrer de 2021, el Contralor General de l’Estat ha estat pressionant al Consell Na-
cional Electoral perquè vaig eliminar la possibilitat de participació a l’expresident de 
la República, Rafael Correa i al seu moviment polític Compromís Social llesta cinc. 
Fins al moment l’anomenat «correísmo» apareix en totes les enquestes com la força 
política millor posicionada de cara a les eleccions presidencials de febrer de 2021.

El Consell Nacional Electoral ha cedit a les pressions i vetat tant a l’expresident 
Rafael Correa com al seu partit polític Compromís Social impedint-los la partici-
pació en les eleccions presidencials. Ara està per decidir-se si el binomi alternatiu 
presentat per el «correísmo» a les eleccions presidencials (Andrés Arauz president 
i Carlos Rabascall, vicepresident) a través d’una altra plataforma política serà una 
vegada més desqualificat pel Consell Nacional Electoral.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1) Se suma a l’informe que va elaborar l’Alta Comissionada de les Nacions Uni-

des per als Drets Humans, Michelle Bachelet, del 29 de novembre de 2019.
2) S’adhereix a la resolució 58/2019 de la CIDH, de 6 de desembre de 2019, per la 

qual s’atorga mesures cautelars a favor de Paola Pabón, Christian González i Virgili 
Hernández, on se sol·licita a l’Estat equatorià que «adopti les mesures necessàries 
per a protegir els seus drets a la vida i a la integritat personal».

3) Mostra la seva preocupació davant les mesures cautelars dictades per la CIDH 
a favor de l’ex vicepresident Jorge Glas publicades en la Resolució 69/2019 de 31 de 
desembre de 2019 on es constata «l’existència d’una situació de greu risc, en relació 
amb els drets a la vida i la integritat personal». Per això, el Parlament de Catalunya 
reclama a l’Estat de l’Equador, en concordança amb la CIDH, «adopti les mesures 
necessàries per a protegir els drets a la vida i la integritat personal» de ex vicepresi-
dent Jorge Glas Espinel i que «concerti les mesures a adoptar amb els beneficiaris i 
els seus representants».

4) Mostra la seva preocupació per les denúncies realitzades per les organitza-
cions de drets humans que informen de la violació de drets per part del Govern 
equatorià quan reprimeix les protestes socials.

5) Mostra el seu suport als defensors de drets humans i a les organitzacions so-
cials que estan reivindicant polítiques que garanteixen la vida digna amb ple exerci-
ci de drets socials econòmics i culturals dels equatorians i equatorianes.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Ruben Wagensberg Ramon, diputat, GP ERC; 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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Proposta de resolució de condemna de la discriminació de les 
residències de la xarxa de salut mental per part de l’Administració 
i de garantiment de la gratificació a causa de la Covid-19 a llurs 
treballadors
250-01563/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 80136 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.10.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la Propuesta de resolución de condena por la discriminación que la red de 
salud mental padece en Cataluña por parte de la administración respecto al resto de 
residencias y garantizar la gratificación Covid-19 a los trabajadores y trabajadoras 
de las residencias de salud mental para que sea sustanciada ante la Comissió de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Además de la discriminación que desde la administración de Cataluña se ejerce 

contra los usuarios de la red de salud mental y sus familias al no garantizarles el 
acceso a los tratamientos a la frecuencia e intensidad que han demostrado eficacia 
como sí sucede con otros colectivos, y no garantizar el acceso a los recursos de la 
red social, en esta ocasión, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha 
actuado de forma discriminatoria contra los trabajadores de las residencias de sa-
lud mental, en comparación con los trabajadores de las residencias de tercera edad 
y discapacidad intelectual.

El Govern de la Generalitat ha aprobado un decreto ley de gratificaciones ex-
traordinarias con motivo de la pandemia del Covid-19, para recompensar el esfuerzo 
y las horas extras realizadas por el personal sanitario y también incluirá una paga 
para las personas trabajadoras de las residencias de ancianos y de personas con dis-
capacidad. Pero no para los trabajadores dedicados a la salud mental. Pese a que 
también han participado en primera línea de la protección de los usuarios. Pese a 
que también han padecido en primera línea en la exposición al contagio en sus pues-
tos de trabajo. Pese a que también tuvieron que hacer un sobre esfuerzo en el apoyo 
a los usuarios para evitar descompensaciones durante el confinamiento, a los traba-
jadores de las residencias de salud mental no se les ha reconocido su esfuerzo en el 
decreto de gratificaciones extraordinarias con motivo de la pandemia por Covid-19, 
en un acto de discriminación institucional.

Es por todo ello que reclamamos que se condene la discriminación que desde las 
administraciones públicas se ejerce sobre la salud mental, sus recursos y usuarios, 
participando del estigma que padecen socialmente y se incluya a los trabajadores 
de las residencias de salud mental en la gratificación extraordinaria con motivo de 
la pandemia Covid-19 del mismo modo que están incluidos los trabajadores de las 
otras residencias.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña 
1. Condena la discriminación institucional que desde la administración pública 

autonómica de Cataluña se ejerce sobre la salud mental, al no garantizar el acceso a 
los tratamientos y recursos de soporte social y sanitario a la frecuencia e intensidad 
que requieren los usuarios y sus familias y han demostrado eficacia.

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
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2. Incluir a los trabajadores y trabajadoras de las residencias de salud mental en 
la gratificación extraordinaria con motivo de la pandemia Covid-19 del mismo modo 
que están incluidos los trabajadores de las otras residencias en Cataluña.

Palacio del Parlamento, 13 de octubre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Blanca Victoria Navarro Pacheco, Noemí de 

la Calle Sifré, diputades, GP Cs

Proposta de resolució sobre la pal·liació dels efectes de les noves 
restriccions imposades pel Govern en l’activitat econòmica amb 
motiu de la Covid-19
250-01564/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 80563 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.10.2020

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

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenta la Proposta de resolució per a pal·liar els efectes de 
les noves restriccions imposades pel Govern a l’activitat econòmica amb motiu de 
la Covid-19, per tal que sigui substanciada davant el Ple del Parlament, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Des de l’arribada del coronavirus SAR-CoV2 en forma de pandèmia les diverses 

administracions públiques han adoptat, dins el seu àmbit competencial, mesures per 
a fer front a la crisi sanitària generada per la Covid-19. Aquestes mesures, graduades 
en major o menor mesura en funció de la situació epidemiològica, han tingut com a 
objectiu reduir la interacció social amb la voluntat de contenir l’expansió del virus i 
minimitzar l’exposició de les persones a un possible contagi.

Així, en un primer moment la declaració de l’estat d’alarma per part del Govern 
d’Espanya i el confinament total va comportar la paralització de la vida social tal i 
com la venien desenvolupant fins aquell moment. Però va representar també la pa-
ralització de la majoria de les activitats de la nostra economia.

El comerç, especialment el minorista, la restauració, l’hoteleria, en general, el 
sector serveis, però també la indústria i el sector primari van haver d’aturar la seva 
activitat durant la vigència de les primeres mesures adoptades. Una paralització que 
evidentment ha comportar importants perjudicis econòmics per als titulars d’aques-
tes activitats, que són en bona part autònoms.

Les diverses fases de la desescalada i la nova normalitat ha permès recuperar 
part de l’activitat d’aquests sector, però no tota, ja que la situació epidemiològica i 
el risc de rebrot i contagi de la Covid-19 ha fet que les administracions mantinguin 
restriccions parcials al normal i lliure desenvolupament de moltes activitats econò-
miques. A dia d’avui hi ha sectors d’activitats que, fins i tot, encara no han pogut 
reeemprendre el seu negoci per les restriccions imposades.

Per pal·liar aquestes efectes de les primeres mesures adoptades per contenir l’ex-
pansió de la Covid-19 les administracions van adoptar mesures d’ajuda i suport als 
sectors afectats. Tot i que insuficients, els expedients de regulació temporal d’ocupa-
ció, l’aplaçament i l’ajornament del pagament de les obligacions tributàries, i la sus-
pensió de l’exigibilitat d’impostos i taxes durant l’estat d’alarma, les línies d’ajuda 
i finançament a través d’instruments públics i privats, entre altres, van ser mesures 
per compensar les restriccions imposades al normal desenvolupament de l’economia.
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La vigència de la majoria d’aquestes ajudes estaven circumscrites a la vigència 
de les mesures adoptades a l’empara de l’estat d’alarma. Moltes altres, principal-
ment les de caràcter fiscal, ajornaven les obligacions tributàries a mesos, inicialment 
llunyans en els que es pensava que la pandèmia hauria reduït la seva virulència. 
Però, tal i com ja es va denunciar, més que una ajuda, aquestes mesures han estat 
un l’ajornament d’un problema. Un ajornament que en alguns casos ja ha arribat al 
seu termini.

En efecte, actualment s’ha complert el termini en el que s’han de satisfer, entre 
altres, els deutes tributaris ajornats dels primers mesos de la pandèmia i també ha 
començat el venciment del retorn d’algunes línies de finançament o préstec posat en 
marxa amb motiu de la Covid-19.

Aquesta situació no seria tant problemàtica si s’hagués pogut recuperar la nor-
malitat de l’activitat econòmica. Però lluny de recuperar-se, en les darreres setmanes 
i dies les diverses administracions han adoptat noves mesures restrictives davant la 
possible segona onada del coronavirus.

Per la seva part, el Govern de la Generalitat ha anunciat novament el tancament 
de bars i restaurants a tota Catalunya durant, almenys, quinze dies. Aquesta mesu-
ra, quina vigència es podria perllongar encara més en el temps, és un nou cop a un 
sector greument afectat i colpit per les mesures i restriccions imposades. Juntament 
a aquesta mesura s’han anunciat altres com la reducció d’aforaments i el foment del 
teletreball amb la idea de reduir la propagació del virus.

Aquest segon tancament, en aquest cas parcial, d’establiments hoteleria i res-
tauració afecta directament a la seva activitat però de retruc afecta també als seus 
proveïdors. Els titulars d’aquests establiment veuran paralitzats els seus ingressos 
durant la vigència d’aquestes mesures però al mateix temps, han de continuar fer 
front als seus pagaments, principalment amb l’administració pública, ja que no s’han 
adoptat mesures per pal·liar les noves restriccions acordades, de la mateixa manera 
que es va fer, al inici de la pandèmia.

No es poden imposar restriccions a les activitats sense mesures d’ajuda i alleu-
jament. És urgent l’adopció de noves mesures per evitar que la imposició de tancar 
temporalment no esdevingui un tancament definitiu.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Adoptar un conjunt de mesures en l’àmbit fiscal que tingui com a objectiu 

ajornar el pagament del deute tributari exigible de l’exercici 2020 derivat d’impostos 
i taxes pròpies de la Generalitat, així com també dels impostos cedits.

2. Aprovar una rebaixa fiscal dels impostos i taxes pròpies de la Generalitat que 
graven les activitats afectades pel tancament i la paralització acordades pel Govern, 
que inclogui també la no exigibilitat de l’impost sobre les estades en establiment tu-
rístics durant els exercicis 2020 i 2021.

3. Impulsar, respectant l’autonomia local, que els ajuntaments catalans adoptin 
mesures fiscals, especialment a través de bonificacions i suspensió en l’impost de 
béns urbans, activitats econòmiques i taxes municipals.

4. Sol·licitar al Govern d’Espanya una moratòria del pagament de l’amortització 
del capital de les línies de finançament ICO.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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Proposta de resolució sobre la necessitat d’incrementar el nombre 
de cursos i la formació específica per a la coeducació
250-01565/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 80565 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.10.2020

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

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la necessitat d’aug-
mentar el nombre de cursos i de formació específica per a la coeducació, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’associació contra la violència masclista «El Latido de las Mariposas» és una 

iniciativa impulsada per la Sra. Itziar Prats el setembre de l’any 2018, quan la seva 
parella va assassinar les seves dues filles, Nerea i Martina, abans de suïcidar-se. 
Aquesta Associació té com a objectiu eradicar la violència masclista a partir de 
l’educació.

Una violència masclista que, segons la macroenquesta sobre violència sobre les 
dones feta pública el 10 de setembre de 2020 pel Ministeri d’Igualtat, afecta a un 
total de 11.688.411 de dones majors de 16 anys (un 57% del total) que han patit al 
llarg de la seva vida algun tipus de violència pel fet de ser dones. És a dir, més de 
la meitat de les dones espanyoles majors de 16 anys han patit violència masclista.

Hem de ser conscients del problema de la violència masclista des dels seus ini-
cis, en l’adolescència, i destacar que el treball que es fa a l’escola per a prevenir les 
relacions violentes dóna els seus fruits perquè disminueix el risc que elles es conver-
teixin en víctimes i ells, en maltractadors.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar programes formatius de prevenció contra la violència masclista co-

ordinats amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i amb el Departa-
ment d’Educació, per als diferents centres educatius d’infantil, primària i secundària 
de Catalunya amb l’objectiu de conscienciar i saber identificar que és la violència 
masclista i altres tipus de violències com la psicològica, la sexual, l’econòmica.

2. Augmentar les campanyes de sensibilització en matèria de violència masclista 
i altres tipus de violències amb la implicació de centres educatius, famílies, profes-
sionals, docents i associacions expertes mitjançant sempre l’educació que és una de 
les eines més importants per a l’eradicació tot tipus de violència.

3. Promoure un pla específic pels menors d’edat més vulnerables contra la vio-
lència masclista i els que l’han patit en primera persona.

4. Presentar en seu parlamentària el pla esmentat anteriorment en un termini 
màxim de 2 mesos.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2020.
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Mercè Escofet Sala, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la reactivació de les microempreses
250-01566/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 80618 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.10.2020

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

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de reactivació de totes 
les microempreses de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
Segons un estudi del mes de setembre, el comerç català va registrar 4.800 em-

preses menys a l’agost respecte al mateix mes del 2019, per la crisi del coronavirus, 
que també destaca que el nombre de microempreses amb entre 1 i 5 treballadors és 
16.763 menys que fa un any.

Les empreses vinculades al comerç, l’hostaleria i el transport, així com les mi-
croempreses amb recursos més limitats per a fer front a la crisi han estat les més 
afectades per la pandèmia. Aquest estudi assegura que la dimensió de les empre-
ses està condicionant la seva resistència a l’hora de disposar de recursos i capacitat 
financera per a fer front a la crisi. Mentre els grans grups de distribució i turístics 
tenen suport financer i la possibilitat d’afrontar expedients temporals de regulació 
d’ocupació, els petits negocis no són capaços de digerir la reducció de personal sen-
se conseqüències en els ingressos o el manteniment de l’activitat.

La idea que a menor grandària més risc de desaparèixer es compleix en el fet que 
les grans empreses de més de 250 treballadors s’han reduït entorn del 2,1% en un 
any. En la resta de trams, aquesta pèrdua és homogènia a l’entorn del 5%, però en el 
cas de les microempreses la reducció ha estat del 8,8%.

Durant l’últim any, Catalunya va perdre 1.416 empreses d’entre 6 i 10 treballa-
dors; 883, d’entre 11 i 25 empleats; 497 empreses que comptaven amb entre 26 i 50 
treballadors; 226, que tenien entre 51 i 100 empleats; 134, amb entre 101 i 250; i 24 
de més de 250 treballadors.

Per tant, la realitat de les microempreses és molt dura, ja que han estat de les més 
afectades per la Covid-19.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Dissenyar un Pla Específic per a microempreses i promoure una línia d’ajuts 

econòmics, línia de crèdits, bonificacions tributàries i subvencions concretes per les 
microempreses contemplant tots els efectes de la Covid-19 amb la finalitat de reac-
tivar-les i recuperar-les de nou.

2. Impulsar una campanya de sensibilització de les microempreses per a donar a 
conèixer i visibilitzar la seva situació d’alarma amb la finalitat d’assegurar i afavorir 
la continuïtat de la seva activitat.

3. Continuar promovent plans de digitalització i formació per a donar suport a 
totes les microempreses i adaptar-les a la nova situació econòmica post-Covid-19, 
facilitant així, la seva supervivència.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Mercè Escofet Sala, diputada, GP Cs
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2020 sobre el 
Consorci de l’Institut de Física d’Altes Energies, corresponent a 
l’exercici 2017
256-00049/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 80874).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.10.2020; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2020, sobre el 
Consorci Centre de Recerca Matemàtica, corresponent al 2017
256-00050/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 80875).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.10.2020 al 26.10.2020).
Finiment del termini: 27.10.2020; 10:30 h.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Horari del Registre General del Parlament de Catalunya
395-00308/12

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 20 d’octubre de 2020, una 
vegada adoptat l’acord en aquesta mateixa data sobre el nou horari d’obertura de 
l’edifici durant la vigència de la Resolució SLT 2546/2020, del 15 d’octubre, per la 
qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de Covid-19 al territori de Catalunya, ha acordat que l’ho-
rari del Registre a partir de la data d’adopció d’aquest acord i durant la vigència de 
la dita resolució sigui el següent: 

De dilluns a dijous, de 9 hores a 14 hores i de 15 hores a 17.30 hores.
Divendres, de 9 hores a 14 hores.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya de 
condemna dels atacs a la República de l’Alt Karabakh
401-00042/12

ACORD DE LA JUNTA

21.10.2020

Davant els atacs armats iniciats el matí del 27 de setembre per les forces arma-
des de l’Azerbaidjan amb el suport de Turquia a l’anomenada línia de contacte, que 
separa els dos bàndols enfrontats pel control de la regió de l’Alt Karabakh, i en el 
context de l’amenaça que suposa l’escalada violenta a la regió del Caucas, el Parla-
ment de Catalunya rebutja el recurs a la violència per a modificar l’statu quo de la 
regió i dona suport a la crida feta per diverses organitzacions internacionals, entre 
les quals el Consell de Seguretat de les Nacions Unides, i organitzacions de drets 
humans perquè cessin les hostilitats i perquè Armènia i l’Azerbaidjan tornin a la 
taula de negociacions, sota els auspicis de la comunitat internacional, especialment 
del Grup de Minsk de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa, 
presidit per Rússia, França i els Estats Units.

Així mateix, el Parlament de Catalunya expressa el condol als familiars de víc-
times civils i militars que pateixen les conseqüències d’un conflicte enquistat des de 
fa tres dècades que els ha generat un trauma per la pèrdua d’éssers estimats i per la 
manca de perspectives d’una solució pacífica. De la mateixa manera, el Parlament 
condemna els atacs i bombardejos contra la població civil, en els quals les forces 
armades de l’Azerbaidjan usen bombes de dispersió, armament prohibit per la Con-
venció sobre bombes de dispersió. A més, el Parlament fa una crida a respectar la 
treva humanitària acordada el dissabte 10 d’octubre, que s’hauria d’haver fet efectiva 
el mateix dia.

Finalment, el Parlament de Catalunya referma el seu suport a una negociació 
constructiva entre les parts en conflicte avalada per la comunitat internacional per a 
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plantejar una solució pacífica, la qual haurà de tenir en compte el respecte a la vo-
luntat majoritària dels ciutadans de l’Alt Karabakh.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eva Granados 

Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP; portaveus. Carles 
Riera Albert, representant, SP CUP-CC

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya amb 
motiu de la condemna del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
als membres de la Mesa de l’onzena legislatura i en defensa de la 
inviolabilitat parlamentària, la llibertat d’expressió i el dret d’iniciativa 
dels diputats
401-00043/12

ACORD DE LA JUNTA

21.10.2020

El Parlament de Catalunya rebutja la sentència del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya contra els membres de la Mesa de l’onzena legislatura Lluís M. Coro-
minas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya constata que els membres de la Mesa 
de l’onzena legislatura han estat condemnats per haver complert llurs funcions re-
glamentàries i haver permès la tramitació de totes les iniciatives promogudes pels 
diputats.

El Parlament de Catalunya se solidaritza amb els condemnats i amb l’exdiputada 
Mireia Boya, que, malgrat haver estat absolta, ha hagut de patir un procés judicial 
injust, i el diputat al Congrés Joan Josep Nuet, pendent encara d’ésser jutjat pel Tri-
bunal Suprem pels mateixos fets.

El Parlament de Catalunya considera que la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia evidencia l’enorme injustícia de l’empresonament de la presidenta Carme 
Forcadell. La condemna a onze anys i mig de presó per un delicte de sedició, per 
exactament els mateixos fets que ara han comportat una pena per desobediència, és 
una aberració jurídica i una anomalia democràtica que demostra que la presidenta 
Forcadell va ésser jutjada per qui és i no pel que va fer.

Per això, el Parlament de Catalunya reclama l’alliberament immediat de la presi-
denta Forcadell i de tots els presos polítics i el lliure retorn dels exiliats.

El Parlament de Catalunya considera incompatible amb la separació de poders i 
la inviolabilitat parlamentària que els tribunals pretenguin censurar el debat al Par-
lament. Un parlament ha de poder debatre-ho tot, sense més límits que la voluntat 
dels diputats escollits democràticament per la ciutadania.

D’altra banda, el Parlament de Catalunya constata que l’argument de la sentèn-
cia del Tribunal Superior de Justícia per a excloure l’efectivitat de la inviolabilitat 
parlamentària és extravagant i perillós, atès que permet, a la pràctica, criminalitzar 
qualsevol activitat o exercici de la funció parlamentària.

Així mateix, el Parlament de Catalunya constata que la Llei orgànica 15/2015 
es va aprovar ad hoc amb l’objectiu polític explícit de reprimir l’independentisme 
i que ha esdevingut un mecanisme sense precedents per a censurar els debats par-
lamentaris. La seva arbitrarietat es demostra pel fet que només ha estat aplicada al 
Parlament de Catalunya.

El Parlament de Catalunya adverteix que aquesta criminalització de l’activitat de 
la cambra, que representa legítimament la voluntat del poble de Catalunya, compor-
ta un greu risc per a la democràcia.
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Per aquests motius, el Parlament de Catalunya reitera que la Mesa ha de garantir 
la llibertat d’expressió i el dret d’iniciativa dels diputats.

Finalment, el Parlament de Catalunya adverteix que la judicialització mai no 
serà la solució per a resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l’Estat, atès que la 
repressió no farà desaparèixer la majoria social i parlamentària favorable al fet que 
els catalans decideixin democràticament llur futur.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus. 

Carles Riera Albert, representant, SP CUP-CC

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
410-00002/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL SP PPC

Reg. 79543 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.10.2020

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 Manuel Reyes López ha estat designat membre 
de la Comissió d’Afers Institucionals.

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

Composició de la Comissió de Territori
410-00007/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 79545 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.10.2020

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 48.4 del Reglament del 
Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions 
parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Territori
Alta: Manuel Reyes López
Baixa: Santi Rodríguez i Serra

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2020
Alejandro Fernández Álvare Que ellaz, representant SP PPC

Fascicle segon
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Composició de la Comissió de Justícia
410-00011/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL SP PPC

Reg. 79547 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.10.2020

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 Manuel Reyes López ha estat designat membre 
de la Comissió de Justícia.

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

Composició de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública
410-00014/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL SP PPC

Reg. 79549 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.10.2020

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 Manuel Reyes López ha estat designat membre 
de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.

Palau del Parlament, 13 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 del Síndic de Greuges
412-00004/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL SP PPC

Reg. 79556 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.10.2020

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 Manuel Reyes López ha estat designat membre 
de la Comissió del Síndic de Greuges.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL SP PPC

Reg. 79558 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.10.2020

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 Manuel Reyes López ha estat designat membre 
de la Comissió de la Sindicatura de Comptes.

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

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió d’Igualtat de les Persones
411-00001/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL SP PPC

Reg. 79551 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.10.2020

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 Manuel Reyes López ha estat designat membre 
de la Comissió d’Igualtat de les Persones i de Feminismes.

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

Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00002/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL SP PPC

Reg. 79553 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.10.2020

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 Manuel Reyes López ha estat designat membre 
de la Comissió de Polítiques de Joventut.

Aprofita l’avinentesa per a proposar al diputat Manuel Reyes López per a proveir 
la vacant de la vicepresidència de la Mesa de la dita comissió.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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Composició de la Comissió de la Infància
411-00003/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL SP PPC

Reg. 79554 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.10.2020

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 Manuel Reyes López ha estat designat membre 
de la Comissió de la Infància.

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

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i 
Estructural en la Gestió de la Seguretat
406-00007/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL SP PPC

Reg. 79560 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.10.2020

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’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la 
Gestió de la Seguretat.

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

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les 
Residències per a Gent Gran
407-00008/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL SP PPC

Reg. 79561 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.10.2020

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 67 del Reglament del 
Parlament, comunica que la diputada Manuel Reyes López ha estat designada mem-
bre de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran.

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

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
413-00001/12

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 79562 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.10.2020

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 71.3 del Reglament del 
Parlament, comunica que el representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya a l’Intergrup del Poble Gitano és el diputat Manuel Reyes López.

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

Composició de l’Intergrup de Drets Sexuals i Reproductius
413-00006/12

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 79563 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.10.2020

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 71.3 del Reglament del 
Parlament, comunica que el representant del Subgrup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya a l’Intergrup Drets Sexuals i Reproductius és el diputat Manuel 
Reyes López.

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

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 634/XII, sobre la comunicació 
a la Federació Catalana de Criquet del procés de creació d’una 
instal·lació esportiva per a la pràctica del criquet
290-00587/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 79420 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.10.2020

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 634/XII, sobre 
la comunicació a la Federació Catalana de Criquet del procés de creació d’una ins-
tal·lació esportiva per a la pràctica del criquet (tram. 290-00587/12), us adjunto en 
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document annex, la informació facilitada per la Secretaria General de l’Esport i de 
l’Activitat Física.

Barcelona, 9 d’octubre de 20202
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència

Annex
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
Comunicar a la Federació Catalana de Criquet el procés de creació d’una nova 

instal·lació esportiva per a la pràctica exclusiva del criquet, d’acord amb els proce-
diments reglats.

En relació a aquesta resolució la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat 
Física informa sobre les actuacions realitzades amb la FC de Criquet: 

La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física està en contacte amb la 
Federació Catalana de Criquet, però actualment aquesta federació esta sofrint can-
vis que afecten als òrgans directius de l’entitat, als que se li afegeixen alguns proble-
mes de gestió documental i econòmica. Fins que no es resolguin aquests problemes 
des del Consell Català de l’Esport no es pot informar a la Federació sobre la creació 
d’una nova instal·lació.

El passat dia 13 de desembre 2019 va tenir entrada en aquest Consell Català de 
l’Esport còpia de la petició de vot de censura contra l’actual junta directiva de la Fe-
deració Catalana de Criquet, presentada per un total de 17 entitats federades que re-
presenten com a mínim el 15% dels membres de l’assemblea general de la federació. 
Junt amb la petició s’acompanyava una còpia del document acreditatiu adreçat a la 
Federació Catalana de Criquet el dia 9 de novembre de 2019.

De conformitat amb aquesta petició de vot de censura, es va demanar a la Junta 
directiva de la Federació Catalana de Criquet que constituís una mesa i que en el 
termini de 15 dies hàbils convoqués una assemblea general extraordinària, amb la 
finalitat de dur a terme l’acte de votació.

Després d’aquesta comunicació ens consta que el 14 de febrer de 2020 es va rea-
litzar les votacions per ratificar el vot de censura, però a data d’avui encara no te-
nim comunicació oficial al Registre d’Entitat Esportives de la composició de la nova 
junta directiva.

Cal comentar també, que des del Consell Català de l’Esport s’han reclamat en 
diferents comunicats, aspectes importants per al bon funcionament de l’entitat, com 
la rendició de comptes i les justificacions de diferents subvencions de les que no hem 
tingut resposta.

Per aquest motiu fins que no tinguem aquestes informacions actualitzades no 
podrem convocar a Junta directiva per informar sobre el procés de creació d’una 
nova instal·lació esportiva per a la pràctica exclusiva del criquet, d’acord amb els 
procediments reglats.

Barcelona, 9 d’octubre de 2020
Gerard Martí Figueras Albà
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Control del compliment de la Resolució 645/XII, sobre l’establiment 
d’un pla de futur per al sector del salvament aquàtic
290-00598/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 79421 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.10.2020

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 645/XII, so-
bre l’establiment d’un pla de futur per al sector del salvament aquàtic (tram. 290-
00598/12),), us adjunto en document annex, la informació facilitada per la Secretaria 
General de l’Esport i de l’Activitat Física.

Barcelona, 9 d’octubre de 2020
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència

Annex
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Establir una taula del sector del salvament aquàtic, amb la participació de 

tots els actors implicats en aquesta professió.
b) Analitzar els problemes que pateix el sector del salvament aquàtic, establir un 

pla de xoc per a fer-hi front i fer una anàlisi de les modificacions legislatives, forma-
tives o laborals necessàries per a garantir la continuïtat del servei amb el nivell de 
qualitat i les condicions laborals adequades per als treballadors.

Aspectes a tenir en compte 
En relació a l’establiment d’una taula del sector amb la participació de tots els 

actors, abans del confinament es va avançar amb diferents actuacions: 
El Consell Català de l’Esport està en contacte continu amb els diferents Depar-

taments de la Generalitat implicats amb la formació dels socorristes, amb l’objectiu 
d’augmentar el nombre de socorristes formats.

Durant el primer trimestre de l’any 2020 s’ha reunit un grup de treball interde-
partamental per debatre propostes per millorar el neguit del sector del socorrisme 
professional. Entre els departaments de l’Administració de la Generalitat ha partici-
pat personal de Salut, Educació, Territori i Sostenibilitat, Treball, Afers Social i Fa-
mílies, així com representants de la Federació Catalana de Salvament i Socorrisme.

Davant aquesta necessitat d’agrupar a tots els agents implicats, s’han organitzats 
reunions en les que han assistit a banda dels diferents departaments de la GC, els 
representants dels municipis mitjançant l’Associació Catalana de Municipis i la Fe-
deració de Municipis de Catalunya, parlamentaris de diferents partits i representants 
de les empreses que donen servei de socorrisme, amb l’objectiu principal d’analitzar 
els problemes que pateix el sector del salvament aquàtic, i establir un pla de xoc.

En relació a l’anàlisi dels problemes que pateix el sector del salvament aquàtic, es-
tablir un pla de xoc per a fer-hi front i fer una anàlisi de les modificacions legislatives, 
formatives o laborals necessàries per a garantir la continuïtat del servei amb el nivell 
de qualitat i les condicions laborals adequades per als treballadors.

En relació a l’anàlisi dels problemes del sector fem diferents aclariments: 
Pel que fa a l’aspecte normatiu relacionat amb la professió, cal esmentar que tot 

i que a la primera llei catalana que regulava l’exercici de les professions de l’esport 
(llei 3/2008, del 23 d’abril), es deixava fora del seu àmbit d’aplicació les activitats 
professionals del salvament i socorrisme; al 2011 el Ministeri de Educacion, Cultua 
y Deporte va regular la formació dels tècnics esportius en salvament i socorrisme, 
incorporant en el seu àmbit d’aplicació tant les competències professionals i utilità-



BOPC 711
23 d’octubre de 2020

4.50.01. Compliment de resolucions 56

ries com les esportives (Real Decreto 878/2011, de 24 de juny). Aquest fet va provo-
car que en la següent modificació de la Llei catalana que regula les professions de 
l’esport (Llei 7/2015, de 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008) els socorristes 
es tinguessin d’incorporar com a professionals del salvament i socorrisme aquàtic en 
totes les seves competències.

Per tant, el col·lectiu dels socorristes que restava exempt de formació oficial, des 
d’aquell moment havia de complir amb els requisit formatius i d’inscripció al Regis-
tre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC). Tot i això per flexi-
bilitzar aquesta mesura a la esmentada (Llei 7/2015) es van preveure els mecanis-
mes com la disposició transitòria, la sisena, per adequar a la nova normativa totes 
les persones que complien els requisits formatius regulats fins al moment pel Decret 
95/2000, possibilitant la seva incorporació al Registre Oficial de Professionals de 
l’Esport a Catalunya (ROPEC).

Des de l’Escola Catalana de l’Esport es va detectar que l’aplicació estricta d’aques-
ta disposició no contemplava moltes de les titulacions de les persones que estaven 
exercint en l’àmbit del socorrisme aquàtic, per la qual cosa mitjançant una nova llei 
(la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals), es van afegir altres formacions 
contrastades en salvament i socorrisme a les determinades pel Decret 95/2000.

Des de llavors, la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física ha adoptat 
contínua i reiteradament, mesures adreçades a facilitar l’adequació de la situació 
d’un gran número de professionals a la normativa en vigor. Mesures tant pel que fa 
a les formacions per accedir al ROPEC, com a la suspensió del règim sancionador.

Pel que fa a l’anàlisi quantitatiu del sector dels socorristes atenent a la formació i 
al registre professional, amb dades actualitzades al febrer de 2020 i disponibles per 
l’Escola Catalana de l’Esport: 

– Les persones registrades al ROPEC com a socorristes (totes elles amb compe-
tències de piscines i platges atenent a la instrucció interna)

Dones: 2.010 
Homes: 5.443 
Total: 7.443 
– Els que cursen en aquest moment formació oficial de cicle inicial de salvament 

a tot Catalunya, 570.
– Els que estan tramitant el certificat de professionalitat en salvament a tot Ca-

talunya, 398.
– Els llicenciats i graduats en ciències de l’activitat física que tenen formació i 

experiència acreditada: 430.
– En el tràmit d’inscripció al ROPEC teníem 31 persones.
– En el tràmit d’homologació de la formació, el Departament d’Educació ens in-

dica que hi ha 398.
La suma de tots els socorristes ens dona un total de 9.270 persones amb dispo-

sició de treballar en aquest àmbit. Xifra molt superior a la necessitat del sector. Des 
de la regulació dels socorristes (darrer trimestre del 2016) l’increment anual al Re-
gistres de professionals és al voltant de 1.200 persones/any. Ha aquestes dades cal 
afegir els socorristes que treballen directament al sector públic i que atenent a la 
Llei de l’exercici de les professions 3/2008, no cal que estiguin inscrits al ROPEC.

Pel que fa a les temporades del 2018 i del 2019 l’Administració esportiva de la 
Generalitat no va tenir constància de cap municipi que no pogués obrir les seves 
instal·lacions amb piscina municipal degut a la manca de professionals del socorris-
me aquàtic.

Tot i l’exposat, les demanades del teixit empresarial del sector del salvament i 
socorrisme estan focalitzades en les dificultats de trobar socorristes. Segons aquest 
sector, les dificultats tenen a veure amb les condicions en les que s’adjudiquen els 
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concursos i licitacions per contractar els serveis; condicions que no son uniformes 
perquè depenen de cada municipi i no donen marge a les empreses per oferir un bon 
servei. Aquest fet repercuteix en forma de cascada a les condicions de treball dels 
professional i es la raó per la qual aquest sector insisteix en la dificultat d’aconse-
guir socorristes per oferir els serveis. Les empreses davant aquesta situació es veuen 
obligades a estudiar la contractació d’altres professionals que busquin ocupacions 
temporals, sovint amb situacions jurídiques inestables i titulacions dubtoses, però 
que acceptin aquestes condicions laborals.

La flexibilització de la normativa i la suspensió del regim sancionador de la Llei 
de les professions son altres demandes d’aquest col·lectiu.

Per una altra banda dels socorristes també reclamen unes condicions laborals 
adequades a la formació reglada i als coneixements adquirits, i poder treballar de 
forma estable i amb certa continuïtat. La unificació dels criteris de contractació res-
pectant el conveni col·lectiu sectorial, l’estabilitat dels treballadors per aconseguir 
un salari digne, la reducció de les llargues jornades de treball, i la reducció de l’alta 
taxa de temporalitat i inestabilitat laboral, son algunes de les seves demandes.

Per tot l’exposat, els diferents departament de la GC han fet actuacions encami-
nades ha augmentar el nombre de socorristes titulats que puguin donar cobertura a 
la demanda del sector, en aquesta línia i des de la regulació dels socorristes (darrer 
trimestre del 2016) l’increment anual al Registres de professionals està al voltant de 
1.200 persones/any.

Els departaments implicats continuen centrats en aquest augment amb les se-
güents actuacions: 

– Consell Català de l’Esport (millorant l’oferta formativa, fent difusió a xarxes 
socials de la formació, fent reunions amb els agents del sector, sol·licitant la incor-
poració de noves proves d’accés a cicles).

– El Departament d’Ensenyament (autoritzant nous centres on s’imparteixen els 
cicles de socorrisme, incorporant una nova convocatòria de prova d’accés, habilitant 
titulacions de fora de Catalunya).

– L’Institut Català de Qualificacions Professionals (amb convocatòries d’acredi-
tació de competències de socorrisme).

– El Servei d’Ocupació de Catalunya (homologant centres per impartir el certi-
ficat de professionalitat de socorrisme. Accelerant els procediments per obtenir el 
certificat d’aquelles persones que corresponent a la família del socorrisme).

En un altre ordre de coses la Secretaria General de l’Esport també ha treballat 
en altres actuacions, centrat esforços per: 

1) Creant una borsa de treball amb la col·laboració del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya i l’envinat correus massius a totes les persones que consten al ROPEC com 
a socorristes, adjuntant el link que disposa el SOC on s’han de donar d’alta si estan 
interessats en trobar feina.

2) Facilitant a totes les persones extracomunitàries que inicien el tràmit d’ho-
mologació la inscripció al ROPEC mitjançant el procés d’habilitació que preveu la 
disposició transitòria sisena.

3) Realitzant reunions amb la delegació del Govern per establir uns criteris uni-
taris i facilitar els tràmits d’aquelles persones que provenen de països extracomu-
nitaris.

4) Realitzat diverses reunions interdepertamentals i municipals per establir punts 
d’acord que comporta entre d’altre la negociació d’un conveni col·lectiu que reguli 
les relacions de treball i ocupació del sector per atreure als professionals amb la for-
mació i competències requerides per a exercir com a socorristes.

5) Organitzant de jornades formatives a tots els municipis de la província de Bar-
celona conjuntament entre la Diputació de Barcelona, el Consell Català de l’Esport, 
el Departament d’Educació i el Servei d’Ocupació de Catalunya.

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda-docupacio/inscripcio-com-a-demandant-docupacio/
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Malgrat tots els antecedents exposats anteriorment, a la problemàtica de contrac-
tació i de temporalitat d’aquesta professió, se li suma la situació actual provocada 
per l’acció del Covid-19 que provoca la incertesa de l’obertura de piscines i platges 
per evitar contagis i fa prendre unes mesures excepcionals en la necessitat de con-
tractació de socorristes.

En aquest apartat es fa un anàlisis de les variables detectades, que dificulten la 
possada en pràctica del servei durant la temporada d’estiu 2020: 

– Els alumnes que estan cursant el cicle inicial de salvament i socorrisme durant 
el curs 2019/2020 i no hagin pogut realitzar el bloc específic i/o el bloc de pràctiques 
en centres de treball abans del 13 de març de 2020, es trobaran amb la dificultat de 
la seva realització abans de l’estiu de 2020, i per tant perilla la seva incorporació al 
Registre Oficial de Professionals de l’Esport.

– Els professionals que estan cursant el certificat de professionalitat de socorris-
me en instal·lacions aquàtiques durant el curs 2019/2020 i no hagin pogut realitzar 
el bloc específic i/o el bloc de pràctiques en centres de treball abans del 13 de març 
de 2020 es trobaran amb la dificultat de la seva realització abans de l’estiu de 2020, i 
per tant perilla la seva incorporació al Registre Oficial de Professionals de l’Esport.

– Molts concursos d’adjudicacions de serveis corresponent a les activitat d’estiu 
han quedat suspesos i per tant la seva corresponent resolució anirà molt condiciona-
da a tràmit d’urgència. Això dificultarà trobar socorristes que compleixin amb tots 
els requisits. La contractació de treball en origen (el 80% de les empreses que de 
l’àmbit del socorrisme en platges utilitzen aquest procediment) es troba aturat. Es 
necessiten com a mínim 3 mesos per realitzar-lo. Ens trobarem amb una incapacitat 
temporal de resolució.

Atesa aquesta situació que és excepcional i d’interès general, podria derivar en 
unes conseqüències nefastes per a la seguretat pública, el Consell Català de l’Esport 
considera adient i urgent modificar la disposició transitòria setena de la Llei 3/2008 
i ampliar el termini de suspensió del règim sancionador, –únicament per al col·lectiu 
dels socorristes, i únicament per a la propera temporada d’estiu–, fins a 30 de setem-
bre de 2020. Evitant així que l’incompliment de les obligacions previstes a la citada 
Llei 3/2008, no comporti la consegüent sanció administrativa.

El Govern ha aprovat aquesta moratòria al Decret llei amb les mesures excep-
cionals per facilitar l’activitat, i amplia fins al 30 de setembre de 2020 el termini de 
suspensió del règim sancionador aplicable als professionals del sector del salvament 
i socorrisme aquàtic. Aquesta moratòria sancionadora, no eximeix que per exercir 
la professió és imprescindible tenir la titulació pertinent.

Des del Consell Català de l’Esport també es va redactar una instrucció inter-
na que permetia treballar tant en l’àmbit de platges com d’espais aquàtics naturals 
aquelles persones que com a mínim disposessin de les competències en socorrisme 
aquàtic en piscines. Aquests instrucció es va fer fonamentada en: 

– El procés d’acreditació regulat pel Consell Català de l’esport redactat a la dis-
posició transitòria sisena de la Llei 7/2015 de modificació de la llei 3/2008 de la re-
gulació de les professions de l’esport, només contempla el reconeixement de socor-
rista aquàtic en piscines.

– El gran nombre de persones que es formen en l’àmbit del socorrisme ho fan 
amb les competències de socorrisme aquàtic en piscines i no finalitzen les forma-
cions conduents ales competències en l’àmbit dels socorrisme en espais aquàtics 
natural i platges

Aquesta instrucció té vigència fins el 31 d’octubre el 2020, i atès que malgrat que 
ha augmentat el nombre de persones formades específicament en espais naturals, 
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caldrà fer una prorroga d’aquesta instrucció interna fins a estabilitzar correctament 
el sector.

Barcelona, 9 d’octubre de 2020
Gerard Martí Figueras Albà

Control del compliment de la Resolució 659/XII, sobre la cessió del 
Palau d’Esports Catalunya, de l’Anella Mediterrània, a l’Ajuntament de 
Tarragona
290-00610/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 79422 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.10.2020

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 659/XII, sobre la 
cessió del Palau d’Esports Catalunya, de l’Anella Mediterrània, a l’Ajuntament de 
Tarragona (tram. 290-00610/12), us adjunto en document annex, la informació faci-
litada per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física.

Barcelona, 9 d’octubre de 2020
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència

Annex
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar les negociacions amb l’Ajuntament de Tarragona sobre la cessió del 

Palau d’Esports Catalunya, de l’Anella Mediterrània.
b) Determinar el tipus de cessió, de propietat o d’ús, més beneficiós per als ciuta-

dans de Tarragona, en funció de la normativa vigent i sens perjudici de totes les 
parts.

c) Agilitar la tramitació de la cessió i la redacció dels convenis corresponents 
per a minimitzar el temps que aquesta instal·lació es troba en desús i evitar la pèr-
dua d’oportunitats en la captació d’esdeveniments esportius que beneficiarien els 
ciutadans.

d) Establir de manera prèvia, en futures construccions d’infraestructures i ins-
tal·lacions destinades a l’organització temporal de grans esdeveniments, la partici-
pació de les diferents administracions públiques i la destinació posterior de la nova 
instal·lació, que en permeti la inserció socioeconòmica de manera òptima.

Aspectes a tenir en compte: 
La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física mitjançant la Represen-

tació territorial de l’Esport de Tarragona està en contacte amb l’Ajuntament de Tar-
ragona, amb la Delegació del Govern de Tarragona i amb la Direcció General de 
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya per tal de continuar amb les negociacions 
per fer efectiva la cessió.

La formula escollida per fer la cessió és la mutació demanial, després de la mo-
dificació de dues lleis autonòmiques –la de règim local i la de Patrimoni– que es 
van incorporar a la Llei d’Acompanyament dels pressupostos que es van aprovar al 
Parlament de Catalunya el passat mes d’abril. Aquestes modificacions normatives 
permeten que la Generalitat pugui cedir a una altra administració pública la gestió 
de part de la seva propietat sempre que es mantinguin el domini públic de el recinte.
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Aquesta cessió acordada entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament serà 
per un temps il·limitat si l’espai es fa servir com a recinte esportiu.

L’Ajuntament, que és el propietari del solar sobre el qual es va construir l’equi-
pament, ha d’aprovar en el ple una «mutació demanial» a favor de l’administració 
autonòmica. El consistori cedirà la titularitat perquè, posteriorment, sigui el Govern 
el que faci el mateix en favor de l’administració municipal, que un cop inscrita la 
finca al registre de la propietat serà l’encarregada de dur sine die el dia a dia de 
la instal·lació.

Està previst que l’alcalde de l’Ajuntament convoqui un ple al mes de juliol per 
aprovar la mesura.

Barcelona, 9 d’octubre de 2020
Gerard Martí Figueras Albà

Control del compliment de la Resolució 685/XII, sobre els horaris de 
la pràctica esportiva dels joves
290-00636/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 79423 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.10.2020

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 685/XII, sobre 
els horaris de la pràctica esportiva dels joves (tram. 290-00636/12),), us adjunto en 
document annex, la informació facilitada per la Secretaria General de l’Esport i de 
l’Activitat Física.

Barcelona, 9 d’octubre de 2020
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència

Annex
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar polítiques i actuacions que integrin l’esport i l’activitat física en la 

vida quotidiana, de manera que aquestes activitats es practiquin en horaris racionals.
b) Portar a terme una campanya de sensibilització, destinada a la ciutadania en 

general i a tots els agents del sistema esportiu, sobre l’adopció dels horaris de la 
pràctica esportiva en unes franges horàries més saludables, amb un èmfasi especial 
en la finalització a les vuit del vespre en el cas de les activitats físiques i esportives 
d’infants i joves en edat escolar.

En relació a aquesta resolució la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat 
Física informa; 

La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física està en contacte amb els 
agents responsables de l’Esport en edat escolar impulsant polítiques i actuacions que 
integrin l’esport i l’activitat física en la vida quotidiana.

Quan parlem d’esport en edat escolar, fem referència a tots els àmbits de promo-
ció de l’esport en aquestes edats, com són des de l’educació física, l’esport escolar, 
l’esport federat, i d’altres tipologies i ofertes esportives privades i públiques de dife-
rent índole. Cada una d’aquestes tipologies d’activitat té les seves característiques i 
es regula segons la seva normativa.

L’educació física, com a matèria obligatòria en els currículums de l’ensenyament 
de primària i secundaria i que té un paper primordial en el desenvolupament de les 
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competències bàsiques centrades en la cura del cos i de la salut, en la millora corpo-
ral i la forma física, i en l’ús constructiu del temps lliure mitjançant la pràctica d’ac-
tivitats esportives. Actualment la dedicació d’hores d’EF al sistema educatiu es insu-
ficient, segons un recent estudi de l’oficina d’estadística escolar de la UE (Eurydice); 
Espanya és un dels països d’Europa que menys part de l’horari de l’ESO dedica a 
l’assignatura d’Educació Física, mentre que França destina, en educació secundària, 
el 14% del «currículum mínim recomanat» a aquesta assignatura, Espanya, Malta i 
Turquia el percentatge és només el 3%-4%. Des del CSD es demana a les adminis-
tracions competents la necessitat d’augmentar els mínims horaris relacionats amb 
l’àrea d’Educació Física, atenent com a mínim a les recomanacions de Parlament 
Europeu (2007) que aconsellen, almenys, tres hores a la setmana.

Quan parlem de l’esport escolar es fa referència al model específic que promou la 
Generalitat de Catalunya, conjuntament amb els consells esportius i els centres edu-
catius. Un model únic de Catalunya i que es desenvolupa mitjançant els programes 
dels «Jocs Esportius Escolars de Catalunya», el «Pla Català d’Esport a l’Escola», 
«l’Esport Blanc Escolar» i «l’Esport Blau Escolar». L’objectiu d’aquests programes 
és el de potenciar l’esport que principalment es practica i s’organitza en els cen-
tres educatius i consells esportius, i que té com a premissa l’oferta d’una iniciació i 
pràctica fisicoesportiva amb un objectiu educatiu i de formació integral dels infants 
i adolescents entre 3 i 18 anys, basant-se en els valors educatius, en el foment dels 
hàbits saludables i en les activitats poliesportives.

Singularment Catalunya és l’única comunitat autònoma que ha desenvolupat 
aquest model a través dels Consells Esportius repartits per tot el territori amb l’ob-
jectiu d’aconseguir les condicions necessàries i suficients perquè els infants i adoles-
cents tinguin accés universal a l’esport escolar a través d’una oferta variada i de qua-
litat d’activitats fisicoesportives, adaptada a les diferents etapes de desenvolupament 
personal, dins l’àmbit local més proper, amb una estructura clara, en uns horaris 
adequats, amb uns tècnics/tutors esportius especialitzats, i una complementarietat 
recíproca amb el model esportiu federat.

Quan parlem de l’esport federat es fa referència a les activitats i competicions 
esportives organitzades per les Federacions Esportives Catalanes, que tenen una na-
turalesa jurídica de caràcter associatiu i privada, que basa el propi funcionament i 
desenvolupament per a la prossecució dels fins i objectius d’acord amb els estatuts i 
reglaments que els son propis. Una reglamentació que principalment, emana de les 
federacions esportives internacionals i que, als efectes de nodrir el sistema espor-
tiu federatiu de congruència, la resta de federacions nacionals o territorials que han 
d’adoptar com a pròpies en base al principi «d’integració» i «cascada». Per tant, la 
normativa federativa, en base a l’essència associativa privada, es deu en l’exercici 
de la pròpia capacitat per elaborar les pròpies normes de funcionament respecte els 
seus afiliats, entre ells els clubs esportius de Catalunya els quals, l’han d’acomplir si 
volen formar-ne part.

Els agents encarregats de la gestió de les diverses modalitats d’esport en edat es-
colar formen part de la Taula Quadrangular de la Reforma Horària i estem treballant 
l’adequació de les activitats d’aquests infants i adolescents a les franges adequades.

Per tant el Govern impulsa polítiques que integren l’esport i l’activitat física en 
la vida quotidiana dels escolars del nostre país amb models diferents que permeten 
arribar a una bona part de la població en edat escolar. Amb la col·laboració dels 
agents organitzadors d’aquestes activitats, el Govern transmet tota la informació re-
lacionada amb la Reforma Horària i fins i tot alguns d’aquest agents formen part de 
la Taula Quadrangular de la Reforma Horària i al Pla de Transició de la Reforma 
Horària, aconseguint que la major part de l’oferta variada d’esport compleixi amb 
un horaris raonables de pràctica, reorientant les activitats esportives en funció de les 
diferents etapes de desenvolupament personal i a les necessitats de cada participant 
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dins l’àmbit local més proper i les instal·lacions esportives disponibles i sempre res-
pectant els horaris raonables de la pràctica esportiva.

En relació a la campanya de sensibilització, destinada a la ciutadania en general 
i a tots els agents del sistema esportiu, amb l’afectació de la Covid-19 no s’ha po-
gut tirar endavant. Durant el tercer trimestre del 2020 està prevista un Campanya 
de reactivació de l’activitat esportiva en la que s’intentarà incorporar el missatge de 
l’adopció dels horaris de la pràctica esportiva en unes franges horàries saludables, 
amb un èmfasi especial en la finalització a les vuit del vespre en el cas de les activi-
tats físiques i esportives d’infants i joves en edat escolar.

D’altra banda informem que el Consell Català de l’Esport forma part activa del 
Pla de Transició per a la Reforma Horària 2020-21 de la Generalitat de Catalunya, 
i en els sí d’aquest Pla està implementant una sèrie de mesures previstes dins l’eix 
8. Esport. D’una banda, s’ha realitzat un estudi sobre els horaris de pràctica espor-
tiva que ha deixat de manifest les diferències horàries entre la setmana laboral i els 
caps de setmana, i determinant que durant la setmana laboral l’hora més habitual de 
pràctica esportiva que ocupa la majoria dels espais esportius son les tardes (16:00 
a les 19.00h), juntament amb el matí del dissabte. De la mateixa forma s’està treba-
llant en el Recull de bones pràctiques i la realització de recomanacions sobre usos 
compartits de les instal·lacions escolars esportives.

Barcelona, 9 d’octubre de 2020
Gerard Martí Figueras Albà

Control del compliment de la Resolució 766/XII, sobre els delictes d’odi
290-00690/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 80128 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.10.2020

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

de Catalunya i per tal de donar compliment al punt 2 de la Resolució 766/XII, sobre 
els delictes d’odi (tram. 290-00690/12), us informo del següent:

Actualment, la Generalitat de Catalunya està duent a terme una campanya per 
defensar la igualtat de tracte i oportunitats de les persones i evitar, així, la discrimi-
nació i els delictes d’odi. Darrerament, hem assistit a un augment de casos on s’han 
donat situacions de discriminació, tant per raó de sexe o condició sexual, d’origen, 
o de discapacitat, que han empès la Generalitat a prendre la iniciativa de tirar enda-
vant una campanya de conscienciació, adreçada a la ciutadania, que contribueixi a 
revertir aquesta tendència.

La campanya té com a objectiu principal informar, conscienciar i sensibilitzar 
la població del dret i l’obligació de lluitar contra qualsevol mena de discriminació 
i d’oferir la igualtat de tracte i d’oportunitats als diferents col·lectius que la confor-
men, tinguin les característiques socials i personals que tinguin. La campanya és 
una reescriptura de la Declaració universal dels drets humans que pren forma d’una 
Declaració d’Obvietats. El concepte funciona al voltant d’un joc irònic a través del 
qual es fa veure a tota la ciutadania que som una societat plural o no som, una so-
cietat justa i compromesa, però que encara hem de seguir defensant el que és obvi. 
Tant obvi com poder ser un mateix, escollir lliurement les creences o la parella que 
més s’estimi.

Defensem el que és obvi. El concepte de la campanya és declinable i està plan-
tejat com una col·lecció de fragments de vida amb sis protagonistes que representen 
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diferents col·lectius vulnerables. Aquesta campanya s’ha difós a través dels mitjans 
de televisió, ràdio, premsa, exterior i digital.

Per altra banda, la Generalitat ha dut a terme dues campanyes més per a infor-
mar les possibles víctimes sobre els indicadors de biaix dels delictes que hagin po-
gut patir. Durant el confinament causat per la pandèmia de la Covid-19, es va obser-
var una pujada de casos de violència masclista i, per aquest motiu, es va reactivar 
l’emissió d’una campanya per a informar les víctimes dels mitjans d’assistència que 
tenen a les seva disposició. Aquesta campanya es va difondre per televisió i inter-
net. Així mateix, també es va posar en marxa la campanya #AgafaElGuant Infants 
i joves lliures de violències masclistes, amb l’objectiu d’augmentar la protecció i la 
seguretat d’infants, adolescents i joves davant les violències masclistes en l’actual 
realitat derivada per la crisi sociosanitària de la Covid-19.

La convivència forçada amb els agressors, una connectivitat més intensa a in-
ternet i un espai públic buit poden fer incrementar i agreujar les situacions de vio-
lències masclistes. Davant d’aquesta situació, la iniciativa s’ha adreçat a la població 
més jove per donar-los eines per a identificar les diferents manifestacions de les vio-
lències masclistes que poden estar patint, apropar-los els recursos i serveis existents 
i promoure un espai virtual de suport col·lectiu que trenqui el seu aïllament. Aquesta 
campanya s’ha difós pel mitjà internet. Per tant, el Govern de la Generalitat està ple-
nament conscienciat en aquesta causa i es compromet a seguir difonent campanyes 
de sensibilització mentre sigui necessari.

D’altra banda, l’Oficina de Drets Civils i Polítics té, entre les seves funcions, 
l’atenció a les víctimes de possibles vulneracions de drets civils i polítics o discrimi-
nacions per motiu d’origen, perfil ètnic, creença religiosa, gènere, orientació sexual, 
llengua, ideologia. Al llarg dels dos anys de funcionament aquesta oficina ha atès 
una cinquantena de casos vinculats a possibles discriminacions, atacs i agressions, 
algunes d’elles, possibles delictes d’odi.

El protocol habitual seguit per l’ODCiP és el següent:
1. Contacte directe (presencial o telefònic) 2. Suport psicològic 3. Assessora-

ment legal 4. Acompanyament per interposar denúncia (si cal) 5. Comunicació (si 
es considera oportú) amb la unitat d’Odi i Discriminació del Cos de Mossos d’Es-
quadra (https://mossos.gencat.cat/ca/temes/odi_i_discriminacio/) perquè el traslla-
din, si s’escau, a la Fiscalia de delictes d’odi 7. Oferiment de contacte amb entitats 
i associacions que treballen contra discriminacions específiques 8. Contacte, si així 
ho demana la víctima, amb la premsa 9. Seguiment posterior del cas.

En els casos que tenen a veure amb el masclisme, la LGTBIfòbia, la xenofòbia o 
la discriminació per motius lingüístics, l’ODCiP treballa de forma coordinada amb 
l’Institut Català de la Dona, la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, la Di-
recció General d’Igualtat i l’Oficina de Garanties Lingüístiques. També, i en fun-
ció del municipi on resideix la víctima o d’on s’ha produït la possible discriminació 
o delicte d’odi, l’ODCiP es posa en contacte amb organismes municipals com ara 
l’Oficina per a la No Discriminació de l’Ajuntament de Barcelona.

En l’àmbit de la divulgació, l’ODCiP ha elaborat diversos informes vinculats a 
les discriminacions i els delictes d’odi: El creixement de l’extrema dreta a Europa i 
els drets de les dones (Març 2020), L’educació civil i política la República Federal 
Alemanya (Abril 2020), Delictes d’odi i llibertat d’expressió, l’equilibri necessari 
(Juliol del 2020), Cartografia de la Intolerància política (oberta), Propostes per a 
unes identificacions policials no discriminatòries (Octubre 2020).

Tots aquests informes són públics i es poden llegir o descarregar al web de l’ODCiP. 
Paral·lelament, s’han realitzat activitats públiques de divulgació i denúncia dels de-
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lictes d’odi, tant en format de conferència (presencial o telemàtica) com a través de 
la premsa.

Barcelona, 7 d’octubre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Control del compliment de la Resolució 778/XII, sobre l’accés als 
locals buits de l’Institut Català del Sòl i de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya
290-00697/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 80163 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.10.2020

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 778/XII, sobre 
l’accés als locals buits de l’Institut Català del Sòl i de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya (tram. 290-00697/12), us informo del següent: 

L’Institut Català del Sòl (Incasòl), en data 26 d’abril de 2016, va aprovar la «Ins-
trucció per regular l’alineació i l’arrendament de locals propietat de l’Institut Català 
del Sòl per un preu inferior al de la seva valoració» amb la finalitat de destinar-los 
a equipaments comunitaris, a favor de les administracions o les entitats públiques o 
privades previstes en l’article 167 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (LUC).

Aquesta instrucció es basa en l’article 167 de la LUC que preveu que les ad-
ministracions públiques o les entitats urbanístiques especials que gestionen el res-
pectiu patrimoni públic de sòl i habitatge poden cedir gratuïtament els béns que hi 
són integrats, o alienar-los per un preu inferior al de llur valoració, a favor d’altres 
administracions o entitats públiques, o d’entitats privades sense ànim de lucre, per 
atendre necessitats d’habitatge de caràcter social o d’equipament comunitari, o per a 
formar reserves pera protegir i tutelar el sol no urbanitzable. (S’adjunta la instrucció 
esmentada).

Pel que fa als locals gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), 
la majoria dels que actualment tenen ús, ja es destinen a administracions públiques 
i a entitats veïnals i socials.

En el cas de sol·licituds que afectin locals que actualment es trobin en desús, 
l’AHC pondera la seva assignació prioritzant, en cas que hi hagi més d’una petició 
per al mateix espai, la utilitat pública i la funció social de l’ús plantejat.

En aquest sentit, us informo que la majoria dels locals lliurats ja ho són a favor 
d’ajuntaments i entitats: a ajuntaments, 44, i a entitats, 109, un 19,4% i un 48,2% del 
total respectivament. Pel que fa als ajuntaments, ja està prevista la seva adjudicació 
directa, i pel que fa a les entitats, tenint en compte que s’ha de procedir per concur-
rència d’ofertes, pot establir-se la prioritat de les entitats en cas d’igualtat d’ofertes.

Barcelona, 15 d’octubre de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 781/XII, sobre el manteniment 
de les rieres de Cambrils
290-00700/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 80164 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.10.2020

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 781/XII, sobre 
el manteniment de les rieres de Cambrils (tram. 290-00700/12), us informo del se-
güent:

La política de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) té com a objectiu intensifi-
car constantment les actuacions de manteniment, de manera que la freqüència de 
manteniment de les lleres sigui cada vegada més alta. Això suposa incrementar re-
cursos econòmics dins el nou Programa de mesures del Pla de gestió del Districte 
de conca fluvial de Catalunya. Les actuacions de manteniment de lleres es comple-
menten amb les de restauració de riberes, línia d’actuació que l’ACA també preveu 
intensificar en el futur.

En concret, l’ACA està publicant de forma periòdica diverses línies d’actuació 
per al manteniment i conservació de lleres. Actualment estan vigents les següents:

1) Resolució TES/1736/2020, del 14 de juliol, de convocatòria per a la concessió 
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per 
a l’execució d’actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams 
urbans els anys 2020 i 2021.

2) Acord del Consell d’Administració de l’ACA sobre les actuacions adreçades 
als ens locals per a l’execució d’actuacions de manteniment de lleres en trams no ur-
bans, 2020 i 2021 (les actuacions a desenvolupar es van publicar en data 29/04/2020).

El Reial Decret 903/2010, del 9 de juliol, d’avaluació i gestió de riscos d’inunda-
ció (RDI), estableix la necessitat de prendre en consideració l’efecte del canvi climà-
tic, tant en l’elaboració de l’avaluació preliminar del risc d’inundació (en endavant, 
APRI), com en les seves revisions (articles 6 i 21 del RDI).

L’APRI del Districte de conca fluvial de Catalunya corresponent al primer cicle 
d’implantació de la Directiva 2007/60/CE, del Parlament Europeu i del Consell, 
del 23 de octubre, relativa a l’avaluació i gestió dels riscos d’inundació (Directi-
va d’Inundacions, DI), dictaminada favorablement pel Consell d’Administració de 
l’ACA en data 08/02/2012, no incloïa l’efecte del canvi climàtic en les seves previsi-
ons. En la seva revisió i actualització, en el marc del segon cicle d’implantació de la 
Directiva, es va dur a terme una anàlisi de l’estat de l’article pel que fa a l’avaluació 
de l’impacte del canvi climàtic en la determinació dels cabals d’avinguda, especial-
ment en l’àmbit mediterrani. Les conclusions extretes d’aquella anàlisi indicaven 
que encara existeix una gran incertesa pel que fa a l’efecte del canvi climàtic sobre 
les precipitacions, incertesa que se suma a la gran variabilitat natural que presen-
ten les variables hidrològiques, dificultant així l’establiment de tendències a llarg 
termini. D’altra banda, en el procés d’escolament de la pluja influeixen altres factors, 
a banda de les característiques pròpies de la mateixa, com pot ser el grau d’imper-
meabilització de la conca fruit de processos d’urbanització.

Segons indiquen alguns estudis, aquests altres factors podrien tenir una inci-
dència igual o superior a la del canvi climàtic en l’agreujament del risc d’inundació. 
Així doncs, en l’APRI corresponent al segon cicle d’implantació de la DI, tampoc 
no es va prendre en consideració l’efecte del canvi climàtic. Aquesta APRI va ésser 
dictaminada favorablement pel Consell d’Administració de l’ACA en sessió de data 
11/04/2019, i posteriorment aprovada mitjançant resolució del director de l’ACA de 
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data 03/05/2019. Els documents que la conformen, incloent l’annex de Canvi Climà-
tic, són consultables en el lloc web de l’ACA.

En futures revisions de l’APRI s’avaluaran de nou i s’inclouran en la planificació 
del risc d’inundació, si s’escau, els avenços que es puguin produir pel que fa a les 
projeccions climàtiques en relació a la quantitat i intensitat de precipitació, i al seu 
impacte en la generació de cabals d’avinguda.

Malgrat la impossibilitat de quantificar l’efecte que tindrà el canvi climàtic sobre 
la magnitud de les inundacions, sí que es preveu que aquest tingui un efecte sobre 
la freqüència d’aquests esdeveniments, reduint el seu període de recurrència. Així 
doncs, aiguats que actualment tenen associats períodes de retorn alts (100 anys, 
500 anys) podrien esdevenir més freqüents en un futur.

Tanmateix, i fruit dels processos d’urbanització de les conques hidrològiques, 
així com del constrenyiment de l’espai fluvial que històricament s’ha anat produint, 
en molts casos no resulta factible tècnicament donar protecció als actuals usos pre-
sents en les planes fluvials per a avingudes de caràcter tant extraordinari. En aquest 
sentit, la DI pretén introduir un nou paradigma en la gestió del risc d’inundació, ba-
sat no únicament en les mesures estructurals de protecció, sinó també en mesures 
de preparació i gestió del risc, com poden ser els sistemes d’alerta primerenca per al 
risc d’inundació i els plans de gestió del risc associats als mateixos. Així doncs, el 
Pla de gestió del risc d’inundació del Districte de conca fluvial de Catalunya (PGRI) 
corresponent al segon cicle d’implantació de la DI, que actualment està elaborant 
l’ACA, preveu incloure mesures adreçades a consolidar el desenvolupament dels 
sistemes d’avís primerenc d’inundacions (SAPI) i dels sistemes d’alerta i gestió del 
risc d’inundació (SAGRI), establint un marc comú de gestió que afavoreixi l’au-
toprotecció.

Finalment, la nova situació meteorològica ha comportat fenòmens hidrològics 
no previstos com les tempestes Dana i Gloria en l’últim any meteorològic que han 
portat que l’ACA doti de mecanismes al territori per la prevenció sobre inundacions.

En aquest sentit, s’ha publicat la resolució TES/143/2020 de 15 de juny de con-
vocatòria per la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per 
a l’execució d’obres davant avingudes que beneficiïn una zona urbana.

Barcelona, 15 d’octubre de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 783/XII, sobre el Centre de 
Formació Professional d’Automoció de Martorell i l’Agència Pública 
de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya
290-00702/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 80102 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.10.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 783/XII del Parlament de Catalu-
nya, sobre el Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell i l’Agència 
Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

La licitació duta a terme l’any 2019, finalment, quedà deserta. En el mes de març 
del 2020 es va crear un grup interdepartamental per tal de preparar la consulta pú-
blica prèvia al mercat per a la gestió del Centre de Formació Professional de l’Auto-
moció de Martorell. Aquest grup està format per representants del Departament de 



BOPC 711
23 d’octubre de 2020

4.50.01. Compliment de resolucions 67 

Treball, Afers Socials i Famílies, Departament d’Educació, Departament d’Empresa 
i Coneixement, Departament de Presidència i del Servei Públic d’Ocupació de Ca-
talunya. Un cop finalitzes la consulta pública, la previsió era la d’iniciar el procés 
de licitació novament.

I, en paral·lel, s’estava treballant en una actuació de Design Thinking per ampliar 
la visió del centre. Aquesta actuació consisteix en unes dinàmiques guiades de tre-
ball que, conjuntament amb agents del sector i amb d’altres actors públics i privats, 
poden plantejar propostes innovadores que es podrien tenir en compte.

La crisi sanitària i els acords de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assump-
tes Laborals de l’1 d’abril de 2020 varen tenir impacte també en aquest procés. Mal-
grat tot això, al llarg del mes de juliol es van reprendre els treballs preparatoris de 
la licitació. I tenint en compte els terminis legalment previstos, s’està treballant per 
poder presentar una nova proposta de gestió i explotació del Centre de Formació 
Professional d’Automoció de Martorell el més aviat possible.

Respecte al desplegament de  l’article 10 de la Llei 10/2015, del 19 de juny, 
de forma ció i qualificació professionals, segons el qual es crea l’Agència Públi-
ca de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, us informem que el pas-
sat dia 9 de setembre es va iniciar el tràmit per tal de procedir a l’aprovació per part 
del Govern del Projecte de Decret pel qual s’aproven els estatuts de l’Agència Públi-
ca de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, moment a partir del qual 
entrarà en funcionament.

Finalment, des del SOC s’impulsen metodologies de col·laboració per poder de-
finir una gestió completa i coordinada del Centre que es veurà reflectida en la con-
sulta pública prèvia a la publicació dels plecs per a la contractació de la gestió del 
centre.

Barcelona, 12 d’octubre de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 784/XII, sobre el 
funcionament del Centre de Formació Professional d’Automoció de 
Martorell
290-00703/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 79824 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.10.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 784/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el funcionament del Centre de Formació Professional d’Automoció de 
Martorell.

Per una banda, el punt 4 de l’Acord de govern sobre la gestió del Centre de For-
mació Professional d’Automoció de Martorell de 9 d’abril estableix que: la gestió 
del Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell es portarà a terme a 
partir d’una licitació que garanteixi que sigui un centre integrat i amb un operador 
integral de la formació, que garanteixi que en aquest s’hi portaran a terme activitats 
formatives de tots els subsistemes de formació professional, i que aquesta s’adapti 
constantment a les necessitats reals del sector de l’automoció. I, en el seu punt 5è: el 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), com a titular patrimonial del Centre 
de Formació Professional d’Automoció de Martorell, és qui ha de portar a terme el 
procediment de licitació de la gestió integral del Centre. En els plecs de la licitació 
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s’hi ha de preveure un òrgan de seguiment de l’execució del contracte, des d’on, a 
més del seguiment, es faran les propostes formatives. Les funcions relatives a les 
propostes formatives passaran a ser realitzades pel Consell de Formació i Empresa 
quan aquest estigui constituït.

La licitació que es va dur a terme l’any passat quedà deserta i, actualment, s’han 
iniciat els tràmits d’una nova licitació.

Per l’altra banda, s’està treballant en la definició i regulació dels centres integrats 
del sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya.

El centre, actualment, està fent cessió d’espais per poder impartir formació del 
sector des de l’àmbit universitari, educatiu i empresarial. A més, està posant en 
marxa l’oferta pel 2020 que des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya s’ha po-
gut finançar, tenint en compte l’aturada de les sessions presencials per la crisi de la 
Covid i la manca pressupostària per polítiques actives derivades de la conferència 
sectorial.

L’oferta formativa del centre de Formació Professional d’Automoció de Marto-
rell, com la resta de l’oferta formativa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i 
del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, s’ha vist afectada, per una 
banda, per la crisi sanitària i, per l’altra banda, per la decisió de la Conferència Sec-
torial d’Ocupació i Assumptes Laborals de l’1 d’abril d’enguany, de no distribuir 
més de 215 milions d’euros que s’havien de destinar, bàsicament, a polítiques de 
formació, amb la finalitat de donar suport a les persones en situació de desocupació 
i millorar l’ocupabilitat del conjunt de la població activa.

Aquests fets han obligat a refer la planificació de programes i actuacions del Ser-
vei Públic d’Ocupació de Catalunya per adaptar-la a les noves necessitats socials, a 
la capacitat real d’execució i a la disponibilitat pressupostària. Així mateix, aquesta 
reformulació es fa amb la col·laboració dels actors econòmics i socials i represen-
tants del sector, per tal d’assegurar una millor implantació del projecte global.

Per tot això, la nova oferta formativa prevista per al Centre de Formació Profes-
sional de l’Automoció de Martorell es basa en criteris organitzatius, per una banda, 
com poden ser la posada en marxa de les aules d’acord les restriccions sanitàries i 
de prevenció de riscos vinculats a la crisi de la Covid i la nova disposició pressu-
postària i, per altra banda, a criteris operatius com poden ser la disposició de cursos 
dins l’any 2020 i la seva durada, la gestió dels contractes lligats a la formació i les 
necessitats formatives del sector.

Per enguany, tenint en compte, com hem esmentat, l’aturada promoguda per la 
crisi de la Covid i, per tant, el retard en els inicis de les accions formatives, es preveu 
una planificació lligada al desenvolupament de 26 cursos amb una participació de 
335 persones, sumant un total de 2.810 hores. S’oferiran cursos de disseny de com-
ponents de plàstic per l’automoció, metodologies de disseny, programació de braç 
robòtic, automatització d’instal·lacions electropneumàtiques i electrohidràuliques, 
electrificació de vehicles híbrids i elèctrics, carrosseria i pintura, entre altres.

Barcelona, 15 d’octubre de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies



BOPC 711
23 d’octubre de 2020

4.50.01. Compliment de resolucions 69 

Control del compliment de la Resolució 785/XII, sobre la tramitació 
de la llei de foment de l’associacionisme
290-00704/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 80103 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.10.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 785/XII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la tramitació de la llei de foment de l’associacionisme.

Els tràmits interns per a l’aprovació de l’avantprojecte de llei de foment de l’asso-
ciacionisme s’han vist afectats per l’esclat de la pandèmia el mes de març de 2020, 
provocant un alentiment del procés d’impuls de la seva tramitació. No obstant això, 
l’avantprojecte ha avançat significativament, s’ha evacuat ja el tràmit d’audiència in-
terdepartamental i el tràmit d’informació pública i, actualment, roman obert el trà-
mit d’audiència als interessats (tràmit que finalitza en data 9 d’octubre).

La tramitació continuarà tot seguit amb el tràmit davant les organitzacions sin-
dicals i la resta d’informes preceptius fins arribar de nou a aprovació, si escau, del 
Consell Tècnic de la Generalitat per encarar posteriorment la part final de trami-
tació on l’avantprojecte serà vist per la Comissió de Govern Local i el Consell de 
Treball, Econòmic i Social de Catalunya abans de l’informe jurídic final, una nova 
validació del Consell Tècnic i l’aprovació definitiva del Govern.

Aquesta tramitació està condicionada als efectes de l’aplicació del Decret 
114/2020, de 30 de setembre.

Barcelona, 12 d’octubre de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 793/XII sobre l’estació de 
vigilància atmosfèrica de Juneda
290-00712/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 80165 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.10.2020

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 793/XII sobre 
l’estació de vigilància atmosfèrica de Juneda (tram. 290-00712/12), us informo del 
següent:

La Generalitat de Catalunya avalua la qualitat de l’aire d’acord amb la normati-
va vigent: Directiva 2008/50/CE i Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la 
millora de la qualitat de l’aire.

Segons la normativa esmentada, l’avaluació de la qualitat de l’aire s’ha de realit-
zar subdividint el territori en Zones de Qualitat de l’Aire (ZQA).

En aquest sentit, el municipi de Juneda es troba a la Zona de Qualitat de l’Aire 
(ZQA) 14 (Terres de Ponent). La legislació determina per a cada Zona de Qualitat 
de l’Aire el nombre de punts de mesurament a determinar així com els compostos 
que s’han de determinar en cada zona de qualitat de l’aire.
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En aquesta zona, la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfè-
rica (XVPCA) disposa dels punts de mesurament següents:

ZQA 14: Terres de Ponent

Municipi Ubicació Equips automàtics Equips manuals

Els Torms Partida Lo Tancat NOx, SO2, O3 PM10, PM2.5
Juneda c/Pla del Molí - c/Folch 

i Torres
O3, NOx PM10

Lleida c/ Bisbe Irurita-C/ 
Pius XII

NOx, O3, CO, SO2, PM10 PM10, PM2.5, Metalls, 
Benzè, B(a)p

Tenint en compte la infraestructura de la XVPCA a la Zona de Terres de Ponent 
i els requeriments establerts al Reial decret 102/2011, es compleix amb escreix el 
mínim requerit per la legislació per als contaminants diòxid de sofre, benzè i partí-
cules (els requeriments de la legislació són per a les partícules PM10 i PM2,5). En 
concret per al diòxid de sofre no caldria cap punt de mesurament, per a les partícu-
les es disposa de més punts de mesurament dels requerits i pel que fa al benzè tam-
poc caldria cap punt de mesurament.

Durant els darrers 5 anys (2015 - 2019), dins la Zona de Qualitat de l’Aire 14 els 
nivells de qualitat de l’aire pel diòxid de nitrogen (NO2), el diòxid de sofre (SO2), el 
monòxid de carboni (CO), les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 mi-
cres (PM10), les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres (PM2,5), 
el benzè (C6H6) i els metalls pesants (Ni, Cd, As i Pb), mesurats al punts de mesu-
rament de la XVPCA estan per sota dels valors de referència legislats. Pel que fa 
a l’ozó troposfèric (O3) durant aquest període s’ha superat el llindar d’informació 
horari a la població l’any 2015. Tanmateix, no s’ha superat en cap ocasió el llindar 
d’alerta en aquesta zona. Pel que fa al valor objectiu per a la protecció de la salut 
humana s’ha superat els anys 2015, 2016 i 2017.

A més de les mesures proporcionades pels punts de mesurament de la XVPCA, du-
rant els darrers anys s’han dut a terme dues campanyes de mesurament amb una 
unitat mòbil de vigilància de la contaminació atmosfèrica al municipi de Juneda.

A continuació, s’indica el període de la campanya i la ubicació:

Unitat mòbil Data inici Data final Adreça Tipus punt

UM4 17.04.2018 23.05.2018 c. Pla de Moli (al costat de 

l’estació fixa)

rural - fons

UM4 16.10.2019 12.12.2019 Plaça de Catalunya rural - fons

Durant la primera campanya no es van superar els valors de referència legislats 
per al diòxid de sofre (SO2), sulfur d’hidrogen (H2S), diòxid de nitrogen (NO2), mo-
nòxid de carboni (CO), ozó troposfèric (O3) i partícules en suspensió de diàmetre 
inferior a 10 micres (PM10). Tots els que es van determinar.

Durant la segona campanya no es van superar els valors de referència legislats 
per al diòxid de sofre (SO2), sulfur d’hidrogen (H2S), diòxid de nitrogen (NO2), mo-
nòxid de carboni (CO), ozó troposfèric (O3), partícules en suspensió de diàmetre 
inferior a 10 micres (PM10), benzè (C6H6), metalls pesants i HAPs. Tots els que es 
van determinar.

De l’estudi dels resultats de l’avaluació de la qualitat de l’aire a partir de les da-
des disponibles de l’estació de vigilància integrada a XVPCA i de les campanyes 
realitzades mitjançant una unitat mòbil, la Direcció General de Qualitat Ambiental 
i Canvi Climàtic (DGQACC) considera que no cal incorporar altres paràmetres que 
ampliïn l’equipament de l’estació de vigilància de Juneda.
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Per últim, tal com es demana a la resolució, la DGQACC està duent a terme un 
estudi de caracterització de les partícules PM10 a partir dels filtres mostrejats en 
l’equipament de l’estació de Juneda.

Barcelona, 15 d’octubre de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 794/XII sobre l’aplicació de 
polítiques actives de prevenció de riscos contra la contaminació 
atmosfèrica
290-00713/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 79257 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.10.2020

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 794/XII sobre l’apli-
cació de polítiques actives de prevenció de riscos contra la contaminació atmosfèri-
ca (tram. 290-00713/12), us informo del següent:

La Generalitat de Catalunya disposa de dues eines de comunicació i difusió de 
les dades de qualitat de l’aire que proporciona la Xarxa de Vigilància i Previsió de 
la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA):

– Una aplicació mòbil: AireCat
«AireCat» és l’aplicació oficial de la Generalitat de Catalunya que permet conèi-

xer la qualitat de l’aire mesurada a les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió 
de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA).

En qualsevol moment i des de qualsevol lloc es pot obtenir informació sobre l’es-
tat de la qualitat de l’aire que es respira a la teva ubicació o a qualsevol estació de la 
XVPCA, així com consultar el pronòstic de la qualitat de l’aire prevista per al dia 
en curs i els propers dies. També permet rebre notificacions push en temps real dels 
diferents contaminants i/o de les zones que desitgi l’usuari, quan hi hagin supera-
cions dels valors de referència legislats així com de les diferents situacions previstes 
en el protocol per alta contaminació.

Es pot accedir a consultar la informació sobre aquesta aplicació mòbil així com 
a descarregar-la a l’enllaç següent:

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_
laire/descarrega_app/

– Una aplicació web: Vols saber què respires?
«Vols saber què respires?» és una aplicació web que permet consultar la qualitat 

de l’aire en temps real mitjançant un mapa interactiu així com descarregar dades de 
la qualitat de l’aire de diferents dies i períodes. També permet consultar el pronòstic 
de la qualitat de l’aire a Catalunya del dia en curs i següents dies.

Disposa d’un apartat d’avisos on es manté informada a la població sobre les ac-
tivacions dels diferents escenaris de contaminació (avís preventiu, episodi ambien-
tal...) o incidències.

Permet accedir a l’enllaç de dades obertes de la Generalitat de Catalunya on es 
poden consultar en format taula i descarregar en diferents formats les dades horàries 
dels contaminants mesurats als punts de mesurament automàtics de la XVPCA des de 
l’any 1991 fins al dia anterior a l’actual. Aquesta informació s’actualitza diàriament.

Es pot accedir a aquesta aplicació web mitjançant l’enllaç següent:

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/descarrega_app/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/descarrega_app/
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http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_
laire/vols-saber-que-respires/

La Generalitat de Catalunya ha col·laborat i continua col·laborant amb els muni-
cipis més afectats per la contaminació atmosfèrica especialment donant-los suport 
en la redacció dels seus plans de millora de la qualitat de l’aire així com també en 
la implantació de mesures de millora de la qualitat de l’aire. En aquest sentit cal re-
marcar que:

El 6 de març de 2017 es va presentar «l’Acord Polític per a la millora de la qua-
litat de l’aire a la conurbació de Barcelona» en el marc de la primera Cimera per a 
la millora de la qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona. En aquest acord s’es-
tableixen nombrosos compromisos per a la millora de la qualitat de l’aire per part 
de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, l’Autoritat del Transport Metropolità, el Port de Barcelona, l’Ajuntament 
de Barcelona i representants locals dels altres 39 municipis de les Zones de Pro-
tecció Especial de l’Ambient Atmosfèric i dels 41 municipis de la seva àrea d’in-
fluència. L’Acord inclou els objectius de reducció d’emissions de contaminants a la 
conurbació de Barcelona mitjançant diversos compromisos entre els quals destaca 
la restricció de la circulació als vehicles més contaminants, la coordinació d’estratè-
gies de comunicació, informació, sensibilització, educació ambiental i gestió d’epi-
sodis de contaminació atmosfèrica, el foment del transport públic i la mobilitat ac-
tiva i la promoció de vehicles nets i sostenibles

El 25 de març de 2019, es va celebrar la 2ª Cimera per a la millora de la qualitat 
de l’aire a la conurbació de Barcelona entre les mateixes administracions i institu-
cions esmentades que van fer una Declaració Institucional mitjançant la qual van ra-
tificar l’Acord Polític adoptat al març del 2017 i es van reafirmar en l’assoliment dels 
objectius allí establerts per reduir les emissions de contaminants a la conurbació de 
Barcelona mitjançant diversos compromisos, com la restricció de la circulació als 
vehicles més contaminants. A més, es va presentar el balanç del grau de compliment 
de l’Acord polític del 2017 (al voltant del 70% amb 560 compromisos entre fets i en 
curs), es van acordar noves mesures per reforçar els compromisos adquirits i es van 
reiterar i ampliar els requeriments al govern de l’Estat espanyol. L’informe es pot 
consultar a:

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/quali-
tat_de_laire/qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona/pla_millora_qua_
aire_2011_2015/declaracio-de-barcelona/

El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció 
especial de l’ambient atmosfèric aprovat per l’Acord de Govern 127/2014, de 23 de 
setembre i actualment vigent:

– Proposa 32 actuacions a tots els municipis independentment de la seva pobla-
ció i que poden ser recollides en diferents plans locals.

– Estableix 5 actuacions addicionals, 3 de les quals són obligatòries i 2 proposa-
des, als municipis de més de 100.000 habitants en la redacció dels seus plans i pro-
grames d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, sens perjudici que puguin 
ser adoptades per municipis de menor nombre d’habitants.

– Recull una sèrie de compromisos que poden adquirir els municipis que s’ad-
hereixin a l’Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per un Aire 
més Net.

S’ha col·laborat amb diverses administracions locals en la redacció dels seus 
plans de millora de la qualitat de l’aire, com ara:

– els municipis de més de 100.000 habitants de la zona de protecció especial de 
l’ambient atmosfèric.

– 12 municipis del Vallès Oriental per a la redacció del Pla Supramunicipal d’Ac-
ció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire del Vallès Oriental.

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/vols-saber-que-respires/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/vols-saber-que-respires/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona/pla_millora_qua_aire_2011_2015/declaracio-de-barcelona/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona/pla_millora_qua_aire_2011_2015/declaracio-de-barcelona/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona/pla_millora_qua_aire_2011_2015/declaracio-de-barcelona/
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– 13 municipis del Baix Llobregat per a la redacció del Pla d’acció Supramunici-
pal per la Millora de la Qualitat de l’Aire del Baix Llobregat.

Actualment es col·labora amb els consells comarcals, la Diputació de Barcelona i 
diversos municipis de les comarques del Vallès Occidental i d’Osona per a la redac-
ció dels seus respectius plans supramunicipals de millora de la qualitat de l’aire així 
com amb els municipis de Cerdanyola i Badalona en la redacció dels seus plans lo-
cals de millora de la qualitat de l’aire.

Recentment s’ha iniciat el tràmit d’Avaluació Ambiental Estratègica del Pla de 
qualitat de l’aire de Catalunya 2020-2025, que implica la consulta a les administra-
cions públiques afectades i al públic interessat i s’espera seguir col·laborant amb els 
ens locals afectats en la seva redacció i implantació.

Barcelona, 8 d’octubre de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 830/XII, sobre l’elaboració 
d’un protocol de neteja i desinfecció de la roba dels mossos 
d’esquadra en cas d’activació del Protocol per presència 
d’artròpodes
290-00748/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 79448 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.10.2020

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 830/XII, sobre 
l’elaboració d’un protocol de neteja i desinfecció de la roba dels mossos d’esquadra 
en cas d’activació del Protocol per presència d’artròpodes (número de tramitació 
290-00748/12), us informo del següent:

La Direcció General de la Policia disposa d’un Sistema de Gestió de la Qualitat 
que incorpora els diferents processos de treball considerats clau per assolir les fina-
litats de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME). Aquest sistema 
permet disposar, de manera homogènia i per a tota l’organització, d’instruccions in-
ternes que asseguren que la prestació del servei es dugui a terme amb els mateixos 
estàndards i criteris de qualitat.

En la normativa inclosa en el Procés de Persones del Sistema de Gestió de la 
Qualitat es tracten alguns aspectes de malalties infeccioses; en concret, existeix un 
procediment per a les actuacions en cas de possible exposició a agents biològics del 
qual es deriven pautes d’actuació del personal de la Direcció General de la Policia, 
en especial dels agents de la PG-ME, que es trobin en situacions amb una possible 
exposició a agents biològics i, de manera específica, per un possible contacte amb 
persones que manifestin símptomes compatibles d’afectació per agents biològics. 
Aquests documents contemplen diversos protocols d’actuació sobre l’exposició a 
agents biològics, paràsits, etc. amb actuacions definides sobre les persones infesta-
des, els vehicles utilitzats en el transport i les instal·lacions.

En les mesures de prevenció i protecció davant d’agents biològics es contempla 
expressament que l’Administració assumeix el cost de la neteja del vestuari infestat 
amb agents biològics.

Tots els treballadors disposen d’un seguit de recomanacions de prevenció i pro-
tecció en casos de contacte amb agents biològics, així com d’adreces de correu elec-
trònic i un telèfon de contacte per fer consultes sobre prevenció de riscos laborals.
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De manera ordinària i permanent, la DGP revisa el Sistema de Gestió de la Qua-
litat per assegurar-se de la conveniència, l’adequació i l’eficàcia contínua del sistema 
i avaluar les oportunitats de millora i la necessitat, si escau, d’efectuar canvis. Tenint 
en compte que hores d’ara no hi ha cap protocol específic amb relació a la neteja de 
roba en general, la Sub-direcció General d’Administració i Serveis de la Direcció 
General de la Policia ha acordat crear un grup de treball, amb personal de la pròpia 
Subdirecció General i amb coordinació amb la Sub-direcció General de Prevenció 
de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior, per millorar l’actual pauta 
operativa i que contempli elaborar i aplicar un protocol de neteja i desinfecció de la 
roba del personal del Mossos d’esquadra en els casos en què s’activi el protocol per 
presència d’artròpodes o altres malalties infeccioses amb alt grau de contagi.

Barcelona, 6 d’octubre de 2020
Miquel Sàmper i Rodríguez, conseller d’Interior

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 122/XII, sobre la salut mental
390-00122/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 80152 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.10.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 122/XII, sobre la salut mental Tram. 
302-00146/12 (tram. 390-00122/12), us informo del següent:

La situació que estem vivint, com a conseqüència de la pandèmia sobrevinguda 
per la SARS-CoV-2, i a la que hem hagut de fer front, en irrompre de manera ines-
perada impactant de ple en la salut de les persones, ha requerit d’un replantejament 
en les fórmules fins a dia d’avui emprades pel sistema de salut i ha accelerat tots els 
procediments formalment establerts a l’àmbit públic per atendre situacions no pre-
vistes.

Ens hem vist avocats a pal·liar una malaltia nova per a la que no hi havia protocol 
clínic ni prescripció facultativa que ens orientés en el procediment, ni tampoc trac-
tament o vacuna per contrarestar-ne els efectes i conseqüència d’això, en funció de 
la propagació i l’alt ritme de contagis, de l’afectació sobre la salut de les persones, 
amb major voracitat en la salut dels més fràgils o amb patologies de base, hem ha-
gut d’adaptar-nos, amatents, per anticipar-nos a les circumstàncies que esdevenien, 
en funció de com evolucionava la incidència vírica. A la vegada que supeditats, du-
rant l’estat d’alarma, a les decisions de l’Estat central, màxim òrgan decisori, qui va 
aplicar un únic criteri d’actuació conjunta, homogeni per a tots els territoris, malgrat 
les idiosincràsies i les diferents característiques que es produïen com a conseqüència 
dels efectes de la pandèmia.

Consegüentment, una malaltia insòlita, que ha produït una situació anòmala, que 
hem viscut i hem patit, ha comportat conseqüències no previstes i efectes colaterals 
sobre la salut de les persones, més enllà del contagi per la Covid-19, per l’afectació 
sobre la salut emocional i la salut mental, per la incidència sobre patologies de base 
de les persones diagnosticades amb diferents malalties i en diferents graus d’afecta-
ció. Perquè a la vegada que la mesura era efectiva per pal·liar la propagació i els con-
tagis, podia produir efectes i danys colaterals en les persones, en la seva salut física 
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però també mental, minorant-la, impactant psicològicament en aquelles més fràgils 
i febles, vulnerabilitzades per aquestes circumstàncies, especialment persones amb 
algun problema de salut mental, en les que la manca de llibertat de moviments i l’al-
teració de les rutines cobra una gran importància.

És evident que el seguiment d’aquestes persones durant el confinament no reve-
lava la mateixa repercussió ni els efectes detectats amb posterioritat, a més llarg ter-
mini. És ara, passats sis mesos des del confinament, quan aquestes seqüeles es fan 
obvies i detectables. Per això, més enllà dels esforços que estem invertint per pal·liar 
els efectes de la pandèmia, d’acord amb la rellevància que li conferim des de l’àm-
bit sanitari a la salut mental de les persones, un dels eixos prioritaris sobre els que 
articulem les polítiques sanitàries des del Departament de Salut, la vida i la cura de 
les persones com a centre del sistema, hem endegat mesures de diferent calatge per 
tal de dotar el sistema de salut mental dels mecanismes convenients i necessaris per 
actuar davant aquesta situació alertada pels professionals.

Advertir però, més enllà de donar compliment a una moció parlamentaria fruit 
d’uns acords adoptats pels diferents grups polítics en circumstàncies completament 
diferents a les viscudes amb posterioritat a l’aprovació de la mateixa, que tant sols 
tres mesos després, donada la situació d’emergència, hem focalitzat l’atenció a ac-
tuacions prioritàries, reorientant les accions previstes que dintre uns paràmetres de 
plena normalitat responien a una sèrie d’acords presos al novembre de 2019, recon-
vertint recursos emprats en esforços vitals i necessaris d’acord amb aquells àmbits 
on ha calgut actuar i intervenir amb més immediatesa, amb caràcter preferent i ur-
gent. No obstant seguirem avançant, a partir d’aquí, fins a garantir totes les mesures, 
amb plena efectivitat, actuant amb eficàcia, però també amb eficiència, perquè els 
recursos emprats siguin els adequats i necessaris sense comprometre la sostenibili-
tat del sistema sanitari, per tal de garantir continuïtat en la resposta.

Davant aquesta situació d’emergència, per determinar l’afectació de la Covid-19 
i valorar quins efectes ha produït sobre la salut mental i emocional de les persones, 
vàrem realitzar una enquesta «Salut en temps de confinament pel coronavirus», en 
la que han participat més de 40.000 persones, amb l’objectiu d’avaluar l’impacte del 
confinament sobre la salut de la ciutadania de Catalunya. Els resultats obtinguts 
del qüestionari, dut a terme per l’Agència de Salut Pública del Departament de Salut, 
constaten que la mesura de confinament aplicada per contenir la propagació vírica, 
tot i ser molt efectiva per a la protecció davant el contagi, ha tingut un elevat cost 
per a la salut mental de les persones, a més d’un elevat cost social i econòmic. Amb 
els resultats obtinguts s’extreuen patrons de comportament, a partir dels que hem 
definit uns criteris d’actuació i eines de suport per prestar l’atenció necessària als 
usuaris del sistema, en funció de les circumstàncies personals que els afecten amb 
posterioritat a aquest estadi.

Per dur a terme aquestes actuacions que hem endegat d’atenció a la salut men-
tal i pal·liar els efectes de la Covid-19, recentment incorporades i que evidentment 
no havien estat previstes, havent revisat el model d’atenció a la salut mental, hem 
convingut la necessitat de fer efectiva una inversió específica que reforci la partida 
pressupostaria inicial destinada per a l’exercici 2020.

En aquesta línia, davant les condicions que estàvem patint des del mes de març 
i com afectaven les persones, vàrem acordar la necessitat d’impulsar serveis com-
plementaris a l’atenció presencial, que permetessin, per a determinades patologies, 
fer-ne el seguiment convenient i seguir oferint l’atenció necessària, valorant com a 
fonamental i imprescindible impulsar una actuació preventiva que alerti la ciutada-
nia de possibles efectes i conseqüències derivades d’aquesta situació sobrevinguda.

Aquestes noves eines, malgrat la situació d’excepcionalitat, ens han permès con-
tinuar amb l’activitat no demorable i l’atenció als usuaris dels CSMA (Centres de 
Salut Mental d’Adults) i els CSMIJ (Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil) i al-
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tres recursos d’atenció a la salut mental comunitària, mitjançant la reformulació dels 
mètodes convencionals d’atenció i seguiment, reforçant telemàticament el servei.

Hem repensat les fórmules, emprant nous mitjans com xarxes socials i canals 
divulgatius, per a implementar accions de comunicació adreçades a la ciutadania, 
amb un objectiu preventiu i un abast intensiu sobre el públic destinatari, que perme-
tin optimitzar la difusió i divulgació, però també la capacitat d’actuació, dotant el 
sistema de nous mitjans que el facin àgil, obert, universal i equitatiu.

La publicació actualitzada de l’Atles integral dels serveis d’atenció a la salut 
mental de Catalunya, que fins al març, previ a l’emergència sanitària, havia recavat 
les dades relatives als dispositius territorials, d’acord amb la reorganització dels re-
cursos, ponderant una intervenció comunitària i l’ampliació dels programes, resta 
condicionat a l’afectació de la pandèmia sobre Salut Mental, i subjecte a l’anàlisi de 
prevalença i incidència que la pandèmia ha tingut sobre aquests serveis, que s’ha 
hagut de calibrar d’acord amb la inversió i disponibilitat dels mateixos. La variació 
de la incidència de les malalties mentals, n’ha alterat els resultats de la mapificació 
obtinguda fins al març, transformant el mapa de recursos que s’ha vist clarament 
modificat mitjançant la implementació de programes de suport en l’atenció a la salut 
mental dispensats a través de l’atenció primària, que ha requerit la intervenció de la 
Covid-19 i repercuteix necessàriament sobre l’anàlisi de prevalença.

No obstant, la possibilitat de definir les prestacions incloses en la cartera de ser-
veis en el si del Consell Assessor en Salut Mental, més enllà de les revisions que en 
fa aquest òrgan, amb determinada periodicitat, i de la que ha realitzat ara respecte 
les que ofereix el sistema públic de salut a Catalunya, resta supeditada a competèn-
cia estatal en tant que cartera bàsica de serveis i subjecta a l’aprovació de l’Estrate-
gias en Salud Mental del sistema Nacional de Salud pendent encara de definir.

És en el si del Consell Assessor en Salut Mental, on actualment el grup de treball 
dedicat a pràctiques efectives, està revisant els models d’atenció psicoterapèutica a 
desenvolupar, d’acord amb aquest marc d’integració efectiva i el propòsit de desen-
volupar una atenció comunitària, implementada, des d’un àmbit territorial, a través 
de l’atenció primària que la faci molt més propera i accessible a tots els usuaris del 
sistema, mitjançant l’adequació del model i la transformació del programa d’atenció 
i de suport, ara com a servei de rehabilitació comunitària i amb l’objectiu de recupe-
rar les capacitats funcionals de la persona, integrant-la socialment.

Apostem fermament per un model d’atenció a la salut mental comunitària, conei-
xedors de l’eficàcia d’aquesta pràctica, mitjançant un abordatge de qualitat orientat 
a la comunitat, a la recuperació i a la inclusió social. Per posar un exemple, el passat 
2019 vam finalitzar la implementació a tot Catalunya del programa de psicosi incipi-
ent que identifica i tracta de forma comunitària, ràpida i intensiva aquest símptoma 
de salut mental. Un programa que ha estat seleccionat com a model per avaluació i 
possible d’implementació a tots els territoris de l’estat

Sovint, l’atenció assistencial a les patologies relacionades amb la salut mental i el 
tractament d’aquests trastorns, s’aborda des de la teràpia cognitiva conductual, una 
teràpia que treballa amb la comunicació entre pacient i professional i que habitual-
ment no implica l’ús de fàrmacs. Un procés de suport al pacient, que l’ajuda a utilit-
zar els propis recursos per a identificar i esmenar els problemes, d’autoconeixement 
i educació, on la relació amb el terapeuta és la part més important del tractament per 
treballar la recuperació. El terapeuta ha de procurar un entorn de confiança i segure-
tat al pacient que li permeti obrir-se, per a que conegui i accepti els seus problemes, 
quins recursos disposa i els canvis necessaris per revertir-ho.

A mesura que el pacient comparteix informació amb el professional, possibilita 
la realització del diagnòstic pertinent, avaluar quina és la seva situació i la xarxa 
de suport personal que disposa i establir un pla de tractament. Els criteris o pautes 
terapèutiques s’estableixen de forma personalitzada, en funció del diagnòstic i les 
necessitats del pacient i sempre de forma consensuada entre pacient i professional. 
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És important destacar que l’eficàcia de la teràpia ve donada a partir de l’acceptació 
del pacient, la implicació i la presència efectiva a les sessions.

El tractament i el seguiment dels pacients, mitjançant aquests programes especí-
fics, lluny de l’homogeneïtzació d’uns criteris comuns per a tots els usuaris, es basa 
en la personalització de la teràpia que, d’acord amb les recomanacions de les guies 
clíniques, permet fer un seguiment adequat del seu estat. En aquest tipus de tracta-
ment és molt important considerar, més enllà de criteris estandarditzats, que l’efec-
tivitat ve determinada per la qualitat dels recursos necessaris i dels mitjans emprats, 
d’acord amb la patologia del pacient, i que més quantitat no va relacionada amb més 
eficàcia en el resultat, sinó en la qualitat i la idoneïtat dels mitjans emprats, d’acord 
amb la veritable necessitat del pacient.

Conseqüència de la situació sobrevinguda per la pandèmia però, es van inter-
rompre les tasques que estava realitzant aquest grup de treball, de revisió dels mo-
dels d’intervenció psicoterapèutica i la possible implementació de dos programes 
psicoeducatius que formen part del projecte Activa’t per la Salut Mental −projecte 
adreçat a persones amb problemes de salut mental, o risc de patir-ne, i els seus fa-
miliars, amb el propòsit que esdevinguin agents actius de salut en el seu propi pro-
cés de recuperació, i millorar així la seva qualitat de vida, impulsat des del 2015 i 
implementat al territori mitjançant 12 punts del territori−.

Pel que fa a la revisió del sistema d’avaluació, com hem referit en línies ante-
riors, hem endegat els mecanismes oportuns que ens permetin revisar l’efectivitat 
de les mesures aplicades i implementades davant l’escenari que ha irromput com a 
conseqüència de la pandèmia i els efectes generats sobre les persones, així com de 
la informació disponible per a valoració de les mateixes. Més enllà de l’enquesta es-
pecífica realitzada envers els efectes de la Covid-19, per recavar informació, estem 
ara emprant dades assistencials de les persones que reben tractament i que disposem 
mitjançant el registre del conjunt mínim bàsic de dades (CMBD) de Salut Mental 
d’adults (CSMA) i infanto-juvenil (CSMIJ), el Sistema d’Informació de Drogode-
pendències (SID) i les memòries de les Unitats de Joc Patològic (UJP), dades assis-
tencials que també recullen la comorbiditat amb altres addiccions.

Amb la renovació dels membres del Consell Assessor de Salut Mental, que es va 
fer efectiva al juny del passat any, i d’acord amb les línies fixades per les Estratègies 
de salut mental i addiccions pel període 2017-2020, es van convenir els àmbits d’in-
tervenció prioritaris, l’atenció integrada a la salut mental, l’atenció infanto-juvenil i 
l’atenció a les addiccions, coincidents amb el contingut d’aquesta moció.

L’estratègia 2017-2019 del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn men-
tal i addiccions, fixava les prioritats d’atenció en aquest àmbit, recollint de forma 
explícita, a través de la Línia Estratègica 1, l’impuls d’accions necessàries per al des-
plegament del programa de lluita contra l’estigma. En aquest àmbit d’actuació, i com 
a conseqüència de l’afectació de la Covid-19 sobre les persones, l’increment de qua-
dres d’angoixa i patiment ha posat de manifest que l’estigmatització respecte els qui 
pateixen problemes de salut mental també afecta els professionals de la salut. El Pla 
de suport psicològic a professionals de la salut, amb mesures específiques d’atenció 
a la salut emocional dels professionals, donada la situació viscuda personal i profes-
sionalment i l’esforç que han hagut de fer en l’àmbit laboral, revela que el recurs a 
aquestes mesures que preveuen atenció individualitzada.

Per fer front a la lluita contra l’estigma en salut mental, continuem impulsant 
campanyes de sensibilització desenvolupades amb l’entitat Obertament, represen-
tativa dels principals agents socials a Catalunya en l’àmbit de la salut mental; l’ar-
ticulació de campanyes d’informació i sensibilització; i també la incorporació a 
l’Enquesta de Salut de Catalunya d’un qüestionari específic sobre actituds i com-
portaments de la població respecte a les persones amb problemes de salut mental, 
que ens permeti treballar amb aquesta informació i actuar d’acord amb les dades 
més rellevants.
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És precisament en la línia d’actuació del pla integral i amb el referent de les Es-
tratègies de salut mental 2017-2020, que el Consell Assessor en Salut Mental ha 
convingut la necessitat d’implementar actuacions integrades, impulsades de manera 
conjunta entre tots els departaments.

Així, el Pla d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya (PAISS) dins de 
les seves línies estratègiques, inclou la Línia 8, Model integrat d’atenció sanitària 
i social a la primera infància amb discapacitat, trastorns mentals i malalties mino-
ritàries, i la Línia 9, Coordinació social i sanitària, i suport al Pla integral de salut 
mental i addiccions per a la millora de la xarxa de salut mental comunitària social i 
sanitària. Totes dues fixen com a objectiu a desenvolupar un enfocament comunitari, 
social i sanitari, d’atenció centrada en la persona per millorar el seu estat de salut, 
afavorir-ne la recuperació i la inserció social, eliminar l’estigmatització i millorar 
l’autopercepció.

Fins a la irrupció de la Covid-19, hem estat treballant en l’evolució del model 
d’atenció primària per adequar la resposta del sistema públic de salut a les necessi-
tats de les persones i incrementar la capacitat resolutiva de l’atenció en proximitat. 
Es prioritza l’Atenció Primària i Comunitària com a eix vertebrador del Sistema 
Nacional de Salut per promoure el treball en xarxa, la continuïtat assistencial i la 
integració efectiva dels diferents serveis que la conformen, definint cadascun dels 
processos assistencials posant al centre d’atenció les necessitats de les persones, sota 
criteris d’equitat, proximitat, ús eficient dels recursos i sostenibilitat

El model proposa treballar des d’una política inclusiva del pacient com agent ac-
tiu, implicat i participatiu, considerant que la persona afectada necessita tenir infor-
mació d’allò que li passa i dels recursos que li ofereix el sistema per revertir-ne els 
efectes i superar-ho, per tant incloent el pacient en primera persona en la participa-
ció i la decisió consensuada, però també considerant l’entorn com un dels aspectes 
principals que cal incloure.

Entre les mesures específiques dissenyades per garantir la qualitat del sistema 
públic de salut de Catalunya, el passat 4 de setembre vàrem presentar el Pla d’enfor-
timent de l’Atenció Primària, que preveu una inversió de 300 M€ i la contractació 
global de 3.811 professionals fins al 2022, junt amb d’altres mesures de caire estruc-
tural, per fer front al coronavirus. El propòsit d’aquest Pla és el d’enfortir l’atenció 
primària i situar-la com a eix vertebrador de tot el sistema sanitari, per contenir els 
efectes de la pandèmia però també per seguir oferint l’atenció i l’assistència necessà-
ria a la ciutadania. Volem dotar estructuralment l’atenció sanitària d’uns fonaments 
sòlids, mitjançant l’atenció primària integrada en el si del sistema de salut com a 
dispositiu d’accés al servei, coordinada amb la resta de dispositius especialitzats.

D’acord amb aquest model, els serveis de salut mental es dispensaran des de 
l’Atenció Primària, assignant estructuralment als equips integrats d’atenció profes-
sionals especialitzats en salut mental (psiquiatres, psicòlegs, infermers especialitzats 
en psicologia clínica, etc.) per realitzar criteris diagnòstics i el seguiment de les pa-
tologies que no reverteixin en quadres severs, entre elles, el risc de suïcidi.

Durant aquest any 2020, a l’atenció primària s’invertiran 46M€ i es contractarà 
1.979 professionals, en el marc del nou pla de reforç, que preveu garantir una bona 
resposta a la pandèmia de coronavirus, però a més atendre les necessitats estruc-
turals més immediates i capacitar la resposta per fer front al 25% d’increment de 
demanda sanitària que es preveu pel proper any en aquest àmbit fonamental del sis-
tema de salut del país.

D’acord amb aquestes pautes d’actuació i coordinació es garanteix l’abordatge 
equitatiu a tot el territori i a tota la ciutadania, a través de processos assistencials 
integrats a través de l’Atenció Primària i Comunitària.

A dia d’avui, pel que fa a la prevenció del suïcidi, hem avançat fins a disposar 
del Pla Nacional de Prevenció del Suïcidi de Catalunya (PLAPRESC), del que cal 
acabar de perfilar aspectes tècnics en el marc del Consell Assessor, abans de do-
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nar-lo a conèixer i implementar-lo territorialment, sempre d’acord amb les circums-
tàncies i l’evolució de la pandèmia i que s’ha dut a terme d’acord amb els objectius 
de l’Agenda 2030.

Catalunya disposa d’una àmplia experiència que ha permès treballar específica-
ment una línia estratègica dedicada a la prevenció, la detecció precoç i l’abordatge 
de la conducta suïcida. Aquesta pràctica clínica va ser compartida en àmbit estatal 
i incorporada a la «Estrategia Nacional de Salud Mental» del Ministerio de Sani-
dad, Consumo y Bienestar Social (període 2018–2022), els objectius específics de 
la qual són:

1. Sensibilitzar i millorar la informació a la població general mitjançant accions 
de conscienciació promogudes per institucions públiques, mitjans de comunicació i 
entitats socials.

2. Detecció precoç del risc de suïcidi mitjançant la capacitació de tots els i les 
professionals sanitàries, especialment d’atenció primària de salut.

3. Desenvolupar processos assistencials integrats per a l’atenció de les persones 
amb risc de suïcidi de manera que s’asseguri que la informació arribi a l’atenció pri-
mària de salut.

Pel què fa al treball conjunt amb l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses 
de Catalunya, des del Departament de Salut ens hem reunit en successives ocasions 
per tal de determinar els recursos i millorar la informació disponible, que ens per-
meti aprofitar les sinèrgies en l’actuació preventiva del suïcidi.

En darrer lloc i en referència a l’àmbit de la salut mental, d’acord amb el pro-
pòsit d’aquesta moció, som conscients que la pandèmia ha incrementat la necessitat 
d’atenció a la salut mental, tant en la població general com amb els qui patien ma-
laltia mental prèvia, però en aquest àmbit sempre hem defensat mesures de caràcter 
estructural i que permetin garantir una continuïtat assistencial.

La Covid-19 no ha fet més que posar de manifest aquelles necessitats que nos-
altres com a sistema de salut ja tenim detectades i sobre les que ara cal intensificar 
els mitjans (tècnics, econòmics, materials i humans) per a que es duguin a terme.

Barcelona, 14 d’octubre de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Moció 144/XII, sobre les necessitats i 
les reivindicacions socials i els pressupostos
390-00144/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 79831 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.10.2020

A la Mesa de la Comissió
Sobre: Control del compliment de la Moció 144/XII del Parlament de Catalunya, 

sobre les necessitats i les reivindicacions socials i els pressupostos.
D’acord amb allò que disposa l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Moció 144/XII del Parlament de Catalunya, 
sobre les necessitats i les reivindicacions socials i els pressupostos.

Primerament, cal destacar que la Inspecció dóna impuls al compliment de la 
igualtat efectiva entre dones i homes, i compta, des de fa anys amb personal espe-
cialitzat en matèria de discriminació de gènere. Així doncs, compta amb un equip a 
Barcelona, que ha estat reforçat, i de manera individualitzada a la resta de territoris 
(Girona, Tarragona i Lleida).
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Cada any i com no podia ser d’altra manera, la Inspecció de Treball de Catalu-
nya (ITC) ja té dins dels seus objectius estratègics la planificació d’actuacions en 
matèria de relacions laborals respecte a la tutela i promoció de la igualtat de tracte i 
oportunitat i de la no discriminació en el treball que es duu a terme per aquest per-
sonal especialitzat.

Per a l’any 2020, s’han planificat dues campanyes específiques en aquest àmbit 
material:

– Una centrada en discriminació salarial per raó de gènere, en base a la qual 
s’abordaran i analitzaran qüestions com la bretxa salarial en base també a l’anàlisi 
del registre salarial, i es faran també comprovacions, entre d’altres aspectes, en re-
lació a la discriminació en l’accés a l’ocupació, en la promoció professional i en la 
composició de les categories professionals.

– Una altra campanya que va dirigida a comprovar l’existència de plans d’igualtat 
i la seva adequació a la normativa, la qual cosa també inclou aspectes com la seva 
negociació amb la representació dels treballadors.

També s’informa de l’existència d’un protocol d’actuació elaborat amb el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya, mitjançant el qual la Inspecció és informada i en 
conseqüència actua en relació a ofertes de treball amb aspectes discriminatoris.

En totes aquestes campanyes i també en base a les denúncies que es puguin 
rebre, la ITC actua i en el seu cas aixeca actes d’infracció en matèria d’igualtat i 
discriminació. Després de l’entrada en vigor de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, 
reguladora de la jurisdicció social, en haver passat de la jurisdicció contenciosa 
administrativa a la jurisdicció social la impugnació judicial de les resolucions san-
cionadores que dicta l’autoritat laboral, el procediment d’ofici ha quedat a restringit 
en aquest àmbit a les actes d’infracció o comunicacions de la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social sobre la constatació d’una discriminació per raó de sexe i en les 
quals es recullin les bases dels perjudicis estimats per al treballador, als efectes de 
la determinació de la indemnització corresponent.

En aquest sentit s’ha d’indicar que l’inici del procediment d’ofici davant la juris-
dicció social correspon a l’Autoritat Laboral.

Respecte del personal de neteja del sector hoteler, la Inspecció de Treball ja va 
actuar en aquest sector mitjançant la campanya de cambreres de pis en anys ante-
riors. En tot cas, s’atenen totes les denúncies i s’actua en totes les matèries objecte 
de denúncia, entre elles:

– supòsits de cessió il·legal;
– conveni col·lectiu d’aplicació;
– hores treballades no retribuïdes i infracotització;
– avaluacions de riscos laborals adequades;
– ritmes de treball que puguin ser contraris a la normativa de prevenció de ris-

cos laborals;
– malalties professionals;
– assetjaments laborals i/o sexuals.
Segons la base de dades de la Inspecció en dades estretes per CNAE55 (serveis 

d’allotjament) del període de gener a 27 de maig d’enguany s’han finalitzat 400 or-
dres de servei amb un resultat de 106 infraccions i 98 requeriments d’esmena.

El Govern de la Generalitat ha treballat en la previsió de fórmules que permetin 
fer efectiva la col·laboració del Departament d’Educació amb les entitats municipa-
listes el finançament de les escoles públiques de zero a tres anys. Aquestes opcions 
han de contribuir al finançament de la despesa corrent ocasionada pel funcionament 
de les llars d’infants i escoles bressol de titularitat de les corporacions locals des 
d’una perspectiva de coresponsabilitat.

Aquesta voluntat ha quedat establerta a la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures 
fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre 
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les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, amb la modificació de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació:

Capítol IV. Educació
Article 172. Modificació de la Llei 12/2009 (Educació)
3. S’afegeix una disposició addicional, la trentena, a la Llei 12/2009, amb el text 

següent:
«Disposició addicional trentena. Finançament de les escoles bressol municipals
»1. El finançament de les places de les escoles bressol municipals a càrrec del 

departament competent en matèria d’educació s’estableix en un mòdul fix per any 
distribuït de la manera següent:

»a) 1.300 euros per plaça el curs 2019-2020.
»b) 1.425 euros per plaça el curs 2020-2021.
»c) 1.600 euros per plaça des del curs 2021-2022 fins al curs 2028-2029.
»2. El finançament del cost de les places de les escoles bressol de tots els muni-

cipis de Catalunya des del curs 2012-2013 fins al curs 2018-2019 s’estableix en 425 
euros per plaça, que suposa un total de 2.975 euros per plaça per al total dels set 
anys del període indicat.

»3. L’import total a què fa referència l’apartat 2 s’ha de satisfer en un termini de 
deu anys, mitjançant la creació d’un fons específic, amb el calendari de pagament 
següent:

»a) El curs 2019-2020, 200 euros per plaça.
»b) El curs 2020-2021, 175 euros per plaça.
»c) Els cursos 2021-2022, 2022-2023 i 2023-2024, 200 euros per plaça i curs.
»d) Des del curs 2024-2025 fins al curs 2028-2029, 400 euros per plaça i curs.
»4. El finançament a què fa referència l’apartat 3 es reconeix a tots els ajunta-

ments de Catalunya, amb independència que n’hagin reclamat administrativament 
o judicialment el pagament, sense dret a rebre quanties addicionals per aquest con-
cepte corresponents al període indicat.

»5. El nombre de places d’escola bressol per ajuntament és el que resulti de les 
dades que anualment hagin estat comunicades al departament competent en matè-
ria d’educació.

»6. Els municipis que en el moment de l’entrada en vigor de la present disposició 
addicional tinguin reconeguda per sentència judicial ferma una quantia superior 
als 425 euros per plaça que estableix l’apartat 2 tenen dret a percebre la diferència 
a càrrec del fons per a cobrir el finançament del curs 2012-2013 fins al 2018-2019, 
prorratejada en un termini de deu anys.»

En conseqüència, aquesta Llei incorpora una disposició addicional a la Llei 
12/2009, d’Educació sobre el finançament de les escoles bressol municipals, tant pel 
que representa finançar el cost de la plaça com pel que implica un retorn del finan-
çament que es va deixar d’efectuar a partir del curs 2012-2013.

Pel que fa a l’objectiu de finançar les places la disposició addicional trentena es-
tableix un mòdul fix per any distribuït de la manera següent:

a) 1.300 euros per plaça el curs 2019-2020.
b) 1.425 euros per plaça el curs 2020-2021.
c) 1.600 euros per plaça des del curs 2021-2022 fins al curs 2028-2029.
Pel que fa al retorn del finançament del cost de les places de les escoles bressol 

de tots els municipis de Catalunya des del curs 2012-2013 fins al curs 2018-2019 
s’estableix en 425 euros per plaça, que suposa un total de 2.975 euros per plaça per 
al total dels set anys del període indicat i que s’haurà de satisfer en el termini de deu 
anys, mitjançant la creació d’un fons específic

D’altra banda, totes les denegacions de la renda garantia de ciutadania, sempre 
han estat justificades segons la normativa vigent de la renda garantia de ciutadania 
i notificades segons procediment administratiu comú (Llei 39/2015) amb resolució 
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motivada i peu de recurs, les quals permeten recurs d’alçada, donant tots els drets al 
ciutadà de revisió de la seva sol·licitud i resolució.

El format de les resolucions és revisat i adequat contínuament per adaptar-se a 
les modificacions de la normativa de la renda garantia de ciutadania així com la pu-
blicació del Reglament de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de 
ciutadania i la modificació del Decret 123/2007 de 29 de maig, pel qual es determi-
na el règim aplicable a la sol·licitud i concessió de les prestacions socials de caràcter 
econòmic de dret subjectiu.

Actualment hi ha 39 motivacions diferents en les resolucions de la renda garantia 
de ciutadania i complements de prestacions i pensions estatals per incompliment de 
requisits que s’ajusten al que estableix la normativa esmentada

En relació a l’actualització de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, 
cal apuntar que és un fet no discutit per ningú que la sortida de la crisi econòmica va 
comportar un augment de les desigualtats socials i que des d’aquest Govern estem 
treballant per minimitzar-les. En aquest sentit, estem d’acord amb l’actualització de 
les prestacions d’acord amb l’actual cost de la vida.

Tanmateix, les finances públiques tenen una limitació pressupostària que cal-
dria tenir en compte abans de poder aplicar una mesura com aquesta. D’una banda, 
l’actualització s’hauria de plantejar de forma gradual, ja que aquest índex no s’ac-
tualitza des de l’any 2011 i s’estima que l’impacte anual d’augmentar un 1% l’IRSC 
seria d’uns 17,5 M€ en els pressupostos de la Generalitat, que podria ser superior si 
la situació econòmica empitjora per la crisi provocada per la pandèmia del corona-
virus Covid-19.

La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, 
estableix que l’indicador de renda de suficiència ha de ser fixat periòdicament per la 
Llei de pressupostos de la Generalitat. Qualsevol modificació ha de ser inclosa en 
la llei de pressupostos.

La incorporació en els propers pressupostos s’ha de valorar conjuntament amb 
la resta de necessitats de despesa de la Generalitat de Catalunya i en el marc dels 
escenaris pressupostaris pluriennals d’ingressos i despeses, per no posar en risc la 
sostenibilitat de les finances públiques a llarg termini.

En relació a la situació econòmica arrel de la pandèmia, cal dir que l’existència 
dels Fons Covid no arriben a cobrir l’impacte pressupostari directe i indirecte de 
la pandèmia: els ingressos extraordinaris que suposa la Generalitat ascendeixen a 
3.225 M€ que no és suficient per compensar la caiguda d’ingressos i l’augment de la 
despesa per fer front a les noves necessitats socials i que s’han estimat en 4.972 M€.

En la mesura que es clarifiqui l’escenari econòmic i pressupostari del 2021 s’ava-
luarà la possibilitat d’incorporar un augment progressiu d’aquest índex a la propera 
llei de pressupostos.

Finalment, en relació als increments retributius a les universitats públiques, cal 
tenir present que la Constitució Espanyola reconeix l’autonomia de les universitats 
en la forma que la llei estableixi. La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Uni-
versitats (LOU) també reconeix aquest principi.

No obstant això, la LOU atribueix a les comunitats autònomes les competències 
en matèria de coordinació de les universitats de la seva competència. A Catalunya, 
la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC) vehicula i mate-
rialitza la coordinació amb el sistema universitari a través del Consell Interuniver-
sitari de Catalunya.

En conseqüència, en el marc de les competències de la legislació actual, el Go-
vern, a través del Consell Interuniversitari de Catalunya, ha donat trasllat del con-
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tingut del punt f) de la Moció 144/XII a les universitats catalanes a través de la Co-
missió de Gestió Universitària que va tenir lloc el passat dia 27 de maig.

Barcelona, 12 de octubre de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença d’Elisabet Samarra i Gallego, presidenta 
de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència perquè informi sobre el seu treball com a presidenta 
de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
356-00790/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 24, tinguda el 15.10.2020, 
DSPC-C 579.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació 
de Municipis de Catalunya davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la 
participació dels ens locals en la gestió del Pla per a la recuperació 
europea, Next Generation EU, de la Comissió Europea
356-00802/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 24, tinguda el 15.10.2020, 
DSPC-C 579.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi 
sobre la participació dels ens locals en la gestió del Pla per a la 
recuperació, Next Generation EU, de la Comissió Europea
356-00803/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 24, tinguda el 15.10.2020, 
DSPC-C 579.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença en ponència d’una representació de la 
Intersindical - Confederació Sindical Catalana amb relació al 
Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
353-01005/12

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00021/12).
Acord: Comissió d’Empresa i Coneixement, 15.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació 
d’Associacions Gitanes de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de facilitació de l’activitat econòmica
353-01006/12

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00022/12).
Acord: Comissió d’Empresa i Coneixement, 15.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representació la Confederació de 
Treballadors Autònoms de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de facilitació de l’activitat econòmica
353-01007/12

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00023/12).
Acord: Comissió d’Empresa i Coneixement, 15.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de 
Joves Empresaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
facilitació de l’activitat econòmica
353-01010/12

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00024/12).
Acord: Comissió d’Empresa i Coneixement, 15.10.2020.
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Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació 
Internacional de la Dona Emprenedora amb relació al Projecte de llei 
de facilitació de l’activitat econòmica
353-01012/12

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00025/12).
Acord: Comissió d’Empresa i Coneixement, 15.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representació l’Associació 
Catalana de Dones Directives i Empresàries amb relació al Projecte 
de llei de facilitació de l’activitat econòmica
353-01013/12

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00026/12).
Acord: Comissió d’Empresa i Coneixement, 15.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representació del Consell de 
Col·legis de Graduats Socials de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de facilitació de l’activitat econòmica
353-01017/12

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00027/12).
Acord: Comissió d’Empresa i Coneixement, 15.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representació del Servei 
d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona amb relació al 
Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
353-01018/12

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00028/12).
Acord: Comissió d’Empresa i Coneixement, 15.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la Diputació 
de Girona amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat 
econòmica
353-01019/12

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00029/12).
Acord: Comissió d’Empresa i Coneixement, 15.10.2020.
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Compareixença en ponència d’una representació de la Diputació 
de Lleida amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat 
econòmica
353-01020/12

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00030/12).
Acord: Comissió d’Empresa i Coneixement, 15.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Autoritat 
Catalana de la Competència amb relació al Projecte de llei de 
facilitació de l’activitat econòmica
353-01022/12

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00031/12).
Acord: Comissió d’Empresa i Coneixement, 15.10.2020.

Compareixença de Raimon Jané, president de la Federació ACAPPS, 
davant la Comissió d’Educació per a informar de la situació i les 
necessitats dels alumnes amb sordesa
357-00535/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió d’Educació, tinguda el 20.10.2020, 
DSPC-C 582.

Compareixença d’una representació del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
per a informar sobre les condicions de les pràctiques dels estudiants 
universitaris
357-00659/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
el 20.10.2020, DSPC-C 583.
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Compareixença d’una representació del Servei d’Epidemiologia 
i Prevenció del Càncer de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix 
Camp), davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la 
Petroquímica
357-00908/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sec-
tor de la Petroquímica, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C 584.

Compareixença de Josep Lluís Domingo Roig, catedràtic de 
toxicologia de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i 
Virgili, davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la 
Petroquímica
357-00909/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sec-
tor de la Petroquímica, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C 584.

Compareixença de Xavier Querol, membre del Consell Superior 
d’Investigacions Científiques, davant la Comissió d’Estudi de la 
Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00911/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sec-
tor de la Petroquímica, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C 584.

Compareixença d’Elisabet Samarra i Gallego, presidenta de la 
Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència per a informar sobre el seu treball com a presidenta 
de la Comissió
357-00923/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
en la sessió 24, tinguda el 15.10.2020, DSPC-C 579.
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Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis 
de Catalunya davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència per a informar sobre la participació 
dels ens locals en la gestió del Pla per a la recuperació per a 
Europea de la Comissió Europea, Next Generation EU
357-00924/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
en la sessió 24, tinguda el 15.10.2020, DSPC-C 579.

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència per a informar sobre la participació 
dels ens locals en la gestió del Pla per a la recuperació per a Europa 
de la Comissió Europea, Next Generation EU
357-00925/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
en la sessió 24, tinguda el 15.10.2020, DSPC-C 579.

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 la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública corresponent al 2019
334-00109/12

PRESENTACIÓ: COMISSIÓ DE GARANTIA DEL DRET D’ACCÉS A LA 

INFORMACIÓ PÚBLICA

Reg. 79803 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència: Mesa del Parlament, 20.10.2020

A la Mesa del Parlament
L’article 44.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a 

la informació pública i bon govern, i l’article 27 del Reglament de la Comissió de 
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) disposen que la GAIP ha 
d’elaborar i fer pública, anualment, una memòria sobre la seva activitat i sobre la 
situació de l’accés a la informació a Catalunya, i presentar-la en un acte públic al 
Parlament de Catalunya.

En compliment d’aquest precepte, es lliura aquest exemplar de la memòria de la 
GAIP corresponent al 2019 al registre del Parlament, i es fa avinent que s’ha sol·li-
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citat comparèixer davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència per informar-ne.

Barcelona, 8 d’octubre de 2020
Elisabet Samarra Gallego, presidenta de la Comissió de Garantia del Dret d’Ac-

cés a la Informació Pública

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 4192/2020, interposat per més de 
cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular al Congrés dels 
Diputats contra l’article 5 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures 
fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de 
l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient
381-00006/12

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 79541 / Provisió del president del TC del 13.10.2020

Acord: Mesa del Parlament, 20.10.2020.

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 5884/2019, interposat pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans contra els acords de la Mesa del Parlament del 24 i el 25 
de juliol de 2019 pels quals s’admeten a tràmit diverses propostes 
de resolució en el marc del debat general sobre les propostes per 
a la Catalunya real i no s’atén la petició de reconsideració del Grup 
Parlamentari de Ciutadans
383-00019/12

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 79540 / Provisió del president del TC del 13.10.2020

Acord: Mesa del Parlament, 20.10.2020.
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