
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix una excepció temporal a de-
terminades disposicions de la Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del 
Consell pel que fa a l’ús de tecnologies per proveïdors de serveis de comunicacions 
interpersonals independents de la numeració per al tractament de dades personals 
i d’altres classes amb finalitats de lluita contra l’abús sexual de menors en línia
295-00232/12
Coneixement de la proposta 9

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta modificada del 
Reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el marc per a 
aconseguir la neutralitat climàtica i es modifica el Reglament (UE) 2018/1999 («llei 
europea del clima»)
295-00233/12
Coneixement de la proposta 9

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2004/37/CE, rela-
tiva a la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a 
agents carcinògens o mutàgens durant el treball
295-00234/12
Coneixement de la proposta 9

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la reassignació de les competències en funció pública
250-01323/12
Rebuig 10

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
202-00078/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 11

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció ex-
terior i de relacions amb la Unió Europea, a fi d’establir mecanismes anuals d’impuls 
i control de l’acció exterior de la Generalitat
202-00085/12
Proposta de tramitació en lectura única davant el Ple 11

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
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 11
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

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

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

Proposta de resolució sobre el garantiment del dret al lleure educatiu dels infants
250-01528/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un pla de rescat per als autònoms i els 
treballadors del sector de les fires
250-01529/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la memòria de les migracions internes del segle xx
250-01530/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la participació sindical activa i l’obligació d’incloure els 
sindicats de mossos d’esquadra en la Comissió d’Igualtat de Gènere de la Direcció 
General de la Policia
250-01531/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre les bonificacions del transport públic per a les perso-
nes amb discapacitat
250-01532/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el garantiment de la seguretat ciutadana i l’increment 
dels efectius policials davant l’escalada d’ocupacions d’habitatges a Blanes
250-01533/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre les dificultats dels pacients amb malaltia pulmonar obs-
tructiva davant la pandèmia de Covid-19
250-01534/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre les accions de suport a l’empresa Nobel Plastiques 
Ibérica
250-01535/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre les mesures urgents per a pal·liar la crisi que pateix el 
sector de l’oci nocturn arran de la pandèmia de Covid-19
250-01536/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte a la diversitat lingüística 
de Catalunya
250-01537/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la inacció del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
davant la discriminació del castellà per part de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
250-01538/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la reobertura dels centres d’atenció primària i els con-
sultoris locals del Segrià
250-01539/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15
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Proposta de resolució de condemna de l’assenyalament públic d’agents del Cos de 
Mossos d’Esquadra per part de Quim Torra i Pla
250-01540/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’arribada de la fibra òptica a petits municipis
250-01541/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la protecció de les dones i de les víctimes del tràfic de 
persones i d’explotació sexual
250-01542/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’acatament de la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, del 29 de setembre, de nul·litat parcial del Pla director ur-
banístic de la construcció de Hard Rock al centre recreatiu i turístic de Vila-seca
250-01543/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el compliment de l’obligació d’avaluar els riscos labo-
rals al Cos de Mossos d’Esquadra davant la Covid-19
250-01544/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pla de xoc en l’àmbit de l’Administració 
de justícia amb motiu de la crisi de la Covid-19
250-01545/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’increment de les mesures de control contra la Co-
vid-19 als centres penitenciaris
250-01546/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el garantiment del poder adquisitiu dels empleats pú-
blics en temps de crisi econòmica per la Covid-19
250-01547/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el millorament de la col·laboració amb els ajuntaments 
davant la crisi de la Covid-19
250-01548/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el millorament del funcionament de la matrícula als 
cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística
250-01549/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un servei de rodalia que vertebri 
una mobilitat sostenible i justa a les terres de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran
250-01550/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’aplicació de polítiques socials per a millorar la quali-
tat de vida de la gent gran
250-01551/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la lluita contra el ciberassetjament a infants i adoles-
cents en temps de Covid-19
250-01552/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’emergència per a minimitzar els 
efectes negatius de la contaminació atmosfèrica
250-01553/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre les mesures urgents per a garantir la seguretat ciuta-
dana i la convivència pacífica a Mataró
250-01554/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18
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Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents de suport al comerç local 
i de proximitat davant la crisi generada per la pandèmia de Covid-19
250-01555/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la cultura en temps de Covid-19
250-01556/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

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
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’obligació d’empadronament
250-01558/12
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’aplicació Radar Covid-19
250-01559/12
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions laborals i retributives 
dels jutges de carrera per a cobrir les vacants produïdes a conseqüència de l’as-
setjament separatista
250-01560/12
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la defensa del rei Felip VI, cap de l’estat social i de-
mocràtic de dret
250-01561/12
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el drets humans a l’Equador
250-01562/12
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

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
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

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
Tramesa al Ple 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la necessitat d’incrementar el nombre de cursos i la 
formació específica per a la coeducació
250-01565/12
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la reactivació de les microempreses
250-01566/12
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la paralització de la variant de la C-31 a Torroella de 
Montgrí
250-01569/12
Presentació: GP CatECP 22
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Proposta de resolució sobre la dignificació i la senyalització de les fosses comunes 
de la Guerra Civil i la dictadura franquista als cementiris
250-01570/12
Presentació: GP PSC-Units 23

Proposta de resolució sobre la celebració d’un debat específic en comissió sobre 
el fons Next Generation
250-01572/12
Presentació: GP Cs, GP PSC-Units, GP CatECP, SP PPC 24
Tramitació pel procediment d’urgència extraordinària i acord de reducció dels terminis 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un protocol de prevenció de la Covid-19 
per als espais en què es desenvolupen activitats extraescolars
250-01573/12
Presentació: GP Cs 25

Proposta de resolució sobre la reobertura i la posada en funcionament del centre 
d’urgències d’atenció primària de Tarragona
250-01574/12
Presentació: GP Cs 26

Proposta de resolució sobre la posada en marxa de mesures sanitàries urgents al 
centre d’atenció primària Sant Pere, de Reus
250-01575/12
Presentació: GP Cs 27

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’ajuts directes per a evitar el tancament de 
negocis i empreses relacionats amb els sectors de la restauració, l’estètica i la bellesa
250-01576/12
Presentació: GP PSC-Units 28

Proposta de resolució sobre la creació de la delegació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a la vegueria del Penedès
250-01577/12
Presentació: GP ERC 30

Proposta de resolució sobre les targetes de crèdit renovable
250-01578/12
Presentació: GP CatECP 31

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 15/2020, sobre la Fundació de Gestió 
Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2018
256-00051/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 32

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups 
de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de la protecció del delta 
de l’Ebre
252-00028/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o 
memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2020, sobre el Consell Comarcal 
de la Garrotxa, corresponent al 2017
258-00028/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 33
Termini per a demanar la presentació de l’informe 33
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Justícia
410-00011/12
Substitució temporal de membres 34

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 683/XII, sobre el garantiment de l’equitat en 
l’accés als programes de prevenció del suïcidi
290-00634/12
Criteri sobre el compliment 34
Informe relatiu al compliment de la Resolució  34

Control del compliment de la Resolució 767/XII, sobre el reforçament de l’atenció 
als alumnes amb necessitats educatives especials en el marc d’un sistema educa-
tiu inclusiu
290-00691/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  37

Control del compliment de la Resolució 768/XII, sobre els centres educatius d’alta 
complexitat
290-00692/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  39

Control del compliment de la Resolució 769/XII, sobre la destinació dels recursos 
necessaris per a la construcció d’un edifici per a l’Institut de Vilafant
290-00693/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  42

Control del compliment de la Resolució 776/XII, sobre les connexions ferroviàries 
a les Terres de l’Ebre
290-00695/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  43

Control del compliment de la Resolució 789/XII, relativa a l’Informe de fiscalització 
9/2019, sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística, corresponent a l’exer-
cici del 2016
290-00708/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  44

Control del compliment de la Resolució 795/XII sobre l’optimació energètica dels 
sistemes de reg i dels projectes hidràulics
290-00714/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  47

Control del compliment de la Resolució 827/XII, sobre les mesures urgents per a 
garantir la seguretat ciutadana i erradicar la venda il·legal a l’espai públic de Sitges
290-00745/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  50

Control del compliment de la Resolució 828/XII, sobre els efectius del Cos de Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Jonquera amb unitats canines antidroga
290-00746/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  52

Control del compliment de la Resolució 829/XII, sobre la dotació del material tec-
nològic necessari al Cos de Mossos d’Esquadra perquè pugui dur a terme adequa-
dament les seves funcions
290-00747/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  52

Control del compliment de la Resolució 863/XII, sobre la creació d’un grup de treball 
per a establir un marc català de qualitat de les pràctiques
290-00772/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  53
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 165/XII, sobre la planificació per a gestionar els 
riscos derivats de la campanya d’estiu
390-00165/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 54

Control del compliment de la Moció 190/XII, sobre l’emergència educativa i la pla-
nificació del curs escolar 2020-2021
390-00190/12
Designació de la Comissió competent 59

Control del compliment de la Moció 191/XII, sobre l’inici del curs escolar 2020-2021
390-00191/12
Designació de la Comissió competent 59

Control del compliment de la Moció 192/XII, sobre l’inici del curs escolar 2020-2021
390-00192/12
Designació de la Comissió competent 59

Control del compliment de la Moció 193/XII, sobre la gestió dels fons Covid-19 per 
a la recuperació econòmica i social
390-00193/12
Designació de la Comissió competent 60

Control del compliment de la Moció 194/XII, sobre els procediments de regularitza-
ció de les persones immigrades
390-00194/12
Designació de la Comissió competent 60

Control del compliment de la Moció 195/XII, sobre l’ocupació i les condicions so-
ciolaborals del treball autònom
390-00195/12
Designació de la Comissió competent 60

Control del compliment de la Moció 196/XII, sobre la defensa de les institucions i 
l’autogovern
390-00196/12
Designació de la Comissió competent 60

Control del compliment de la Moció 197/XII, sobre la necessitat d’un pla de rescat 
per al sector de la cultura
390-00197/12
Designació de la Comissió competent 60

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 del Consell Interuniversitari de Catalunya corresponent al 2019
334-00110/12
Presentació: Josep Ribas i Seix, Secretari general de Consell Interuniversitari de Catalunya 61

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya titulat «La presència de contin-
guts audiovisuals que difonen un discurs negacionista en relació amb la Covid-19 
en plataformes i xarxes socials»
337-00039/12
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 61
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix 
una excepció temporal a determinades disposicions de la Directiva 
2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a 
l’ús de tecnologies per proveïdors de serveis de comunicacions 
interpersonals independents de la numeració per al tractament de 
dades personals i d’altres classes amb finalitats de lluita contra 
l’abús sexual de menors en línia
295-00232/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
modificada del Reglament del Parlament Europeu i del Consell pel 
qual s’estableix el marc per a aconseguir la neutralitat climàtica i es 
modifica el Reglament (UE) 2018/1999 («llei europea del clima»)
295-00233/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica 
la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protecció dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents carcinògens o 
mutàgens durant el treball
295-00234/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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2.10.25. Propostes de resolució 10

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la reassignació de les competències en 
funció pública
250-01323/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública en la ses-
sió 23, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 587.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
202-00078/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; SP PPC; SP CUP-CC (reg. 83102; 83104; 83158; 83275).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.11.2020; 10:30 h.

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

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

D’acord amb l’article 138 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s’acorda 
de proposar al Ple que la Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2014, del 
4 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, a fi d’establir 
mecanismes anuals d’impuls i control de l’acció exterior de la Generalitat sigui tra-
mitada pel procediment de lectura única.
Acord: Mesa del Parlament, 27.10.2020

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

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 02.11.2020 al 13.11.2020).
Finiment del termini: 16.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.10.2020.

Correcció d’errades de publicació
Nota adhesiva
– La Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, a fi d’establir mecanismes anuals d’impuls i control de l’acció exterior de la Generalitat (tram. 202-00085/12), ha estat modificada en el BOPC 719, a la pàgina 50.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 82900; 83231).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.11.2020 al 04.11.2020).
Finiment del termini: 05.11.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 82901; 83232).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.11.2020 al 04.11.2020).
Finiment del termini: 05.11.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 82902; 83233).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.11.2020 al 04.11.2020).
Finiment del termini: 05.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un pla de rescat per als 
autònoms i els treballadors del sector de les fires
250-01529/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 82903; 83234).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.11.2020 al 04.11.2020).
Finiment del termini: 05.11.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la memòria de les migracions internes 
del segle xx
250-01530/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 82904; 83116; 83235).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.11.2020 al 04.11.2020).
Finiment del termini: 05.11.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 82905; 83236).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.11.2020 al 04.11.2020).
Finiment del termini: 05.11.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 82906; 83117; 83237).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.11.2020 al 04.11.2020).
Finiment del termini: 05.11.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 82907; 83238).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.11.2020 al 04.11.2020).
Finiment del termini: 05.11.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les dificultats dels pacients amb malaltia 
pulmonar obstructiva davant la pandèmia de Covid-19
250-01534/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 82908; 83118; 83239).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.11.2020 al 04.11.2020).
Finiment del termini: 05.11.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 82909; 83240).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.11.2020 al 04.11.2020).
Finiment del termini: 05.11.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 82910; 83241).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.11.2020 al 04.11.2020).
Finiment del termini: 05.11.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 82911; 83242).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.11.2020 al 04.11.2020).
Finiment del termini: 05.11.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la inacció del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya davant la discriminació del castellà per part de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-01538/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 82912; 83243).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.11.2020 al 04.11.2020).
Finiment del termini: 05.11.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 82913; 83132; 83244).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.11.2020 al 04.11.2020).
Finiment del termini: 05.11.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 82914; 83245).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.11.2020 al 04.11.2020).
Finiment del termini: 05.11.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 82915; 83133; 83261).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.11.2020 al 04.11.2020).
Finiment del termini: 05.11.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 82916; 83134; 83262).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.11.2020 al 04.11.2020).
Finiment del termini: 05.11.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’acatament de la sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, del 29 de setembre, de nul·litat 
parcial del Pla director urbanístic de la construcció de Hard Rock al 
centre recreatiu i turístic de Vila-seca
250-01543/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 82917; 83135; 83260).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.11.2020 al 04.11.2020).
Finiment del termini: 05.11.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 82918; 83136; 83259).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.11.2020 al 04.11.2020).
Finiment del termini: 05.11.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 82919; 83137; 83258).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.11.2020 al 04.11.2020).
Finiment del termini: 05.11.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 82920; 83138; 83257).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.11.2020 al 04.11.2020).
Finiment del termini: 05.11.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el garantiment del poder adquisitiu dels 
empleats públics en temps de crisi econòmica per la Covid-19
250-01547/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 82921; 83139; 83256).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.11.2020 al 04.11.2020).
Finiment del termini: 05.11.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 82922; 83140; 83255).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.11.2020 al 04.11.2020).
Finiment del termini: 05.11.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 82924; 83141; 83254).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.11.2020 al 04.11.2020).
Finiment del termini: 05.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un servei de 
rodalia que vertebri una mobilitat sostenible i justa a les terres de 
Lleida, l’Alt Pirineu i Aran
250-01550/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 82923; 83142; 83253).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.11.2020 al 04.11.2020).
Finiment del termini: 05.11.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’aplicació de polítiques socials per a 
millorar la qualitat de vida de la gent gran
250-01551/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 82925; 83252).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.11.2020 al 04.11.2020).
Finiment del termini: 05.11.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 82926; 83251).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.11.2020 al 04.11.2020).
Finiment del termini: 05.11.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 82927; 83143; 83249).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.11.2020 al 04.11.2020).
Finiment del termini: 05.11.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 82928; 83250).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.11.2020 al 04.11.2020).
Finiment del termini: 05.11.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 82929; 83248).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.11.2020 al 04.11.2020).
Finiment del termini: 05.11.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la cultura en temps de Covid-19
250-01556/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 82930; 83247).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.11.2020 al 04.11.2020).
Finiment del termini: 05.11.2020; 10:30 h.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.11.2020 al 10.11.2020).
Finiment del termini: 11.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.10.2020.

Proposta de resolució sobre l’obligació d’empadronament
250-01558/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.11.2020 al 10.11.2020).
Finiment del termini: 11.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.10.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.11.2020 al 10.11.2020).
Finiment del termini: 11.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.10.2020.
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Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions 
laborals i retributives dels jutges de carrera per a cobrir les vacants 
produïdes a conseqüència de l’assetjament separatista
250-01560/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.11.2020 al 10.11.2020).
Finiment del termini: 11.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.10.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.11.2020 al 10.11.2020).
Finiment del termini: 11.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.10.2020.

Proposta de resolució sobre el drets humans a l’Equador
250-01562/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.11.2020 al 10.11.2020).
Finiment del termini: 11.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.10.2020.
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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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.11.2020 al 10.11.2020).
Finiment del termini: 11.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.10.2020.

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

TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.11.2020 al 10.11.2020).
Finiment del termini: 11.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.10.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.11.2020 al 10.11.2020).
Finiment del termini: 11.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.10.2020.

Proposta de resolució sobre la reactivació de les microempreses
250-01566/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.10.2020.



BOPC 717
30 d’octubre de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 22

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 02.11.2020 al 10.11.2020).
Finiment del termini: 11.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.10.2020.

Proposta de resolució sobre la paralització de la variant de la C-31 a 
Torroella de Montgrí
250-01569/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 80881 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2020

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

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a la 
paralització de la variant de la C-31 a Torroella de Montgrí, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 7 d’agost de 2020 va sortir a informació pública l’estudi informatiu i l’estudi 

d’impacte ambiental del «Nou vial de la C-31 sobre el riu Ter, amb itinerari per a 
vianants i ciclistes, entre el PK 3+000 de la GI643 i el PK 353+500 de la C-31. La 
Tallada d’Empordà - Ullà Fontanilles - Gualta (clau EI/IA-VC-05143-A2)».

Aquest vial projectat, mal anomenat variant, suposaria una afectació negativa 
directa i irreversible sobre la capacitat productiva de terrenys agrícoles situats a la 
zona de la plana del Baix Ter. La proposta de via no està pensada per a que hi cir-
culin els vehicles utilitzats als terrenys agrícoles adjacents La mitjana que separa els 
dos sentits de circulació impedeix que els vehicles agrícoles puguin ser avançats per 
la resta de mitjans de transport.

Ateses dades presentades a l’estudi, la mobilitat a la xarxa de carreteres locals 
resultaria notablement alterada, augmentant els fluxos de vehicles en algunes vies, 
com ara la GI-643, que són utilitzades per maquinària agrícola de gran volum i len-
tes, i no pensades per a absorbir el volum de trànsit previst; el que podria provocar 
un augment de la sinistralitat a les vies.

Es tracta, a més, d’un projecte que va contra tota lògica davant una situació 
d’emergència climàtica, una situació de crisi sanitària i econòmica, i un atac a la 
nostra pagesia, atacant els seus conreus, per no parlar dels danys irreparables que 
pot ocasionar a la sostenibilitat de l’entorn i al paisatge.

Així mateix, el vial projectat es planteja sobre una plana eminentment agrícola i 
amb diversos valors mediambientals (Xarxa Natura 2000 i PEIN del Riu Ter sumant 
les seves illes i bosc de ribera i camps agrícoles com a fonts de refugi i aliment) i 
paisatgístics (matriu agroforestal i plana al·luvial cultivada des de fa mil·lennis).

La prioritat hauria de ser optimitzar, ampliar, mantenir i restaurar la xarxa viària 
existent. També, fent cas al pla de mobilitat sostenible de Torroella, aconseguiríem 
millorar l’espai urbà d’aquest municipi i un estalvi econòmic per tots els contri-
buents. A més contribuiríem a un model de desenvolupament i turisme sostenible, 
que és el que estem impulsant des del territori.

Sembla, sobre el paper, més que una variant que pogués donar solució als pro-
blemes de mobilitat un pas previ a perllongar la C-32, autopista de la Costa Brava.

Aquest nou projecte ha tingut l’oposició al territori d’entitats com SOS Costa Bra-
va o Unió de Pagesos que consideren que aquesta infraestructura està pensada per 
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encaminar una futura autopista de la Costa Brava i no és una solució real als proble-
mes de mobilitat (concentrats en els mesos d’estiu) de la zona de l’Empordanet.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Aturar els tràmits el projecte nou vial de la C-31 sobre el riu Ter, amb itine-

rari per a vianants i ciclistes, entre el PK 3+000 de la GI643 i el PK 353+500 de la 
C-31. La Tallada d’Empordà - Ullà Fontanilles - Gualta (clau EI/IA-VC-05143-A2).

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2020 
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre la dignificació i la senyalització de 
les fosses comunes de la Guerra Civil i la dictadura franquista als 
cementiris
250-01570/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 80952 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2020

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

Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre la dignificació i senyalització de fosses co-
munes de la Guerra Civil i la dictadura franquista en cementiris, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
Recentment s’ha presentat l’Informe sobre la dignificació de fosses comunes de 

la Guerra Civil i el franquisme als cementiris de la província de Lleida. L’autor, 
l’historiador Josep Calvet, va explicar que a les comarques lleidatanes hi ha 44 ce-
mentiris que acullen algun tipus d’actuació de dignificació de les víctimes però que 
en prop de setanta, on es coneix que hi ha fosses, no s’ha dut a terme cap actuació 
encara en aquest sentit. Per això, insta la direcció general de Memòria Democràti-
ca, organisme que va encarregar aquest informe, a reparar les senyalitzacions que 
estiguin fetes malbé, també que expliqui i contextualitzi monuments o làpides de 
l’època franquista que encara hi ha en cementiris lleidatans i que porti a terme l’ex-
humació d’aquelles fosses que estan documentades per poder dignificar i reconèixer 
les víctimes.

L’estudi abasta el territori de la província de Lleida, però la realitat és similar a 
la resta del territori de Catalunya.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Elaborar un pla d’actuacions urgents, en coordinació amb les administracions 

locals, per tal de reparar les senyalitzacions de les fosses comunes de la Guerra Civil 
i la dictadura franquista en cementiris d’arreu de Catalunya.



BOPC 717
30 d’octubre de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 24

2. Accelerar els treballs de dignificació, senyalització i contextualització de les fos-
ses comunes de la Guerra Civil i la dictadura franquista en cementiris d’arreu de Cata-
lunya, allà on estiguin localitzades i encara no s’hagin fet actuacions d’aquesta tipologia.

3. Accelerar els treballs per la retirada o contextualització, segons dimani en 
cada cas de la legislació en matèria de memòria històrica, dels monuments o làpides 
franquistes en cementiris d’arreu de Catalunya.

4. Accelerar les tasques d’exhumació de les fosses documentades i d’identificació 
genètica de les restes recuperades, dins el marc de la planificació de les actuacions 
d’aquestes tipologies.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Rosa 

Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la celebració d’un debat específic en 
comissió sobre el fons Next Generation
250-01572/12

PRESENTACIÓ: GP CS, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP PPC

Reg. 81113 i 83371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2020

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 

167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
celebració d’un debat específic en comissió sobre els Fons Next Generation, per tal 
que sigui substanciada davant el Ple, amb el text següent.

Així mateix, els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb l’article 107 del 
Reglament, sol·liciten que aquesta proposta de resolució es tramiti pel procediment 
d’urgència extraordinària, en totes les fases.

Exposició de motius
La Comissió Europea va aprovar al mes de juliol la creació d’un nou fons de re-

cuperació anomenat «Next Generation EU» dotat amb 750.000 milions d’euros per 
fer front a la crisis econòmica i social provocada per la pandèmia del coronavirus. 
El fons vol garantir la recuperació sostenible, equitativa, inclusiva i justa de tots els 
Estats de la Unió Europea transformant l’economia amb reformes estructurals.

Els Estats tindran, des del mes d’octubre d’enguany fins a l’abril del 2021, temps 
suficient per presentar projectes amb l’objectiu de ser finançats per aquest Fons. Serà 
clau que els projectes s’alineïn amb els criteris de Unió Europea pel què fa a la trans-
formació digital i la transició ecològica de la nostra economia.

El Govern de la Generalitat va aprovar el passat 6 d’octubre la creació d’un Co-
mitè assessor Catalunya-Next Generation EU (Conext CAT-EU). Segons el mateix 
Govern, aquest és un òrgan col·legiat que té per objectiu promoure i identificar pro-
jectes que optaran a aconseguir recursos del fons europeu de recuperació Next Ge-
neration. Els projectes se seleccionaran entre les propostes recollides en el Pla per 
la reactivació econòmica i la protecció social presentat pel Govern el juliol passat i 
d’acord amb l’informe elaborat pel Grup de Treball Catalunya 2022, així com entre 
altres projectes que compleixin els criteris definits pel propi comitè.

Segons el Govern, durant els mesos d’octubre, novembre i desembre de l’any 
2020, el Comitè realitzarà una primera identificació i selecció dels projectes, i in-
formarà puntualment dels seus treballs a la CORECO.
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Aquest comitè assessor s’adscriurà al Departament de la Vicepresidència i d’Eco-
nomia i Hisenda, i estarà presidit del vicepresident de la Generalitat, mentre que el 
conseller d’Empresa i Coneixement n’ocuparà la vicepresidència.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasignants, presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya acorda de celebrar, en el termini d’un mes a partir de 

l’adopció d’aquest acord, un debat específic i conjunt entre la Comissió d’Economia 
i Hisenda i la Comissió d’Empresa i Coneixement en el Parlament, via article 157 
del Reglament del Parlament de Catalunya, per a tractar la tasca que està portant a 
terme el Comitè assessor Next Generation EU pel què fa a la selecció de projectes 
per a presentar a les convocatòries dels Fons Next Generation EU.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2020
Lorena Roldán Suárez, GP Cs; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Susanna 

Segovia Sánchez GP CatECP, portaveus. Alejandro Fernández Álvarez, represen-
tant SP del PPC

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP Cs, GP PSC-Units, GP CatECP, SP PPC (reg. 81113).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que 
són fixats amb caràcter d’urgència ordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 27.10.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
02.11.2020 al 03.11.2020).
Finiment del termini: 04.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.10.2020.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un protocol de prevenció de 
la Covid-19 per als espais en què es desenvolupen activitats extraescolars
250-01573/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 81114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Jorge Soler González, diputado, Dimas Grage-

ra Velaz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo estable-
cido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Pro-
puesta de resolución para establecer urgentemente un protocolo de prevención por 
Covid-19 para los espacios en los que se desarrollan actividades extraescolares, para 
que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Teniendo en cuenta que la situación epidemiológica generada por el Covid-19 ha 

empeorado en las últimas semanas y que, entre las actividades permitidas, se siguen 
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manteniendo diversas actividades extraescolares en las que interactuan los menores, 
es adecuado reforzar las medidas de control y prevención de Covid-19 también en 
estos entornos extraescolares.

Al tratarse de grupos localizados y con un funcionamiento similar en muchas 
ocasiones al de los grupos escolares, consideramos conveniente valorar que los pro-
tocolos desarrollados en los documentos de Gestió de Casos Covid-19 als Centres 
Educatius puedan adaptarse a las particularidades de las diferentes actividades 
extra escolares, sobre todo, en lo referente a la gestión de los casos, pudiendo refor-
zar la coordinación entre los espacios en que se desarrollan estas actividades y los 
Centros de Atención Primaria de referencia, y agilizando el acceso de los respon-
sables de actividades extraescolares a contar con el apoyo de los profesionales ade-
cuados para asegurar la salud pública, la detección y seguimiento de los casos y los 
aislamientos.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Establecer un protocolo adaptado para la gestión de casos Covid-19 en los es-

pacios en los que se desarrollen actividades extraescolares, garantizando el acceso 
de los mismos a una coordinación efectiva con los Centros de Atención Primaria 
para el soporte en la detección y aislamiento de casos.

2. Destinar una partida económica a crear una línea de ayudas con el objeto de 
paliar el gasto que supone para los centros y espacios en los que se desarrollan ac-
tividades extraescolares la adaptación de sus entornos conforme para asegurar las 
medidas sanitarias.

Palacio del Parlamento, 21 de octubre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Jorge Soler González, Dimas Gragera Velaz, 

diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre la reobertura i la posada en 
funcionament del centre d’urgències d’atenció primària de Tarragona
250-01574/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 82382 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Martín Eusebio Barra López, Francisco Ja-

vier Domínguez Serrano, Jorge Soler González diputados del Grup Parlamentari de 
Ciuta dans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento 
del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para la inmeditada apertura 
y puesta en funcionamiento del Centro de Urgencias de Atención Primaria en la 
Ciudad de Tarragona, para que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
Hace más de diez años que el conseller de Salut, Sr. Boi Ruiz, cerraba el Centre 

d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP), ubicado en el CAP Muralles. Era una víc-
tima más de los recortes sanitarios. Fue en septiembre del 2011 y, desde entonces, 
los tarraconenses que necesitan visitar un médico de urgencia durante la noche de-
ben acudir al servicio de Urgencias de los hospitales Joan XXIII o Santa Tecla, o 
bien se ven obligados a coger el coche y desplazarse hasta el CAP La Granja-Torre-
forta, donde se encuentra el Punt d’Atenció Continuada (PAC).
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La falta de CUAP es un agravio comparativo con otros municipios del territorio 
como por ejemplo Reus y Salou.

El grupo parlamentario de Ciutadans através de la diputada Sra. Lorena Roldán 
se presentó una propuesta de resolución a la Comissió de Salut del Parlament, pi-
diendo la reapertura del CUAP de Tarragona. Esta comisión, entonces presidida por 
la actual consellera de Salut, la Sra. Alba Vergés, aprobó la resolución por mayoría 
de los grupos parlamentarios, con la única abstención de Junts pel Sí.

Desde esa fecha hasta enero del 2019, el actual gerente de la Regió Sanitària 
Camp de Tarragona, anunciaba que se estaba trabajando en un proyecto para habi-
litar un CUAP en el CAP Tàrraco, ambulatorio que se encuentra ubicado justo al 
lado del Hospital Joan XXIII de Tarragona. Aunque a los sindicatos no les parecía 
la mejor de las soluciones, la realidad a día de hoy es que no se ha llevado a cabo la 
puesta en marcha de este proyecto y, como consecuencia, los ciudadanos y ciudada-
nas de la Ciudad de Tarragona siguen sin disponer de servicios sanitarios adecuados 
por negligencia del Govern de la Generalitat, más preocupado de abrir chiringuitos 
para sus intereses particulares que de dotar y mejorar la asistencia sanitaria de los 
tarraconenses y, en general, de los catalanes.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Disponer los medios necesarios y fijar una fecha concreta para la apertura del 

Centro de Urgencias de Atención Primaria de Tarragona, para que la ciudadania de 
Tarragona disponga de este servicio sanitario prioritario.

Palacio del Parlamento, 21 de octubre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Martín Eusebio Barra López, Francisco Javier 

Domínguez Serrano, Jorge Soler González, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre la posada en marxa de mesures 
sanitàries urgents al centre d’atenció primària Sant Pere, de Reus
250-01575/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 82383 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-

tado, Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la Propuesta de resolución para implementar medidas sanitarias 
urgentes en el Centro de Atención Primaria de Sant Pere de Reus, para que sea sus-
tanciada ante la Comissió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La situación en el CAP Sant Pere de Reus respecto a la atención sanitaria que 

reciben los ciudadanos que ya era muy grave y complicada antes de la pandemia 
generada por el Covid-19, ahora se ha agravado de manera insostenible por la falta 
de organización, de profesionales y medios técnicos suficientes debido a la falta de 
organización y gestión del Departament de Salut, que desde hace años reivindican 
los profesionales que trabajan día a día en dicho centro sanitario. Mientras los usua-
rios del centro sanitario se encuentran cada día más desatendidos y con un gran dé-
ficit de asistencia y de medios telemáticos que les impiden y que no permiten que 
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se lleven a cabo muchas visitas y consultas de vital necesidad para los vecinos del 
municipio de Reus.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Garantizar las partidas de vacunas para la campaña de la gripe de este año.
2. Comprobar que las vacunas que se suministrarán cumplan con todas las ga-

rantías sanitarias vigentes.
3. Disponer de los medios necesarios para la limpieza y la desinfección del cen-

tro sanitario con la periodicidad adecuada y reúnan las medidas de seguridad nece-
sarias para llevar todos los servicios sanitarios con las máximas garantías sanitarias.

4. Reforzar la plantilla profesional del CAP para poder cubrir por circuitos se-
parados la atención sanitaria general, incluyendo todo lo que ha quedado pendiente 
de atención, y la atención específica derivada del Covid-19 y las actividades de pre-
vención y promoción de la salud comunitarias, así como dotar al turno de noche del 
personal de enfermería necesario.

5. Garantizar las ratios de profesionales de la Unión Europea, tanto de enferme-
ría como de facultativos médicos para garantizar los tiempos necesarios de atención 
a los usuarios y sus familias que permitan una atención de calidad y el cuidado de 
la salud emocional de los profesionales.

6. Llevar a cabo el prometido desdoblamiento del CAP Sant Pere con una nueva 
edificación, para evitar la actual saturación y el desplazamiento de los ciudadanos 
del barrio del Carme.

Parlamento, 21 de octubre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Francisco Javier Domínguez Serrano, Martín 

Eusebio Barra López, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’ajuts directes per a evitar 
el tancament de negocis i empreses relacionats amb els sectors de 
la restauració, l’estètica i la bellesa
250-01576/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 82406 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
l’aprovació d’ajuts directes per evitar tancaments de negocis i empreses relacionades 
amb el sector de la restauració, estètica i bellesa, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Govern de la Generalitat va anunciar el passat 14 d’octubre diverses mesures 

per fer front a la pandèmia. En concret, el tancament de bars i restaurants, així com 
centres d’estètica i reducció d’aforaments al comerç, durant com a mínim de 15 dies. 
La preocupació per les dades epidemiològiques va comportar, segons el Govern, a 
prendre aquesta decisió.

Aquestes mesures anunciades per part del Govern de la Generalitat tindran una 
clara afectació en el sector de la restauració i col·lateralment, també en el de l’ali-
mentació, així com pels centres d’estètica i bellesa. Segons la patronal PIMEC, 
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aquest 15 dies comportaran un impacte en la facturació de 780 milions d’euros. Per 
contra, el Govern de la Generalitat va anunciar ajuts per valor de 40 milions d’euros, 
que no ha concretat, i va aprovar dimarts 20 d’octubre un decret llei per reduir els 
lloguers dels locals on hi ha instal·lats aquests establiments.

Però no només tindrà una repercussió en els sectors, amb el què això implica de 
risc de tancament definitiu d’algun dels establiments, i pèrdua de llocs de treball, 
sinó que també en tindrà per a l’economia local.

Sempre hem defensat que cal actuar front la pandèmia de forma coordinada, 
coherent i acceptant les decisions que en qualsevol moment prenguin les autoritats 
sanitàries competents a fi i efecte de reduir el risc de propagació i d’emergència sa-
nitària provocat per la Covid-19. I estarem al costat dels diversos Governs en les me-
sures que es vagin prenent. Ara bé, hem de ser contundents amb l’exigència que les 
mesures es planifiquin oportunament, sense improvisar, i que vagin acompanyades 
d’ajuts compensatoris als sectors productius i també als Ajuntaments a qui afecten, 
molt sovint, aquestes decisions. L’anunci, que no s’ha concretat, dels 40 milions 
d’euros per a ajuts al sector és del tot insuficient per cobrir les despeses de tanca-
ment d’un sector tant important per a l’economia local.

Tanmateix, el Govern va aprovar el passat 20 d’octubre una línia de préstecs a 
través d’Avalis de Catalunya i l’ICF dotada amb 20 milions d’euros, cap notícia dels 
40 anunciats. I també va aprovar la incorporació de 420 milions d’euros al pressu-
post degut al major objectiu de dèficit fixat per l’Estat però, en canvi, no va haver-hi 
més mesures econòmiques pel sector.

Per altra banda, el Govern de l’Estat, per ajudar les Comunitats autònomes trans-
ferirà, al llarg del 2020, al Govern de la Generalitat 3.225 milions d’euros en fons 
extraordinaris no reemborsables, i ha aprovat la suspensió de les regles fiscals per 
les CCAA i EELL, el què significarà per a Catalunya, a l’entorn de 5.000 milions 
d’euros extraordinaris per seguir fent front a la pandèmia.

Cal un esforç per part del Govern de la Generalitat per donar suport a bars i res-
taurants, i centres d’estètica, no via préstecs, sinó amb ajuts directes al sector. És la 
única manera de donar suport a treballadors i treballadores, i empresaris d’aquest 
sector, que ja va quedar molt afectat el passat mes de març amb el tancament de l’ac-
tivitat al llarg de més de dos mesos, i que ara, amb aquestes noves mesures tornen a 
veure com han d’abaixar persianes.

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

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya constata que les ajudes fins ara anunciades pel Go-

vern de la Generalitat al sector de la restauració i el comerç, són del tot insuficients 
per poder sobreviure i compensar el cost obligat del seu tancament.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
2. Aprovar ajudes immediates, directes i a fons perdut, així com acordades amb 

el sector, clarament vinculades a poder fer front a les despeses diverses per tal d’evi-
tar tancaments de negocis i empreses relacionades amb el sector de la restauració, 
estètica i bellesa.

3. En cas de preveure la necessitat d’aplicació de qualsevol nova mesura res-
trictiva a causa de l’emergència sanitària que patim i que afecti als sectors de la 
restauració, comerç, oci, estètica i bellesa, consensuar-la abans amb representants, 
associacions i sindicats afectats per garantir una correcta, efectiva, i proporcionada 
aplicació.

4. Incentivar el consum d’àpats per emportar i quan es pugui re-obrir el sector, 
formular campanyes de reactivació de la restauració i el comerç local.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la creació de la delegació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a la vegueria del 
Penedès
250-01577/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 82980 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2020

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu, Raquel Sans Guerra, diputada, Rut Ribas i Mar-

tí, diputada, Lluïsa Llop i Fernàndez, diputada, Aurora Carbonell i Abella, diputada 
del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la crea-
ció de la delegació de la CCMA a la vegueria del Penedès, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és una de les eines més potents 

del país a l’hora de projectar les diferents realitats existents de Catalunya. La quali-
tat del producte audiovisual que genera en demostra la professionalitat i el compli-
ment de la missió per la qual va ser creada, i els índexs d’audiència en són el màxim 
valedor.

Un dels objectius que cal que la CCMA desenvolupi amb més intensitat del que 
ha fet fins al moment, és el de donar cobertura a les diferents entitats territorials del 
país.

Arran de la crisi econòmica del 2008 es va iniciar una reducció de les delega-
cions territorials amb què comptava la CCMA, implicant d’aquesta manera una re-
ducció també de la qualitat i de pluralitat territorial, que és una de les essències de 
Catalunya.

Tot i ser conscients de la realitat econòmica actual, considerem imprescindible 
que es renovin els compromisos de cobrir tot el territori i de donar veu a les reali-
tats territorials.

La vegueria del Penedès, aprovada el 2017, i les seves quatre comarques que la 
componen (Alt Penedès, Baix Penedès, Anoia i Garraf) pateixen una infradotació 
dels mitjans públics de comunicació.

Actualment, el Penedès queda dins de tres àmbits informatius: Catalunya Cen-
tral, Barcelona i Tarragona. Això provoca que no s’entengui la vegueria com a ter-
ritori conjunt i es converteix en l’últim punt on es destinen els recursos i l’atenció 
mediàtica. Aquest fet provoca que el ressò mediàtic de la realitat penedesenca sigui 
molt irrellevant en els espais de la CCMA.

És per això, que és important cobrir la realitat del Penedès més a fons, de la ma-
teixa manera que a la resta de territoris, un fet que ara no és així.

Actualment la informació del Penedès es cobreix, com s’ha dit, des de tres es-
pais comunicatius diferents dins de la CCMA, un fet que inexorablement condueix 
a no tenir la realitat del Penedès com a prioritat. És per això que no n’hi ha prou en 
tenir «present» el territori des de Barcelona o Tarragona, el que cal és que des del 
Penedès es faci present.

Avançant i consolidant la presència del Penedès en l’organització de la CCMA es 
farà un pas més per garantir una millor gestió de la comunicació pública i que arribi 
a tota la ciutadania del país.

Aquest passat mes de juliol el Govern de la Generalitat va anunciar l’inici del 
desplegament de la vegueria del Penedès i de les delegacions territorials dels de-
partaments. Es considera que cal reforçar aquest desplegament dotant d’un univers 
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comunicatiu conjunt i amb la delegació de la CCMA al Penedès és un primer pas 
indispensable.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a proposar la creació d’una delegació 

de la CCMA a la vegueria del Penedès, per tal que en faciliti la seva visualització 
als mitjans públics catalans i es pugui cobrir l’actualitat informativa d’aquest terri-
tori en les millors condicions.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Raquel Sans Guerra, Rut Ribas i Martí, Lluïsa 

Llop i Fernàndez, Aurora Carbonell i Abella, diputades, GP ERC

Proposta de resolució sobre les targetes de crèdit renovable
250-01578/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 82993 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
les targetes revolving, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les targetes revolving son targetes de crèdit comercialitzades per entitats finan-

ceres i bancàries que només tenen l’opció de pagament aplaçat. Totes les compres 
que es realitzen amb aquestes targetes es faran en un pagament d’una quota amb una 
data pactada i amb interessos que segons diversos estudis oscil·len entre el 22% i el 
29%. Això manté als clients endeutats sense necessitat i patint uns interessos que 
doblen aquells que el Banc d’Espanya fixa com a criteri. El 4 de març de 2020 el 
Tribunal Suprem va tornar a declarar abusius els interessos de les targetes revolving 
al considerar-los usura.

L’associació d’usuari financers Asufin ha realitzat una demanda col·lectiva con-
tra Carrefour per considerar que les targetes de crèdit emeses per l’empresa tenen 
quatre condicions que son considerades abusives i que existeix una clara manca de 
transparència i proporcionalitat en les clàusules d’aquests instruments crediticis.

És per aquest motiu que des del nostre grup parlamentari creiem que l’Agència 
Catalana de Consum ha d’actuar de manera immediata davant d’aquesta problemà-
tica que pot afectar a un bon número d’usuaris a Catalunya.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Posar en marxa una actuació immediata de l’Agència Catalana de Consum per 

estudiar les clàusules abusives recollides en els contractes de les targetes de crèdit 
comercialitzades per entitats financeres i bancàries a Catalunya.

2. Suport i assessorament jurídic als afectats per les clàusules abusives d’aquestes 
targetes de crèdit de cara a reclamar el rescabalament dels seus drets.



BOPC 717
30 d’octubre de 2020

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes 32

3. Coordinar-se amb els representants d’Asufin a Catalunya per obtenir tota la 
informació necessària dels afectats per aquestes clàusules abusives a Catalunya.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80876; 81100).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 09.11.2020 a l’11.11.2020).
Finiment del termini: 12.11.2020; 10:30 h.

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de la 
protecció del delta de l’Ebre
252-00028/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP Cs (reg. 83103; 83246; 83417).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 03.11.2020; 10:30 h.
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3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2020, sobre el 
Consell Comarcal de la Garrotxa, corresponent al 2017
258-00028/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 81002 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 27.10.2020

L’Informe de fiscalització 16/2020, sobre el Consell Comarcal de la Garrotxa, 
corresponent al 2017 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en l’edició elec-
trònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 02.11.2020 al 20.11.2020).
Finiment del termini: 23.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.10.2020.

Fascicle segon

https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/123620184.pdf
https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/123620184.pdf
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Justícia
410-00011/12

SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE MEMBRES

Reg. 80169 / Coneixement: Mesa de la Comissió de Justícia, 26.10.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, comunica que, a l’empara de l’article 48.4 del Reglament del Parlament, la 
diputada Alícia Romero Llano ha estat substituïda pel diputat Rafel Bruguera Bata-
lla com a membre de la Comissió de Justícia, als efectes exclusius de la Proposició 
de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya (tram. 202-00061/12).

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 683/XII, sobre el garantiment 
de l’equitat en l’accés als programes de prevenció del suïcidi
290-00634/12

CRITERI SOBRE EL COMPLIMENT

En la sessió de la Comissió de Polítiques de Joventut tinguda el 20.10.2020, de con-
formitat amb l’article 168.4 en relació amb l’article 162 del Reglament del Parla-
ment, els grups parlamentaris han fixat llur posició en relació amb el compliment 
de la Resolució 683/XII, sobre el garantiment de l’equitat en l’accés als programes 
de prevenció del suïcidi. Finalment, a sol·licitud de Blanca Victoria Navarro Pache-
co (reg. 76291), el president de la Comissió ha requerit el pronunciament de la Co-
missió, la qual ha considerat que el Govern ha donat compliment a la damunt dita 
Resolució.
Acord: Comissió de Polítiques de Joventut, 20.10.2020.

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 80789 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.10.2020

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 683/XII, sobre 
el garantiment de l’equitat en l’accés als programes de prevenció del suïcidi (tram. 
290-00634/12), 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-
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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 proto-
col clínic ni prescripció facultativa que ens orientés en el procediment, ni tampoc 
tractament 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 perso-
nes, amb major voracitat en la salut dels més fràgils o amb patologies de base, hem 
hagut d’adaptar-nos, amatents, en funció de les circumstàncies que esdevenien i de 
com evolucionava la incidència vírica. A la vegada que supeditats, durant 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 idio-
sincràsies 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, i per la incidència sobre patologies de base 
en persones diagnosticades amb diferents malalties i en diferents graus d’afectació. 
Perquè a la vegada que la mesura era efectiva per pal·liar la propagació i els conta-
gis, podia produir efectes i danys colaterals en les persones, en la seva salut física 
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.

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’àmbit 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 cen-
tre 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 resolució parlamentaria 
fruit de l’acord assolit entre els diferents grups polítics en circumstàncies comple-
tament diferents a les sobrevingudes amb posterioritat a l’aprovació de la mateixa, 
que tant sols tres mesos després, donada la situació d’emergència, hem focalitzat 
l’atenció a actuacions prioritàries adreçades a les persones en situació de risc, reori-
entant les accions previstes dintre uns paràmetres de plena normalitat, reconvertint 
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 urgent. 
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 recur-
sos emprats siguin els adequats i necessaris sense comprometre la sostenibilitat 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 els efectes que ha produït sobre la salut mental i emocional de les perso-
nes, vàrem prioritzar la realització d’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 conte-
nir 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 so-
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cial 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’aten-
ció necessària als usuaris del sistema, en funció de les circumstàncies personals que 
els afecten amb posterioritat a aquest estadi.

El Govern hem dut a terme múltiples recomanacions amb el propòsit d’acompa-
nyar la ciutadania en la cura de la gestió emocional.

En aquesta línia, davant les condicions que patíem des del mes de març i com 
afectaven les persones, vàrem acordar la necessitat d’impulsar serveis complemen-
taris a l’atenció presencial, que permetessin, per a determinades patologies, fer-ne 
el seguiment convenient i seguir oferint l’atenció necessària, valorant com a fona-
mental i imprescindible impulsar una actuació preventiva que alerti la ciutadania de 
possibles efectes i conseqüències derivades d’aquesta situació sobrevinguda.

Aquestes noves eines, malgrat la situació d’excepcionalitat, ens han permès conti-
nuar 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 altres re-
cursos d’atenció a la salut mental comunitària, mitjançant la reformulació dels mèto-
des 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 noves eines que el facin àgil, obert, universal i equitatiu.

Veníem treballant en l’evolució del model d’atenció primària per adequar la res-
posta del sistema públic de salut a les necessitats de les persones i incrementar la 
capacitat resolutiva, un dels eixos prioritaris sobre els que hem articulat les políti-
ques sanitàries del Departament de Salut, la vida i la cura de les persones en el cen-
tre del sistema. Amb la irrupció de la Covid-19, hem accelerat aquest model. Priorit-
zem 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.

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 46 M€ 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-
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 
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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.

D’acord amb el propòsit d’aquesta resolució, afegir que som conscients que la 
pandèmia ha incrementat la necessitat d’atenció a la salut mental, tant en la pobla-
ció general com amb els qui patien malaltia mental prèvia, i en aquest àmbit sempre 
hem apostat per desenvolupar mesures de caràcter estructural, 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, 15 d’octubre de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 767/XII, sobre el reforçament 
de l’atenció als alumnes amb necessitats educatives especials en el 
marc d’un sistema educatiu inclusiu
290-00691/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 80940 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.10.2020

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 767/XII, sobre el 
reforçament de l’atenció als alumnes amb necessitats educatives especials en el marc 
d’un sistema educatiu inclusiu (tram. 290-00691/12), us informo del següent:

Respecte a la formació específica i continuada per al personal docent i altres pro-
fessionals de suport educatiu, és important transmetre que durant aquest últim curs 
escolar s’han invertit grans esforços en la formació d’aquests professionals, a través 
de cursos d’oportunitats d’aprenentatge per a tothom, formació en altes capacitats, 
formació en llengua de signes catalana, formació a centres que incorporen SIEI o 
formació a EAPs, entre altres.

Un dels objectius prioritaris de la formació permanent del professorat és univer-
salitzar l’atenció personalitzada, i el suport a les necessitats individuals d’aprenen-
tatge de tot l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

En aquest sentit s’han elaborat materials i s’han realitzat diferents accions forma-
tives entre les quals destaquem:

– Formació per als orientadors de secundària amb l’objectiu de personalitzar 
l’orientació acadèmica i professional.

– Formació per als equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP).
– Formació per als professionals de les aules integrals de suport (AIS).
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– Jornada d’acollida i intercanvi dels centres d’educació especial proveïdors de 
serveis i recursos (CEEPSIR).

– Formació per als professionals dels centres de recursos educatius per a defi-
cients visuals (CREDA).

– Formació per als centres de Recursos educatius per a l’alumnat amb trastorns 
de l’aprenentatge i la conducta (CRETDIC).

– Formació adreçada als centres amb suports intensius per a l’escolarització in-
clusiva (SIEI).

– Formació al grup de formadors educació inclusiva (FEI) en el territori.
– Formació als docents en atenció a la diversitat (alumnes amb altes capacitats i 

alumnes amb TDAH.
– Formació als professionals d’atenció educativa que fan suports a la inclusió en 

els seminaris d’educació especial de zona (SEEZ).
El grup de formadors d’atenció educativa inclusiva del Departament d’Educació 

ha fet difusió del Decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema 
educatiu inclusiu, d’acord amb l’estructura del Servei Territorial d’Educació corres-
ponent, del Consorci d’Educació de Barcelona, i en coordinació amb els Serveis 
d’Atenció a la Diversitat i la Inclusió, aquest curs donant eines per aplicar les mesures 
universals que preveu el decret amb la publicació del document de mesures.

Igualment, s’ha publicat el document d’orientacions pel pla de suport individua-
litzat i s’ha iniciat la formació corresponent. Està previst realitzar també formació 
en un disseny universal de l’aprenentatge per a mestres, professorat i EAP.

Des del Departament d’Educació s’impulsen, des del curs 2004-2005, els plans 
educatius d’entorn. Aquest projecte de corresponsabilitat entre el Departament d’Edu-
cació i els ajuntaments té per finalitat, entre d’altres, contribuir a l’èxit educatiu de tot 
l’alumnat i, de manera molt especial, de l’alumnat més fràgil i vulnerable.

Conscients que l’èxit escolar i educatiu depèn en bona part de la continuïtat i co-
herència de les diferents accions educatives que recauen en l’alumnat, des dels plans 
educatius d’entorn s’ha potenciat la coordinació i el treball col·laboratiu entre tots 
els agents educatius que operen en un territori: centres, famílies, administracions, 
entitats i agents socioeducatius de l’entorn.

Els plans educatius d’entorn posen l’accent en la xarxa per donar una resposta 
comunitària als reptes educatius de manera més eficaç i coordinada i possibilitar 
oportunitats d’aprenentatge, tant en l’àmbit formal com en el no formal, que incre-
mentin les possibilitats d’èxit acadèmic, personal i relacional de tot l’alumnat.

D’acord amb el que estableix el decret 150/2017, del 17 d’octubre, de l’atenció 
educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, tot l’alumnat del 
Servei d’Educació de Catalunya està subjecte a l’atenció educativa.

Un dels principis fonamentals del sistema educatiu català és la cohesió social i 
l’educació inclusiva com a base d’una escola per a tothom, l’atenció educativa de tot 
l’alumnat que es regeix pel principi d’escola inclusiva, i com determina l’article 81 
de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, els projectes educatius dels centres 
han de considerar els elements curriculars, metodològics i organitzatius per a la 
participació de tots els alumnes en els entorns escolars ordinaris, independentment 
de llurs condicions i capacitats.

Per al Departament d’Educació és una prioritat indiscutible treballar a través de 
mesures tan necessàries com l’organització dels centres per a atendre la diversitat 
de l’alumnat amb diferent intensitat de suports, mesures universals, addicionals i 
intensives.

Actualment s’està treballant en la regulació de l’atenció educativa en totes les 
etapes educatives i en cadascun dels ensenyaments, inclosa la transició a la vida 
adulta. Un exemple clar es troba en la creació dels itineraris formatius específics 
(IFE) en ple procés de desenvolupament i de millora contínua.
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Cal destacar els esforços vinculats a la coordinació interdepartamental, serveis 
educatius i serveis sociosanitaris, que han permès establir una línia de treball entre 
els departaments de Salut i Educació, per tal d’atendre a l’alumnat més vulnerable 
que té associats problemes de salut i que està escolaritzat tant a centres educatius 
especials com en centres educatius ordinaris.

Pel que fa a garantir un temps educatiu inclusiu, en els darrers cursos i de ma-
nera continuada s’ha anat incrementant el personal de suport per a l’alumnat amb 
necessitats educatives especials en els centres d’origen. Concretament, en els darrers 
tres cursos s’ha produït un increment en el volum d’hores del personal de suport a 
l’alumnat que manifesta dificultats en l’autonomia personal i la regulació de la con-
ducta per tal de facilitar la seva inclusió educativa, aconseguir el seu desenvolupa-
ment integral i una major autonomia personal.

Paral·lelament s’han invertit esforços importants respecte a l’alumnat amb pro-
blemes de salut i problemes de mobilitat, perquè rebin l’atenció d’un monitor/a de 
suport a fi que aquest alumnat pugui participar en les activitats extraordinàries que 
programi el seu propi centre.

L’alumnat amb necessitats educatives especials han d’estar inclosos en el servei 
de menjador escolar que ofereixen els centres educatius, i si són usuaris, han de re-
bre una atenció educativa ajustada a les seves necessitats.

Des del Departament d’Educació s’assumeix la dotació de tot els/les monitors/es 
necessaris per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials a l’espai 
del menjador escolar dels centres ordinaris, d’acord amb les necessitats detectades 
des dels propis centres, i amb l’elaboració d’un anàlisi previ a partir de la informació 
recollida des dels EAPS.

Des del Departament d’Educació s’ha previst una despesa de 4 milions d’euros 
per a la dotació de personal de monitoratge per a l’atenció de l’alumnat amb NEE en 
el servei de menjador escolar, per al curs 2020-2021. Aquesta despesa anirà a càrrec 
de la partida corresponent al finançament als consells comarcals, perquè la gestió 
del servei de menjador escolar, majoritàriament, està delegada en els consells co-
marcals.

Barcelona, 16 d’octubre de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 768/XII, sobre els centres 
educatius d’alta complexitat
290-00692/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 80941 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.10.2020

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 768/XII, sobre els 
centres educatius d’alta complexitat (tram. 290-00692/12), us informo del següent:

El Departament d’Educació ha aprovat la Resolució EDU/2210/2020, de 10 de 
setembre, per la qual es regula el Pla de Millora d’Oportunitats Educatives per al 
curs 2020-2021, que s’integra en el Programa del Ministeri d’Educació i Formació 
d’orientació, avenç i enriquiment educatiu: #PROA + (2020-2021).

Tot i el seu caràcter conjuntural i extraordinari per donar resposta a la situació 
d’emergència educativa provocada per la Covid-19, el Pla es formula amb la voluntat 
de donar-li continuïtat durant els propers tres cursos en forma de programa de lluita 
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contra les desigualtats educatives d’origen socioeconòmic i contra les desigualtats 
educatives, amb una atenció especial als centres amb més complexitat educativa i 
amb la participació dels ens locals.

Així mateix, combatre la segregació escolar és necessari perquè suposa una vulne-
ració del dret a l’educació en igualtat d’oportunitats, protegit per la Convenció de les 
Nacions Unides dels drets de l’infant i per la legislació en matèria d’educació.

Per tant, la lluita contra la segregació escolar, implica desplegar i utilitzar de ma-
nera més activa els instruments de programació escolar de què disposa l’ordenament 
jurídic, i fer-ho amb la col·laboració i la corresponsabilitat dels diferents actors que 
hi intervenen. Com a resultat d’aquest objectiu sorgeix el Pacte contra la segregació 
escolar a Catalunya.

Tot i que la majoria de les mesures previstes s’adrecen a la totalitat de l’alumnat, 
es posa una especial atenció en l’alumnat socioeconòmicament vulnerable, amb la 
voluntat de proporcionar un suport addicional a aquest alumnat i les seves famílies.

Els destinataris del Pla són l’alumnat dels cinc cents centres d’educació infantil 
i primària i de secundària del Servei d’Educació de Catalunya amb major comple-
xitat educativa derivada de les condicions socioeconòmiques desafavorides dels seu 
alumnat, d’acord amb el darrer estudi de complexitat del Consell Superior d’Avalu-
ació del Sistema Educatiu elaborat l’any 2020.

Es poden incloure al Pla centres amb complexitat educativa no inclosos en la 
selecció inicial prevista a proposta del Serveis Territorials d’Educació i, excepcio-
nalment, es poden adreçar les mesures a centres proposats per la Direcció General 
d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa.

El Pla de Millora d’Oportunitats Educatives té com objectiu general reforçar els 
centres educatius de més complexitat educativa perquè disposin dels recursos ne-
cessaris per compensar l’increment de les necessitats i desigualtats educatives que 
ha produït el tancament dels centres durant el tercer trimestre del curs 2019-2020, 
millorant les oportunitats educatives del seu alumnat i reforçant el suport a les fa-
mílies. Entre d’altres objectius proposa:

– Reforçar l’equitat.
– Garantir la continuïtat i el progrés educatiu de l’alumnat, amb especial atenció 

a l’alumnat amb vulnerabilitat educativa.
– Millorar l’equitat en l’accés a les colònies i sortides escolars i a les activitats 

complementàries en els ensenyaments gratuïts i obligatoris. Estendre la gratuïtat 
dels materials escolars en els ensenyaments gratuïts i obligatoris. Reforçar l’acom-
panyament, la motivació i el suport individual a l’alumnat, especialment de l’alum-
nat amb situació socioeconòmica desafavorida.

– Potenciar les oportunitats educatives més enllà de l’escola en relació amb 
l’alumnat amb situació socioeconòmica desafavorida.

El pla té com a eix estratègic clau per al seu èxit, la dimensió comunitària de 
l’educació a partir de promoure i potenciar el treball en xarxa en el territori amb els 
diferents agents socioeducatius que intervenen i especialment en corresponsabilitat 
amb els ens locals implicats, i en fa una previsió de dotació de recursos incorporant 
diferents mesures de reforç dels plans educatius d’entorn, distribuïdes en diferents 
àmbits.

– Àmbit 1: Equitat educativa: accés equitatiu a les activitats complementàries, 
sortides i colònies escolar, gratuïtat de materials i promoció de l’alumnat d’ètnia 
gitana.

– Àmbit 2: Acompanyament motivació i suport individualitzat a l’alumnat: 
acompanyament personalitzat amb monitors, actuacions de reforç escolar i personal 
de suport a la docència (Tècnics d’integració social, educadors socials...)

– Àmbit 4: Acció educativa comunitària i oportunitats educatives més enllà de 
l’escola: ampliació i reforç dels plans educatius d’entorn, plans de personalització 
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educativa en barris i municipis i actuacions comunitàries contra l’abandonament 
escolar.

Els plans educatius d’entorn són una proposta educativa que vol donar resposta 
integrada i comunitària a les necessitats de la nostra societat, coordinant i dinamit-
zant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. Un dels 
objectius generals dels PEE és: Contribuir a la millora de les condicions d’escolarit-
zació i a l’èxit escolar i educatiu.

Cada PEE té la capacitat d’organitzar, d’acord amb els recursos aportats pel De-
partament d’Educació i el propi Ajuntament, les activitats que consideri convenient 
per poder-les oferir de manera gratuïta a tot l’alumnat, vetllant específicament per 
aquell que estigui en condicions socioeconòmiques desfavorables.

Les mesures que es porten a terme dins de l’acció educativa comunitària i opor-
tunitats educatives més enllà de l’escola són

– Creació de 5 nous plans d’entorn en municipis amb centres d’elevada comple-
xitat educativa.

– Reforç del lideratge i la coordinació dels PEE (increment de la dotació eco-
nòmica dels plans educatius d’entorn per reforçar el lideratge i la coordinació dels 
plans).

– Actuacions comunitàries contra l’abandonament escolar (increment de la dota-
ció econòmica dels plans educatius d’entorn per la contractació de tècnics locals de 
prevenció de l’absentisme escolar i per l’elaboració de plans locals de prevenció de 
l’absentisme escolar).

– Foment de l’orientació d’àmbit comunitari (increment de la dotació econòmica 
dels Plans Educatius d’Entorn per a l’extensió del Servei d’Orientació d’Abast Co-
munitari (SOAC)).

– Oportunitats educatives més enllà de l’escola (increment de la dotació econò-
mica dels Plans Educatius d’Entorn per a la promoció de les activitats extraescolars 
durant el curs 20/21).

Amb caràcter general, i d’acord amb el que estableix els articles 26.4 i 27.3 del 
Decret 39/2014, per garantir el manteniment dels equips docents, les direccions dels 
centres educatius poden formular propostes de continuïtat en el mateix centre edu-
catiu del curs anterior del professorat funcionari en practiques i interí.

«Article 26. Proposta de destinació provisional dels funcionaris de carrera i fun-
cionaris en pràctiques

4. Per garantir el manteniment dels equips docents la direcció de cada centre 
educatiu públic també pot formular propostes de continuïtat en el mateix centre 
educatiu públic del curs anterior en ocasió de vacant, amb la conformitat prèvia del 
personal funcionari do-cent de carrera o funcionari docent en pràctiques, per ocu-
par vacants de llocs de treball ordinaris o específics.»

«Article 27. Proposta de nomenaments d’interins en vacant de plantilla
3. En l’assignació de destinacions d’interins en vacants de plantilla correspo-

nents a llocs de treball ordinaris i específics, i per garantir el manteniment dels 
equips docents del centre educatiu públic, també s’ha de prioritzar la continuïtat en 
el mateix centre amb la conformitat de l’interessat que acrediti una experiència mí-
nima docent de 12 mesos en centres educatius públics, amb avaluació positiva i pro-
posta prèvia de la direcció, motivada en la valoració de la capacitat i la idoneïtat de 
la persona candidata per al lloc de treball, amb la consulta prèvia a l’equip directiu, 
per davant del criteri d’ordenació de la borsa de treball.»

Quan un centre educatiu està catalogat amb una dificultat especial i està ubicat 
en un entorn social i econòmic desfavorit, a més de poder proposar la continuïtat del 
personal docent, els equips directius d’aquests centres també poden proposar noves 
incorporacions de personal docent (articles 26.3 i 27.1). En aquests casos, els equips 
directius dels centres, per tal que Ia proposta recaigui en la persona idònia per ocu-
par el lloc de treball en qüestió, han de fer un procés de selecció entre el personal 
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docent que manifesta la seva disponibilitat per prestar serveis en un centre de màxi-
ma complexitat, mitjançant una entrevista i valorant el propi curr-culum.

«Article 26. Proposta de destinació provisional dels funcionaris de carrera i fun-
cionaris en pràctiques

3. En les condicions, amb els criteris i el procediment que determini la direcció 
general competent en matèria de professorat, la direcció del centre educatiu públic 
també pot proposar, per als llocs ordinaris dels centres de dificultat especial, ubicats 
en entorns socials i econòmics desfavorits, el nomenament de noves incorporacions 
al centre educatiu públic de personal funcionari docent de carrera i funcionari en 
pràctiques sempre que reu-neixin els requisits exigits a la plantilla docent. Les pro-
postes de la direcció s’han de fer degudament motivades valorant l’adequació de 
la persona candidata al lloc de treball atenent a la seva capacitat i idoneïtat per a 
l’acompliment del lloc de treball, amb la consulta prèvia a l’equip directiu del cen-
tre, tenint en compte els mateixos criteris esmentats a l’apartat 1 d’aquest article»

«Article 27. Proposta de nomenaments d’interins en vacant de plantilla
1. En les condicions, amb els criteris i el procediment per convocatòria pública 

que de-termini la direcció general competent en matèria de professorat, per ocupar 
llocs de treball específics en qualsevol mena de centres educatius públics i llocs or-
dinaris en els centres de dificultat especial, ubicats en entorns socials i econòmics 
desfavorits, els di-rectors dels centres educatius públics poden proposar, com a con-
tinuïtat o nova incorporació, d’entre els que formen part de la borsa de treball de 
personal interí docent, el nomenament del personal interí, amb la conformitat de les 
persones interessades, sempre que reuneixin els requisits exigits a la plantilla docent 
i tinguin acreditada una experiència mínima docent de 12 mesos en centres educa-
tius públics, amb avaluació positiva.»

Les resolucions que regulen les adjudicacions de destinacions provisionals del 
personal do-cent per a un curs acadèmic estableixen, per cada col·lectiu de participa-
ció, una prioritat en l’adjudicació de destinacions per al personal docent que disposa 
d’una proposta de la direcció d’un entre.

En totes les convocatòries de provisió de Ilocs de treball docents, tant si es con-
voquen per obtenir destinació definitiva (concurs de trasllats), com per obtenir des-
tinació provisional, els centres de màxima complexitat no s’adjudiquen tret que es 
sol·licitin explícitament.

Barcelona, 19 d’octubre de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 769/XII, sobre la destinació 
dels recursos necessaris per a la construcció d’un edifici per a 
l’Institut de Vilafant
290-00693/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 80768 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.10.2020

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 769/XII, sobre la 
destinació dels recursos necessaris per a la construcció d’un edifici per a l’Institut 
de Vilafant (tram. 290-00693/12), us informo del següent:
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El nou Pla Economicofinancer del Departament d’Educació, aprovat per Acord 
de Govern el 21 de juliol de 2020, estableix l’encàrrec a Infraestructures.cat de l’exe-
cució de les obres per la construcció del nou edifici de l’Institut de Vilafant de 3/2L 
més cicles formatius, amb un pressupost de 8.320.000,00 euros.

El Pla Economicofinancer inclou la redacció del projecte i l’execució de l’obra, 
així com tots els estudis i les direccions que se’n deriven per la construcció del nou 
Institut de Vilafant.

Barcelona, 15 d’octubre de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 776/XII, sobre les connexions 
ferroviàries a les Terres de l’Ebre
290-00695/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 80839 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.10.2020

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 776/XII, sobre les 
connexions ferroviàries a les Terres de l’Ebre (tram. 290-00695/12), us informo del 
següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat segueix treballant per la millora dels 
serveis ferroviaris a Catalunya en coordinació amb les administracions locals afecta-
des i en el cas de les Terres de l’Ebre en el marc de la Taula de Mobilitat de les Terres 
de l’Ebre en les diverses reunions mantingudes al respecte, la darrera de les quals es 
va produir el passat 9 de juliol.

En aquest sentit, el Departament de Territori i Sostenibilitat, en el moment de 
la posada en servei del nou corredor Vandellós - Camp de Tarragona, va plantejar 
una oferta de serveis a l’R16 consensuada amb la Taula de Mobilitat de les Terres de 
l’Ebre que millorava el servei actual de forma que es passava a 12 trens per sentit. 
Tanmateix, per part d’ADIF i Renfe no es van implementar aquests serveis sinó que 
es va mantenir l’oferta de serveis actuals a l’R16.

Davant aquesta situació el Departament de Territori ha seguit insistint en la ne-
cessitat de millorar el servei i fruit d’aquestes actuacions es va aconseguir l’entrada 
en servei d’un tren AVANT entre les Terres de l’Ebre i Barcelona de forma que es 
possibilitava l’accés de l’alta velocitat a aquest territori i també es va ajustar l’horari 
d’un tren TALGO per tal de millorar les condicions de desplaçament en un horari 
més adequat a les necessitats de mobilitat realment existents.

Així mateix, es continuaran fent les gestions que es venen realitzant amb la 
Secretaria d’Estat del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Adif i 
Renfe per tal de garantir que el servei ferroviari a les Terres de l’Ebre respon a les 
seves necessitats.

En aquest mateix sentit, de forma expressa es va demanar a l’Estat el manteni-
ment de la parada dels serveis Euromed a l’Aldea sense que s’hagi rebut una respos-
ta positiva.
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Finalment, el passat 21 de juny es va adreçar un escrit al ministre de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana per tal que es prenguin en consideració i s’impulsin les 
mesures adients per fer efectiu el mandat parlamentari.

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

Control del compliment de la Resolució 789/XII, relativa a l’Informe 
de fiscalització 9/2019, sobre el Consorci per a la Normalització 
Lingüística, corresponent a l’exercici del 2016
290-00708/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 80824 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.10.2020

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 789/XII, relativa a 
l’Informe de fiscalització 9/2019, sobre el Consorci per a la Normalització Lingüísti-
ca, corresponent a l’exercici del 2016 (tram. 290-00708/12), us informo del següent:

La Resolució 789/XII del Parlament de Catalunya, en el seu punt 1, aprova l’in-
forme de fiscalització 9/2019 sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística 
(en endavant CPNL) corresponent a l’exercici 2016, elaborat per la Sindicatura de 
Comptes. El punt 2 de la mateixa Resolució insta el Govern a seguir les recomana-
cions de la Sindicatura de Comptes que recull l’Informe.

L’informe de Fiscalització 9/2019 esmentat especifica vuit recomanacions rela-
tives a:

1. Revisar el Reglament d’acord amb els nous Estatuts de 2018 i incloure en 
aquests la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l’Administració 
del CPNL.

2. Revisar el Pla d’actuació per recollir-hi els nivells a assolir d’acord amb els 
indicadors establerts i línies de treball.

3. Revisar la relació de llocs de treball (RLT) per incorpori-hi una anàlisi i va-
loració dels llocs.

4. Revisar el conveni col·lectiu propi per ajustar-lo al col·lectiu de la Generalitat.
5. Implementar un procediment de control horari del personal.
6. Equiparar els règim jurídic, funcions i retribucions del personal del CPNL 

amb el personal que dins l’Administració de la Generalitat exerceix tasques simi-
lars, com el personal docent del departament competent en matèria d’educació.

7. Aprovació d’una normativa sobre la dedicació docent dels TNL i implemen-
tar-ne els procediments de control i incorporar-la també al conveni col·lectiu.

8. Incrementar els esforços per cobrar els deutes dels ens consorciats.

Recomanació primera
En relació amb la primera recomanació s’informa que s’ha dut a terme la revisió 

del Reglament del CPNL, en adequació als nous estatuts aprovats el 2018, s’ha dut 
ja a terme i és fase d’aprovació formal pels seus òrgans de Govern. En el moment 
d’emetre aquest informe, el nou Reglament del CPNL ha estat aprovat ja pel Con-
sell d’Administració i resta pendent d’aprovació pel Ple del CPNL. És previst que 
en proper Ple del CPNL, a realitzar abans de finalitzar l’any, quedi definitivament 
aprovat.
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Pel que fa a la condició del CPNL com a de mitjà propi instrumental i servei tèc-
nic de l’Administració, aquesta depèn d’altres requisits que disposa l’article 32 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i que no es donen en 
el cas del CPNL, a més de la previsió explícita en els Estatuts del CPNL, que seria 
un d’aquests requisits.

S’informa també que d’acord amb les instruccions i regulació establertes per la 
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya sobre aquesta matèria, el CPNL 
no pot tenir aquesta condició. És per aquest motiu que aquesta condició no ha que-
dat introduïda en els Estatuts aprovats per AG 43/2018, de 10 de juliol de 2018.

Recomanacions segona i tercera:
En relació amb les recomanacions segona, tercera i quarta, s’informa que el Con-

sell d’Administració del CPNL aprova anualment la plantilla del Consorci entesa 
com a relació de llocs de treball (RLT). Aquesta RLT s’estableix d’acord amb el 
que disposa l’article 74 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. Aquest article 
74 disposa el següent:

«les administracions públiques han d’estructurar la seva organització a través 
de relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars que com-
prenguin, almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, 
els cossos o escales, si s’escau, a què estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les 
retribucions complementàries. Aquests instruments són públics».

Així mateix la RLT anual del CPNL s’estableix d’acord amb el que disposa el 
conveni col·lectiu d’aplicació al CPNL. En aquest sentit, l’article 12 del conveni col-
lectiu del CPNL, estableix que a la plantilla s’indiquen:

«els llocs de treball existents, el tipus de jornada i el règim horari, el grup, la ca-
tegoria professional i l’especialitat, si s’escau, i la localitat per centres de treball».

Recomanació quarta
En relació amb la recomanació quarta que proposa una revisió del conveni col-

lectiu del CPNL per adequar-lo al conveni col·lectiu de al Generalitat, s’informa 
d’acord amb l’article 2 del VI Conveni únic del personal laboral de la Generalitat 
de Catalunya, preveu explícitament que el personal que presta serveis en consorcis 
en els quals participi la Generalitat de Catalunya queda exclòs de l’àmbit d’aplicació 
d’aquest VIè. Conveni.

No és considera necessària aquesta adequació proposada per coincidir amb el 
que es disposa en el VIè. conveni únic de la Generalitat, atesa la singularitat i ca-
ràcter polivalent de funcions i responsabilitats que assumeix el personal del CPNL, 
especialment el personal Tècnic en normalització Lingüística (TNL), que no es pot 
considerar anàleg al personal docent del departament competent en matèria d’edu-
cació, que esmenta l’informe 9/2019.

Amb tot, l’article 35 del conveni col·lectiu vigent del CPNL fa una remissió ex-
pressa al conveni únic del personal laboral de la Generalitat, ja que assimila, úni-
cament a efectes retributius (sou base i complements específics), algunes categories 
professionals als nivells retributius del Conveni del personal laboral de la Genera-
litat.

Recomanació cinquena
En relació amb la recomanació cinquena s’informa que el CPNL disposa d’un 

sistema de control horari del personal, que fa la Direcció del CNL, o els caps dels 
Àmbits, delegats, i responsables de Servei. Qualsevol incidència en l’absentisme es 
comunica directament al Servei de Recursos Humans, que també té el control de 
totes les situacions que puguin tenir efectes de control horari, amb o sense reper-
cussió econòmica. Així mateix, hi ha un control de tots els permisos, absències i 
vacances.



BOPC 717
30 d’octubre de 2020

4.50.01. Compliment de resolucions 46

També s’informa que actualment el CPNL està treballant ja per implementar un 
registre diari de jornada que, per mitjans telemàtics, pugui oferir la informació exi-
gida tenint en compte la complexitat de la prestació dels serveis que es presten i la 
important estructura territorial en què el CPNL s’organitza.

Aquesta implementació es durà a terme d’acord amb l’article 10 del Reial decret 
llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la 
precarietat laboral a la jornada de treball, que modifica l’Estatut dels Treballadors i 
que, entre d’altres elements, disposa que:

«L’empresa ha de garantir el registre diari de jornada, que ha d’incloure l’horari 
concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, 
sense perjudici de la flexibilitat horària que s’estableix en aquest article.

Mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa o, si no, decisió de l’em-
presari amb la consulta prèvia amb els representants legals dels treballadors a l’em-
presa, s’organitzarà i documentarà aquest registre de jornada.»

Recomanació sisena
En relació amb la recomanació sisena, sobre el règim jurídic del personal del 

CPNL, s’informa que si bé la Llei estatal 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, disposa que el règim jurídic del personal al servei dels consorcis 
és el de l’Administració pública d’adscripció i les seves retribucions en cap cas no 
poden superar les establertes per a llocs de treball equivalents en aquella (art. 121), 
es considera d’aplicació allò que disposa la Llei catalana 5/2017, del 28 de març, de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que especifica en l’ar-
ticle 169 sobre el règim jurídic aplicable al personal laboral al servei dels consorcis 
adscrits a la Generalitat.

En aquest sentit, l’article 169.1 estableix que el règim jurídic aplicable al per-
sonal laboral al servei dels consorcis adscrits a la Generalitat, «és el de l’Adminis-
tració de la Generalitat, sens perjudici de l’aplicació de les condicions de treball 
que s’acordin per mitjà de la negociació col·lectiva en l’àmbit respectiu», i, l’article 
169.2, disposa que «El personal al servei dels consorcis que es regeixi per convenis 
col·lectius vigents en la data d’entrada en vigor d’aquesta llei ha de continuar re-
gint-s’hi durant llur vigència [...].». El conveni col·lectiu del personal del CPNL és 
vigent des del 2007.

Pel que fa als aspectes funcionals i retributius del personal del CPNL s’informa 
que el personal Tècnic en normalització lingüística (TNL) del CPNL desenvolupa 
funcions que no són únicament de caràcter docent (ensenyament del català), sinó 
que tenen una funció polivalent en relació amb les diferents activitats i serveis que 
presta el CPNL: ensenyament, foment de l’ús de la llengua, dinamització, assesso-
rament, estudis i accions de tipus sociolingüístic, o suport a administracions locals 
en processos selectius, entre d’altres. Pel que fa a les tasques de caràcter docent, les 
funcions d’ensenyament de la llengua catalana dels TNL no s’emmarquen en l’àmbit 
de l’ensenyament reglat obligatori ni en el reglat d’adults.

Per tant, d’acord amb el caràcter polivalent de funcions i responsabliltats que as-
sumeixen els TNL no es considera adequat que tinguin un règim retributiu anàleg al 
del personal docent del departament competent en matèria d’educació.

Recomanació setena
En relació amb la recomanació setena s’informa que les funcions dels TNL, 

considerades només pel que fa a l’ensenyament dels diferents cursos i nivells de la 
llengua catalana ha d’adaptar-se contínuament a la demanda dels ciutadans (adults), 
a la seva composició sociolingüística. Així els períodes formatius també canvien en 
funció del tipus de curs i nivell.

Les normes internes de funcionament estableixen uns mínims i uns màxims que 
poden ser diferents en funció de les necessitats dels ciutadans i del territori on re-
sideixen. La resta de temps fins a completar la dedicació establerta de 37,5 hores 
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setmanals, i en virtut de la seva polivalència, es destina a altres funcions d’entre les 
que els centres de normalització lingüística tenen programades (accions organitza-
tives, accions de dinamització lingüística, accions d’assessorament lingüístic, in-
tervencions sociolingüísitiques, etc.). D’acord amb això, no es considera convenient 
incloure en el conveni col·lectiu una regulació de la dedicació docent.

Recomanació vuitena
En Relació amb la recomanació vuitena s’informa que el CPNL duu a terme una 

acció constant amb els ens consorciats per tal que es facin efectius els pagaments 
pendents. En aquest sentit, el deute acumulat d’ens consorciats s’ha anat reduint pro-
gressivament en els darrers anys. El deute total acumulat que hi havia el 2016 era de 
3.076.795,57 EUR, dels quals 1,5 MEUR corresponien a deute endarrerit d’exercicis 
anteriors. En el darrere exercici tancat, el 2019, el deute total acumulat ha estat de 
2.242.503,69 EUR, dels quals 1,3 MEUR corresponen a deute endarrerit d’exercicis 
anteriors. El 2020, es manté la progressió de disminució del total de deute acumulat 
dels ens consorciats.

Barcelona, 19 d’octubre de 2020
Àngels Ponsa i Roca, consellera de Cultura

Control del compliment de la Resolució 795/XII sobre l’optimació 
energètica dels sistemes de reg i dels projectes hidràulics
290-00714/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 82991 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.10.2020

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 795/XII sobre 
l’optimació energètica dels sistemes de reg i dels projectes hidràulics (tram. 290-
00714/12), us informo del següent: 

En relació amb l’apartat a, l’optimització energètica, i per tant també la sosteni-
bilitat ambiental, és una prioritat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca i Alimentació (DARP) en el desplegament d’infraestructures de regadiu. De fet, 
aquesta és una pràctica que ja s’està implantant tot i que l’alternativa a l’electricitat 
no ofereix, encara, l’eficiència suficient per poder-la substituir. En tot cas, però, ja 
s’estan estudiant aquestes millores i impulsant proves pilot al respecte.

Des del DARP i d’Infraestructures.cat (empresa pública adscrita al Departament 
de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda), en la redacció i disseny dels projec-
tes ja s’ha tingut en compte l’optimització energètica i, actualment, amb la millora 
tecnològica de les energies renovables, s’estan incorporant en aquells projectes que 
resulta viable aquest tipus d’instal·lacions. L’exemple del Canal Segarra Garrigues és 
il·lustratiu ja que recentment va aprovar-se un projecte d’instal·lació de plaques foto-
voltaiques al sector 8, amb la voluntat de fer-ho extensiu a través d’altres actuacions 
quan sigui possible i recomanable.

Pel que fa a l’autoconsum, l’aprovació del Decret-llei 16/2019 validat pel Ple del 
Parlament de Catalunya l’11/12/19, que regula i estableix unes millors condicions 
per al desenvolupament d’instal·lacions d’autoconsum elèctric, es considera una 
oportunitat per a l’optimització energètica i econòmica d’aquests subministraments. 
Aquest Decret-llei, que deroga el Decret 147/2009, elimina determinades restricci-
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ons que impedien el desplegament de la tecnologia fotovoltaica a terra i simplifica 
el procediment administratiu per a la seva autorització.

Com exemple de les actuacions de millora de l’eficiència energètica i de l’auto-
consum es destaquen les següents actuacions d’energia solar al canal Segarra-Gar-
rigues. Relació d’actuacions amb la potència instal·lada: 

Actuació Localització
Superf. 
Plaques (m2)

Superf. 
Ocupació (m2)

Potència 
(Kw) Observacions Funcionalitat

Bassa Regulació 
Sector 3 Oliola 67,2 120 11,13

Recinte terra de la 
bassa

Serveis 
auxiliars

Bassa Regulació 
B Sector 4.1

Torrefeta i 
Florejacs 67,2 120 11,13

Recinte terra de la 
bassa

Serveis 
auxiliars

Bassa Regulació 
Sector 8

Espluga 
Calba 73,6 128 12,19

Recinte terra de la 
bassa

Serveis 
auxiliars

Bombament 
Fotovoltaic Arbeca 1.020,0 2.000 173,4 Parcel·la rústica Bombament

Estació EB1 
Sector 8 Arbeca 73,6 128 12,19

Coberta estació 
bombament

Serveis 
auxiliars

Estació EB1 
Sector 1

Estació 
Ponts 345,6 600 57,24

Coberta estació 
bombament Venda energia

Bassa Sector 5 
Crau Tàrrega 32,0 70 5,3 Parcel·la rústica

Serveis 
auxiliars

Bassa  
Regulació 9.1 Albi 73,6 120 12,19

Recinte terra de la 
bassa

Serveis 
auxiliars

Bassa Regulació 
538 9.2/15 Cervià 100,8 120 16,7 Flotants a bassa

Serveis 
auxiliars

Bassa Regulació 
300 S12.1 Cogul 19,2 50 2,4

Recinte terra de la 
bassa

Serveis 
auxiliars

Bassa Regulació 
314 S12.2 Alcano 16,0 50 2,2

Recinte terra de la 
bassa

Serveis 
auxiliars

Bassa Regulació 
365 S12.2 Granyena 35,2 100 4,85

Recinte terra de la 
bassa

Serveis 
auxiliars

Estació EB1 
S10-11-14 El Soleràs 170,0 440 28,9

Projecte/Coberta 
bombament EB 2

Serveis 
auxiliars

Estació  
EB2 S13 Llardecans 140,8 440 29,92

Projecte/ Coberta 
bombament EB 2

Serveis 
auxiliars

Pel que fa a l’apartat b i com és sabut, actualment ja existeix el Pla de Regadius 
de Catalunya 2008-2020. En el marc d’aquest Pla, tots els projectes de modernit-
zació de regadiu del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
(DARP) i d’Infraestructures.cat tenen en compte els costos energètics ja que, entre 
d’altres aspectes, incideixen directament a la factura que han d’assumir els regants 
durant l’explotació.

Els projectes estudien les alternatives amb la utilització de l’energia potencial de 
l’aigua mitjançant conduccions a pressió. Així mateix, quan no és possible la utilit-
zació de l’energia potencial, es proposa la utilització de les energies renovables que 
rebaixen considerablement els costos d’explotació.

Un exemple en aquest sentit és el plantejament de la modernització dels Canals 
d’Urgell, el qual incorpora l’aprofitament dels desnivells i la producció d’energia fo-
tovoltaica amb un balanç final positiu, és a dir, generador d’excedent en termes de 
producció energètica.
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Per tant, tenint en compte l’existència de l’actual Pla de regadius, el qual inclou 
ja la modernització de les instal·lacions hidràuliques, es considera oportú donar-li 
continuïtat i emfasitzar el reforç en termes de millora de l’eficiència energètica de 
les instal·lacions i sistemes de reg, i que s’actualitzi amb les noves previsions d’actua-
cions. En tots aquests i d’altres aspectes ja s’està treballant en el marc de l’elaboració 
del nou Pla de Regadius de Catalunya, el qual comprendrà el període 2021-2033.

Finalment, com a exemple d’obres realitzades directament pel DARP en el qual 
s’impulsa la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions i sistemes de reg, 
per la instal·lació de plaques solars destaquem el projecte de l’estació de bombament 
de l’Espluga Calba de 200.000 € d’inversió.

En relació amb l’apartat c, les línies de finançament i ajuts per a les comunitats 
de regants que impulsin mesures encaminades a l’estalvi energètic en els sistemes 
de reg són imprescindibles per facilitar la transició cap a models més sostenibles de 
producció. Precisament per donar resposta a aquesta necessitat ja existeixen progra-
mes d’ajut al respecte. Per exemple i entre d’altres: 

Per una banda, l’Ordre ARP/56/2018, de 4 de juny, per la qual s’aproven les bases 
reguladores dels ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització 
de les xarxes de regadius en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de 
Catalunya (operació 04.03.02), gestionat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació. Aquesta Ordre promou l’eficiència dels recursos i el foment a 
una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se al canvi climàtic, i aconseguir 
un ús més eficient de l’aigua en l’agricultura. El cost previst és d’uns 3.500.000 € 
anuals, pel període 2019 a 2021 i es materialitza amb cofinançament de 57% fons 
DARP i 43% Feader.

Es destaquen aquests dos beneficiaris amb projectes de bombaments amb ener-
gia solar: 

– Segrià Sud, 800.000 € d’inversió.
– Fenollet, 85.000 € d’inversió.
Així mateix, a continuació es referencien alguns dels punts concrets de l’Ordre 

que posen de manifest l’existència d’ajuts en aquest sentit. Uns ajuts que, de fet, ja 
han estat aprofitats per algunes comunitats de regants amb la presentació de sol·lici-
tuds per a la implantació de sistemes de energies fotovoltaiques.

– El punt 2.1 d’aquesta Ordre estableix com a despesa subvencionable les obres 
«d’implantació i millora de les instal·lacions elèctriques vinculades als sistemes de 
reg».

– El punt 6, de criteris de priorització s’han inclòs una puntuació addicional a les 
comunitats de regants que incorporin energies renovables: «Millores que comportin 
un estalvi potencial d’energia o utilització d’energies renovables, o bé la combinació 
de tots dos, fins a 6 punts»

Per altra banda, les comunitats de regants que estiguin associades a activitats in-
dustrials poden acollir-se al Programa d’ajuts per a actuacions d’eficiència energèti-
ca en PIME i gran empresa del sector industrial 2019, que gestiona l’Institut Català 
d’Energia, i que probablement tindrà continuïtat en els propers anys.

En tot cas, però, totes les modernitzacions i de nous regadius que s’executen es 
fan amb criteris de sostenibilitat i aplicant criteris per facilitar la implantació de me-
sures d’estalvi energètic.

Referent a l’apartat d, en les convocatòries de subvencions que publica l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) per a sistemes d’abastament en alta supramunicipals ja es 
preveuen explícitament com a subvencionables les actuacions que tinguin com a ob-
jectiu «millorar els rendiments hidràulics de les infraestructures actuals del servei» 
o «millorar l’eficiència energètica del servei per mitjans sostenibles tècnicament 
i econòmica», segons està recollit en el subapartat 1.1, punts f) i g) de l’apartat 1  
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(«Objecte de subvenció») del text de les bases reguladores de la darrera línia de sub-
vencions atorgades per aquest concepte.

Així mateix, en el subapartat 1.1, punts g) i h) de l’apartat «Criteris de valoració» 
de l’Annex 1 d’aquest mateix text s’especifica que les «actuacions adreçades a mi-
llorar els rendiments hidràulics del servei» obtindran 30 punts, i que les «actuacions 
adreçades a millorar l’eficiència energètica del servei per mitjans sostenibles tècni-
cament i econòmica» obtindran 20 punts, respectivament.

Barcelona, 22 d’octubre de 2020
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Control del compliment de la Resolució 827/XII, sobre les mesures 
urgents per a garantir la seguretat ciutadana i erradicar la venda 
il·legal a l’espai públic de Sitges
290-00745/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 80799 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.10.2020

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 827/XII, sobre 
les mesures urgents per a garantir la seguretat ciutadana i eradicar la venda il·legal 
a l’espai públic de Sitges (número de tramitació 290-00745/12), us informo del se-
güent:

En relació amb l’apartat a), durant l’estat d’alarma i les diferents fases de confi-
nament no hi va haver cap mena d’activitat de venda il·legal ambulant al municipi de 
Sitges. A partir de la fi de l’estat d’alarma i de l’entrada en la «nova normalitat» es 
va tornar a detectar presència de venedors al passeig Marítim de Sitges, concreta-
ment a la zona del Vinyet, on ja s’ubicaven anteriorment, una zona que està allunya-
da del centre de la vila i dels principals eixos comercials del municipi.

El dia 30 de juny de 2020 el cap i el sotscap de l’ABP Garraf i el cap de la Co-
missaria de Districte Sitges es van reunir amb l’alcaldessa d’aquest municipi i al-
guns regidors i, entre d’altres qüestions, van acordar continuar amb la mateixa línia 
estratègica dels anys anteriors a l’hora de tractar el fenomen del «top manta»: treba-
llar la problemàtica des d’un punt de vista integral, amb la implicació i la coordina-
ció del consistori, la Policia Local, els gremis d’hostaleria i els comerciants.

Es va arribar a l’acord que, quan la Policia Local faci actuacions relacionades 
amb la venda il·legal, la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) as-
sumirà la totalitat dels requeriments policials que puguin sorgir, de manera que la 
Policia Local pugui destinar més efectius a aquesta tasca.

Pel que fa a la vessant estrictament policial, els dies 18 de juliol i 1 d’agost de 
2020 efectius de l’ABP Garraf, juntament amb la Policia Local de Sitges i efectius 
de l’ARRO, van fer una actuació als voltants de l’estació de RENFE, amb l’objec-
tiu d’identificar els venedors i intervenir-los material, ja que normalment arriben al 
municipi en tren.

El 22 d’agost de 2020 la Policia Local de Sitges va liderar i efectuar i un dispo-
sitiu per intentar eradicar la venda ambulant il·legal al seu municipi, que va consistir 
en ubicar dotacions de la Policia Local a l’estació de RENFE, amb la finalitat d’in-
terceptar la baixada de venedors ambulants i evitar, així, que arribessin a la façana 
marítima. Durant aquella franja horària, la PG-ME, atenent els acords de coordina-
ció establerts, va assumir la totalitat d’incidents ocorreguts en aquella demarcació i, 
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d’aquesta manera, alliberar les dotacions de Policia Local, que van poder concentrar 
tots els efectius en aquell dispositiu. A banda, la PG-ME estava amatent per donar 
cobertura si hi havia incidents d’ordre públic, amb dotacions de seguretat ciutadana 
en primera instància i amb un equip de l’ARRO en patrullatge dinàmic per la zona, 
fent servei Pla d’Estiu a la localitat de Sitges.

Segons informació del comandament de referència de la Policia Local de Sitges, 
les dotacions actuants van interceptar dos venedors ambulants amb el seu respectiu 
gènere falsificat i, a partir d’aquí, no va baixar cap més venedor ambulant del tren, 
entenent que els havien posat sobre avís.

Actualment no es té constància de cap incident destacable entre veïns o comer-
ciants i venedors. Als nuclis de Garraf i les Botigues es continua, com en anys ante-
riors, sense presència de venedors ni cap problemàtica al respecte.

Pel que fa a l’apartat b), com a totes les ABP de Catalunya, la col·laboració i la 
cooperació de la PG-ME amb l’Ajuntament i amb la seva Policia Pocal es fa a la 
junta local de seguretat, en mesa de coordinació operativa i en el servei ordinari, per 
fer front a les problemàtiques que van sorgint.

La coordinació de la PG-ME amb la Policia Local de Sitges es fa de forma habi-
tual a través de la mesa de coordinació operativa, en què s’analitzen els fets delictius 
ocorreguts i s’apunten les estratègies i plans per atacar-los, i en reunions com l’es-
mentada del passat 30 de juny.

Pel que fa a seguretat ciutadana, als nuclis de Garraf i Botigues actualment no hi 
ha cap incidència relacionada amb l’incivisme. Tot i això, en període estival es fan 
controls conjunts amb personal de RENFE al baixador de la localitat.

El passat 17 d’agost de 2020, la coordinació entre Policia Local de Sitges i agents 
de la comissaria del Garraf va permetre detenir 22 joves que havien participat en 
una baralla multitudinària al juliol en aquest municipi. A deu dels detinguts se’ls va 
imputar un delicte d’odi i discriminació per una presumpta agressió a una parella 
per la seva condició sexual.

Des de l’ABP es fan periòdicament dispositius de patrullatge de saturació i pre-
sència fixa a les zones més sensibles per prevenir els robatoris a l’interior de vehicle. 
Les dades interanuals mantenen una tendència positiva amb un descens del 47%.

A les Botigues la principal problemàtica són els robatoris a l’interior de domicili. 
En aquest aspecte, des de l’ABP es fa patrullatge intensiu per la zona i controls de 
pas als accessos, i periòdicament es fan grans dispositius amb la participació d’efec-
tius de la mateixa ABP i de les unitats regionals. A les dades interanuals, de l’1 de 
gener al 31 de juliol s’observa un descens del 67%.

Durant tot l’any, i especialment a l’època estival, es continua treballant en dispo-
sitius i accions policials conjuntes encaminades a prevenir i combatre les tipologies 
delictives que tenen més incidència a la comarca.

Barcelona, 14 d’octubre de 2020
Miquel Sàmper i Rodríguez, conseller d’Interior
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Control del compliment de la Resolució 828/XII, sobre els efectius 
del Cos de Mossos d’Esquadra destinats a la Jonquera amb unitats 
canines antidroga
290-00746/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 80800 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.10.2020

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 828/XII, sobre els 
efectius del Cos de Mossos d’Esquadra destinats a la Jonquera amb unitats canines 
antidroga (número de tramitació 290-00746/12), us informo del següent:

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra disposa d’un nombre suficient 
d’efectius a la comissaria de la Jonquera per atendre les demandes de seguretat exis-
tents en el municipi.

La investigació de delictes relacionats amb grups o organitzacions criminals cor-
respon a la unitat d’investigació de les Àrees Bàsiques Policials, a les unitats regio-
nals d’investigació criminal o bé, en els supòsits més greus, a les unitats centrals.

La unitat canina (UCAN) esta conformada per un servei central i les unitats ubi-
cades al territori. El servei de recerca d’estupefaents descentralitzat al territori dis-
posa, en concret, de dos gossos de detecció d’estupefaents a Girona.

Els servei central de la UCAN, ubicat al Complex Central a Sabadell, disposa 
de 9 efectius que cobreixen el territori central i també donen cobertura a Girona en 
cas de ser necessari.

L’any 2019 el total de serveis estupefaents de tota la UCAN va ser de 327 a Cata-
lunya; d’aquests, 53 fets a Girona. El total de serveis sol·licitats per la Regió Policial 
Girona van ser de 55, de manera que, excepte dos serveis que van ser recolzats des 
del servei central, la resta es van poder cobrir des de la UCAN de Girona.

L’anàlisi de les xifres del serveis realitzats per la UCAN de Girona durant l’últim 
any evidencien una adequada dimensió del nombre d’efectius assignats.

Barcelona, 14 d’octubre de 2020
Miquel Sàmper i Rodríguez, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 829/XII, sobre la dotació del 
material tecnològic necessari al Cos de Mossos d’Esquadra perquè 
pugui dur a terme adequadament les seves funcions
290-00747/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 80801 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.10.2020

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 829/XII, sobre la 
dotació del material tecnològic necessari al Cos de Mossos d’Esquadra perquè pu-
gui dur a terme adequadament les seves funcions (tram. 290-00747/12), us informo 
del següent:

Donar resposta a les noves formes de delinqüència o a la sofisticació de les que ja 
existeixen exigeix que la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) es 
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continuï actualitzant en l’àmbit de les noves tecnologies per seguir garantint una se-
guretat pública de qualitat que doni resposta als nous reptes i a les noves amenaces 
i que sigui capaç d’adaptar-se als diferents usuaris i escenaris. En concret, la imple-
mentació de noves tecnologies brinda noves possibilitats per lluitar contra la ciber-
delinqüència; el treball amb dades massives (Big Data) i el treball amb intel·ligència 
artificial permet aportar solucions creatives a problemes complexos. D’igual mane-
ra, la gestió d’importants volums d’informació amb nous sistemes de processament 
de dades i comunicacions permet seguir generant coneixement a l’organització.

La dotació de material tecnològic requereix d’un important esforç pressupostari. 
Els ajustos pressupostaris dels darrers anys han comportat una limitació en la inver-
sió tecnològica destinada a la policia que, si bé han permès mantenir actualitzats i 
operatius els sistemes que ja hi havia i atendre les urgències del dia a dia, han difi-
cultat la introducció de noves possibilitats tecnològiques orientades a la modernit-
zació i la transformació digital de l’organització.

No obstant això, està en marxa un nou Pla director TIC de la Direcció General 
de la Policia que ha d’esdevenir el full de ruta de les actuacions en matèria de tec-
nologies de la informació i de la comunicació per als propers sis anys. Aquest Pla 
director preveu inversions i projectes que dotaran la PG-ME de la tecnologia neces-
sària per abordar els reptes de futur.

Barcelona, 14 d’octubre de 2020
Miquel Sàmper i Rodríguez, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 863/XII, sobre la creació 
d’un grup de treball per a establir un marc català de qualitat de les 
pràctiques
290-00772/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 81102 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.10.2020

A la Mesa de la Comissió
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 863/XII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la creació d’un grup de treball per a establir un marc català de qualitat de 
les pràctiques.

Des del grup de treball «Joves i Treball», en el marc del Consell de Relacions 
Laborals, i d’acord amb el seu pla de treball 2020, s’està treballant en l’elaboració 
de mesures en favor de la qualitat de l’ocupació juvenil. Específicament, s’estan ul-
timant unes Recomanacions a la negociació col·lectiva per a la qualitat de l’ocupació 
juvenil i un document de sensibilització sobre Drets i deures en l’àmbit laboral de 
les persones joves.

Però també i des de la Comissió de Seguiment de la Contractació Laboral, òrgan 
del Consell que impulsa l’anàlisi de la dinàmica de l’ocupació i fomenta el debat so-
bre aspectes estratègics del mercat de treball a Catalunya, es van elaborar un Infor-
me sobre models i iniciatives d’aprenentatge i pràctiques en la formació professional 
a Catalunya (https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_labo-
rals/documents/04_-_recursos/publicacions/Informe_Aprenentatge_Practiques_FP/
Informe-Aprenentatge-i-Practiques-FP-CAT.pdf) i unes Recomanacions específi-
ques (https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/do-
cuments/04_-_recursos/publicacions/recomanacions_fp/formacio_2013_cat_def2.
pdf) sobre aquesta matèria.

https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/Informe_Aprenentatge_Practiques_FP/Informe-Aprenentatge-i-Practiques-FP-CAT.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/Informe_Aprenentatge_Practiques_FP/Informe-Aprenentatge-i-Practiques-FP-CAT.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/Informe_Aprenentatge_Practiques_FP/Informe-Aprenentatge-i-Practiques-FP-CAT.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/recomanacions_fp/formacio_2013_cat_def2.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/recomanacions_fp/formacio_2013_cat_def2.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/recomanacions_fp/formacio_2013_cat_def2.pdf
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Són accions i recomanacions que s’estan impulsant des dels diferents espais de 
diàleg del Consell contribueixen en l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, 4-Educació i Benestar i 8-Treball digne i Creixement Econòmic, alhora 
que fomentem la qualitat de les pràctiques de les persones joves a Catalunya.

A més a més, des de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies es va mantenir una reunió, el passat 15 de juliol, amb el Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) i es van acordar els següents punts:

– Facilitar al CNJC informació sobre les dades de que disposa el SOC, a qBID 
(sistema implantat pel SOC que facilita el seguiment i l’avaluació de les pràctiques 
en centres de treball) i a través d’una reunió amb l’Àrea d’Ocupació Juvenil.

– El CNJC concretarà una proposta on detallarà les dades que consideren essen-
cials de disposar en un futur. Si s’escau, es farà arribar la proposta esmentada també 
a la Secretaria d’Universitats i Recerca.

– El CNJC farà arribar les demandes lligades a les ocupacions de que disposen.
– Tancament del Pla d’ocupació juvenil per part de la Direcció General de Jo-

ventut i el SOC.
En relació amb la proposta concreta de convocar un grup de treball que tingui 

per objecte establir un marc català de qualitat de les pràctiques (i que reculli les re-
comanacions del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, prenent com a mo-
del base el document que va adoptar el Fòrum Europeu de la Joventut sobre aquest 
tema), la Direcció General de Joventut reitera la voluntat d’impulsar aquest grup de 
treball tan aviat com sigui possible.

Barcelona, 20 d’octubre de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 165/XII, sobre la planificació per 
a gestionar els riscos derivats de la campanya d’estiu
390-00165/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 81125 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.10.2020

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 165/XII, sobre la planificació per a 
gestionar els riscos derivats de la campanya d’estiu (tram. 390-00165/12), us infor-
mo del següent:

En relació amb l’apartat a, la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incen-
dis i Salvaments (DGPEIS) del Departament d’Interior va revisar per a la campa-
nya forestal 2020 el model de prevenció i extinció d’incendis, optant per mesures 
orientades a la prevenció i a la millora de la capacitat d’extinció del cos de Bombers 
durant tot l’any, i modificant la metodologia de treball i la tipologia de recursos hu-
mans i materials per a l’extinció dels incendis forestals.

En aquest sentit s’han desplegat en el territori català 9 bases EPAF (Equips de 
Prevenció Activa Forestal), integrades per 9 membres, que han permès augmentar 
la capacitat de realització per part de la DGPEIS d’actuacions de caire preventiu en 
el territori.
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Aquest increment d’unitats de treball forestal possibilita allargar a la tardor i 
a l’hivern la campanya de cremes prescrites i gestionar punts estratègics amb els 
Bombers del GRAF (Grup de Recolzament d’Actuacions Forestals), augmentant el 
mosaic forestal necessari per frenar els incendis i garantint, al mateix temps, les si-
nergies amb l’economia rural del sector primari que porta a terme el manteniment 
d’aquests punts estratègics de gestió.

Referent a l’apartat b, la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del 
Medi del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), 
mitjançant un encàrrec al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i en col·laboració 
amb la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) 
del Departament d’Interior i el Departament de Territori i Sostenibilitat, continua 
els treballs de millora de la planificació i definició dels punts estratègics de gestió 
(PEGs) mitjançant la plataforma Previncat. Els PEG, i especialment els PEG gestio-
nats amb foc, són els objectius tàctics que es desprenen dels escenaris estratègics i 
que permetran la posició tàctica i la capacitat de maniobra en cas d’incendi. Aquests 
punts són necessaris per al disseny de les infraestructures de prevenció en els Perí-
metres de Protecció Prioritària (PPP) i especialment rellevants per a les actuacions 
fora d’aquests perímetres. Aquests punts estratègics de gestió constitueixen les àrees 
on una intervenció preventiva té una major rellevància davant el desenvolupament 
d’un gran incendi i possibiliten predir on hi haurà oportunitats per a l’extinció. És a 
dir, són aquelles zones les quals amb un tractament de la vegetació adequat perme-
ten tenir una oportunitat d’actuar millor als cossos d’extinció i amb seguretat per a 
les persones.

En aquesta línia, durant l’any 2020 es continua amb la redacció de Perímetres 
de Protecció Prioritària i, concretament, s’està treballant en els PPP de la Serra de 
Collserola i de Berrús - la Fatarella - Riba-roja. També es treballa en un document 
de prevenció de l’anella verda de Tarragona per les seves especials característiques. 
Es destina a aquests documents durant l’anualitat 2020 un pressupost d’aproxima-
dament 60.000 €.

Així mateix, la DGPEIS, mitjançant el mecanisme de Protecció Civil de la Unió 
Europea, ha estat participant activament en la gestió internacional de diferents epi-
sodis de Megaincendis, amb l’objectiu d’aportar la seva experiència i, alhora, apren-
dre a partir de l’anàlisi d’incendis ocorreguts ens altres indrets. Aquests incendis 
són els de Xile 2017, Portugal 2017, Suècia i Grècia 2018, Bolívia i Austràlia 2019 i 
Califòrnia 2020. Aquesta anàlisi és la base del disseny de la planificació estratègica 
per fer front a les grans emergències d’incendis forestals derivades del Canvi climà-
tic i ha permès establir:

– Metodologia estratègica segons tipologia de règim d’incendis
– Plantejaments de contenció en EWE 5 i 6 (Extreme wildfire events)
– Nova cultura de seguretat en incendis Forestals

Pel que fa a l’apartat c, la DGPEIS es coordina amb el DARP per establir els 
plans de prevenció i, en concret, les mesures de prevenció a realitzar en els períme-
tres de protecció prioritària (PPP). És a partir d’aquesta informació i de la planifica-
ció estratègica de polígons de potencial en base als diferents règims d’incendi tipus 
que s’identifiquen els punts estratègics de gestió (PEG). Aquests punts estratègics 
complementen la xarxa de camins i punts aigua per garantir la capacitat de posicio-
nament i actuació amb seguretat del cos de Bombers davant d’un incendi extrem.

La xarxa de punts estratègics de gestió que es treballa d’acord amb els organis-
mes de planificació i gestió del territori és la base de treball en la presa de decisions 
operativa, a la vegada que esdevé l’eina de coordinació per la planificació i adequa-
ció del paisatge per que finalment els Bombers puguin garantir el funcionament de 
les estratègies planificades.
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En relació amb l’apartat d, tant la creació i manteniment d’àrees de baixa càrre-
ga de combustible com la construcció o millora de vials forestal aptes per a la pre-
venció d’incendis es planifiquen amb els instruments esmentats en el punt b d’aquest 
compliment, així com en els documents de prevenció d’incendis d’àmbit municipal 
que alguns ens locals desenvolupen.

La materialització d’aquesta planificació es desenvolupa mitjançant les convoca-
tòries de subvenció i l’execució d’inversions directes per part de la Direcció General 
d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del DARP.

Per una banda, en l’anualitat 2020 el pressupost destinat a les àrees de baixa 
càrrega de combustible ha estat de més de 3 M€, incloent-hi les franges perimetrals 
d’urbanitzacions que fan especial èmfasi en el tema de l’autoprotecció en interfícies 
urbanes. És necessari recordar en aquest punt que també es realitzen durant el 2020 
treballs silvícoles en les masses forestals per un import de 5,7 M€. En aquest sentit, 
tot i que no es consideren estrictament treballs de prevenció d’incendis en àrees es-
tratègiques, aquestes tenen una repercussió important sobre la reducció de la càrrega 
de combustible.

Per altra banda, l’execució i manteniment de pistes forestals ha estat dotada amb 
3,9 M€ en aquesta anualitat.

És a través de la col·laboració entre els Departaments d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació i d’Interior que s’han elaborat els criteris constructius dels vi-
als forestals i dels punts d’aigua per prevenció i extinció d’incendis, amb l’objectiu 
d’homogeneïtzar criteris tècnics i establir un marc comú per una planificació més 
eficient.

Pel que fa a l’apartat e, durant els últims 5 anys a Catalunya s’han produït un 
total de 157 incendis forestals ocasionats per les línies elèctriques amb un total de 
140,78 ha forestals cremades. Durant l’any 2020 s’han produït 18 incendis per línies 
elèctriques amb 7,2 ha forestals cremades.

Les companyies titulars de línies de distribució d’energia elèctrica estan obliga-
des a presentar plans triennals de manteniment de les seves instal·lacions per donar 
compliment a les mesures de prevenció d’incendis establertes al Decret 268/1996, 
de 23 de juliol, pel qual s’estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva de 
vegetació en la zona d’influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a 
la prevenció d’incendis forestals i la seguretat de les instal·lacions. Aquests plans 
triennals de manteniment han de comptar amb l’aprovació de la Direcció General 
d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, del Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació.

Així i en conseqüència, en el compliment de les seves funcions el Cos d’Agents 
Rurals inspecciona de forma sistemàtica el compliment d’aquestes mesures preventi-
ves. En els últims 5 anys ha portat a terme un total de 6.460 inspeccions (804 durant 
el 2020), havent detectat un total de 1.008 situacions d’incompliment. Quan es loca-
litza alguna irregularitat, aquesta es comunica de forma immediata per part del Cos 
d’Agents Rurals a la companyia titular de la línia per tal que procedeixi a la seva 
correcció, alhora que s’instrueix el corresponent expedient sancionador. Per tant i 
en aquest sentit, l’auditoria i control de l’estat de les instal·lacions i línies elèctriques 
que ja porta a terme el DARP a través del Cos d’Agents Rurals de contribueix de 
manera inequívoca a una major prevenció dels incendis forestals.

En relació amb l’apartat f, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), en el marc de 
les seves competències, disposa de línies de treballs complementàries en l’àmbit 
de les lleres i les riberes.

Pel que fa al manteniment de lleres, l’ACA impulsa, mitjançant el Programa de 
manteniment i conservació de lleres, les actuacions pel manteniment en bones con-
dicions de la secció de desguàs de les lleres públiques, mitjançant una gestió ade-
quada de la vegetació de ribera i la neteja dels elements que poden acumular-se a 
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l’espai fluvial per motius naturals, com poden ser els temporals de vent o pluja. Per 
aquest motiu, es consideren essencials per minimitzar els riscs per als béns i les 
persones en episodis de fortes precipitacions i riuades. Aquest Programa s’elabora 
en compliment del previst al Programa mesures de l’àmbit hidrològic que concreta 
les prescripcions del Pla de gestió del risc d’inundació del districte de conca fluvial 
de Catalunya, aprovat per Acord GOV/118/2017, d’1 d’agost i s’aprova pel Consell 
d’Administració de l’ACA amb successives convocatòries plurianuals. Per al període 
2016-2021 el Programa de manteniment i conservació de lleres (PMCL) té un pres-
supost a invertir de 5,4 M€.

Les actuacions previstes en el PMCL donen continuïtat a la política de manteni-
ment de lleres públiques que des de l’any 2001 es desenvolupa al districte de conca 
fluvial de Catalunya, on l’ACA té les competències pròpies per dur a terme aquest 
tipus d’actuacions com a responsable del compliment de la planificació hidrològica. 
Efectivament, es preveuen dins el Programa de mesures esmentat que recull l’article 
22 del Decret 3/2003 pel qual s’aprova el Text Refós de la legislació en matèria d’ai-
gües de Catalunya, concretament en els seus apartats 2.i (referent a les actuacions 
adreçades a la prevenció i defensa contra les inundacions) i 2.e (referent a les actua-
cions dirigides a la recuperació i millora dels ecosistemes vinculats al medi hídric).

L’impuls executiu de les actuacions programades es realitza mitjançant la licita-
ció de contractes oberts d’acord amb la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, 
que es publiquen oportunament a la Plataforma de Contractació Pública.

El proppassat 28 d’abril, el Consell d’Administració de l’ACA va aprovar el Pro-
grama de manteniment i conservació de lleres públiques 2020-2021, el qual fou 
publicat al DOGC (Resolució TES/1053/2020) en data 15 de maig de 2020. En el 
mateix, es preveu destinar un import màxim de 3 M€ al finançament del Programa, 
amb una inversió màxima de 1,5 M€ en actuacions de manteniment i conservació de 
lleres en trams no urbans de les lleres públiques. i un import màxim de 1,5 milions 
d’euros a finançar les actuacions en trams urbans de lleres públiques.

El Diari Oficial de la Generalitat va publicar el dia 14 de juliol, la 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.

No obstant, l’execució de les actuacions previstes contribueixen en la seva pre-
venció d’incendis perquè s’actua sobre la vegetació invasora, responsable d’un em-
pobriment de la biodiversitat i de la desestructuració de la vegetació de ribera i que, 
juntament amb una presència de vegetació abundant o arrossegaments vegetals pro-
cedents de riuades o ventades, poden comportar un increment del material combus-
tible i, per tant, del risc d’incendi.

Pel que fa a les riberes, l’ACA actua en la seva restauració, mitjançant actuacions 
directes i també amb una línia de subvencions per a actuacions de recuperació de 
riberes en rius i zones humides amb acords de custòdia fluvial al Districte de conca 
fluvial de Catalunya.

En aquest sentit, es destina una dotació màxima de fins a 1.500.000 € a la con-
vocatòria o les convocatòries de subvencions per a actuacions de recuperació de 
riberes amb acords de custòdia fluvial. D’aquest import global, fins a 1.000.000 €, 
està destinat a finançar actuacions de recuperació de riberes amb acords de custò-
dia fluvial, i fins a 150.000 € a finançar actuacions de millora de l’estat ecològic 
en zones humides en espais amb acords de custòdia amb càrrec al capítol IV dels 
pressupostos de l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’any 2020 i 2021. Resolució 
TES/2213/2020, de 6 de setembre, de convocatòria per a la concessió de subven-
cions, en règim de concurrència competitiva, per a actuacions de recuperació de 
riberes en rius i zones humides amb acords de custòdia fluvial al districte de conca 
fluvial de Catalunya.
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Pert tant, la implementació d’aquestes dues línies de treball, (neteja i manteni-
ment de lleres i recuperació de riberes) ja contribueixen enormement a la correcta 
gestió del risc d’incendi.

Referent a l’apartat g, la normativa reguladora de l’accés dels vehicles a motor 
als espais naturals a Catalunya és el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de 
l’accés motoritzat al medi natural, que desplega el marc normatiu establert per Llei 
9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.

Aquesta llei encarrega expressament al Cos d’Agents Rurals la vigilància i control 
del compliment de la regulació establerta. Així, durant els últims 5 anys aquest cos 
ha realitzat un total de 17.337 inspeccions de l’accés de vehicles a motor al medi na-
tural, de les quals 1.911 corresponen a aquest any (cal recordar que durant els mesos 
de confinament no es van dur a terme aquest tipus d’actuacions). En aquesta activitat 
inspectora dels últims 5 anys s’han detectat un total de 1.788 infraccions.

En base a la normativa vigent i per exemple, totes les proves motoritzades de 
caràcter competitiu estan sotmeses a una autorització per part del DARP. En totes 
aquestes autoritzacions es compta amb els informes emesos per la Direcció General 
de Polítiques Ambientals i Medi Natural, responsable dels aspectes de biodiversitat 
i dels espais naturals i, per tant, s’inclouen tots els condicionants relatius a aquests 
espais. També es fa especial incidència en els condicionats d’aquestes resolucions a 
tots els aspectes relatius a la prevenció d’incendis i, en conseqüència, pel seguiment 
de les proves s’imposa la condició d’una comunicació diària de l’inici de la prova, 
durant els diferents dies de duració, al Cos d’Agents Rurals.

Això no obstant i com és sabut, aquest estiu s’ha donat un fort increment de visi-
tants als espais naturals, donant-se situacions puntuals de col·lapse de les carreteres 
i pistes forestals que donen accés a zones d’especial interès. La manca de regulació 
normativa relacionada amb l’afluència a aquests espais ha impedit al Cos d’Agents 
Rurals i a altres agents de l’autoritat poder prendre mesures correctores. Des del 
DARP s’està en contacte amb els responsables de la gestió d’aquests espais naturals 
i amb els ajuntaments implicats per articular els marcs normatius que permetin la 
ordenació de l’afluència per a l’any 2021.

Finalment, pel que fa a l’apartat h, des de la Direcció General dels Agents Ru-
rals s’han dissenyat i implementat diferents campanyes de conscienciació sobre la 
protecció del medi natural i els deures de tenir-ne cura. En aquest sentit, en desta-
quen diferents píndoles en el marc del programa eduCAR (programa d’educació am-
biental que el Cos d’Agents Rurals porta a les escoles de Catalunya) com «El millor 
insecticida natural”, que consciencia sobre la fauna urbana protegida com orenetes 
o falciots i la importància que tenen per la biodiversitat; o «La Tortuga Pipa i el Foc 
Forestal», que narra la devastació que generen els incendis forestals i com evitar-los. 
Així mateix i entre d’altres, també s’està elaborant una nova xerrada sota el títol pro-
visional «Foc i tradició» que intenta alertar dels perills del foc i conscienciar a nens 
i adolescents dels perills que suposa el llançaments de petards, així com també do-
nar a conèixer la normativa per fer foc a prop de terreny forestal.

No obstant això, a causa de la situació de la pandèmia de la Covid-19, el nombre 
de xerrades previstes s’ha vist alterat de manera forçosa: inicialment pel tancament de 
centres escolars i posteriorment per les limitacions d’accés que existeixen per a perso-
nal de fora els centres escolars. És per això que, per seguir dissenyant i difonent cam-
panyes d’informació i conscienciació sobre la protecció del medi rural i els deures de 
tenir-ne cura d’acord al nou context conseqüència de la pandèmia, s’està treballant 
amb un nou format d’arxius audiovisuals per a poder fer arribar aquestes campanyes 
de conscienciació a través de les xarxes socials i de manera virtual.

Més enllà d’aquestes iniciatives exposades també s’ha seguit amb les campanyes 
pròpies de conscienciació. D’una banda per a col·lectius professionals, com poden ser 
les campanyes per a un ús sostenible dels fitosanitaris o la campanya de la sega, que 
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vol reduir el nombre d’incendis ocasionats durant la campanya cerealística. D’altra 
banda, per a la població en general, s’han realitzat campanyes informatives fent es-
pecial atenció a les restriccions d’acampada lliure i de fer foc en terrenys forestals, a 
la circulació motoritzada per espais naturals, a la campanya contra el llançament de 
burilles (amb una prova pilot iniciada a Avinyó aquest mateix estiu), o la campanya 
pròpia de Sant Joan en relació a els focs artificials i la revetlla de Sant Joan.

Actualment, i coincidint amb els mesos de tardor, també s’ha començat a posar 
l’accent en incidir en la recollida de bolets i, posteriorment, es farà en l’aprofitament 
del verd nadalenc (molsa, boix grèvol...), recollides que poden causar importants 
danys en la biodiversitat si no es fa en cura i d’acord a la normativa vigent, i que po-
den suposar un risc afegit d’incendis forestals.

Com a projectes de futur, i després de l’experiència de l’estiu passat, per una ban-
da s’està treballant en l’elaboració de material específic en relació amb la massifica-
ció dels espais naturals i, per altra banda, sobre recomanacions i normativa respecte 
a les postes de tortugues babaues a la costa catalana. Un fet que era de caràcter ex-
cepcional però que, a causa de l’augment de temperatures generalitzat, cada vegada 
serà més freqüent essent necessari preveure’n la seva protecció.

Barcelona, 21 d’octubre de 2020
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Control del compliment de la Moció 190/XII, sobre l’emergència 
educativa i la planificació del curs escolar 2020-2021
390-00190/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.10.2020

Control del compliment de la Moció 191/XII, sobre l’inici del curs 
escolar 2020-2021
390-00191/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.10.2020

Control del compliment de la Moció 192/XII, sobre l’inici del curs 
escolar 2020-2021
390-00192/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.10.2020
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Control del compliment de la Moció 193/XII, sobre la gestió dels fons 
Covid-19 per a la recuperació econòmica i social
390-00193/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.10.2020

Control del compliment de la Moció 194/XII, sobre els procediments 
de regularització de les persones immigrades
390-00194/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.10.2020

Control del compliment de la Moció 195/XII, sobre l’ocupació i les 
condicions sociolaborals del treball autònom
390-00195/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.10.2020

Control del compliment de la Moció 196/XII, sobre la defensa de les 
institucions i l’autogovern
390-00196/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.10.2020

Control del compliment de la Moció 197/XII, sobre la necessitat d’un 
pla de rescat per al sector de la cultura
390-00197/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.10.2020
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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 del Consell Interuniversitari de Catalunya corresponent al 
2019
334-00110/12

PRESENTACIÓ: JOSEP RIBAS I SEIX, SECRETARI GENERAL DE CONSELL 

INTERUNIVERSITARI DE CATALUNYA

Reg. 80818 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Empresa i Coneixement: Mesa 

del Parlament, 27.10.2020

Al president del Parlament de Catalunya
Benvolgut,
En compliment del mandat de la Llei d’universitats de Catalunya, us faig a mans 

la Memòria d’activitats dutes a terme l’any 2019 pel Consell Interuniversitari de 
Catalunya, òrgan de coordinació, consulta i assessorament del Govern en matèria 
d’universitats.

Rebeu la meva cordial salutació,

Barcelona, 13 d’octubre de 2020
Josep Ribas i Seix, secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya titulat «La presència 
de continguts audiovisuals que difonen un discurs negacionista en 
relació amb la Covid-19 en plataformes i xarxes socials»
337-00039/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 80910 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 27.10.2020

Al president del Parlament
Molt Honorable President,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe La presència de continguts audiovisuals 

que difonen un discurs negacionista en relació amb la Covid-19 en plataformes i 
xarxes socials i l’Acord pel qual s’aprova, perquè en tingueu coneixement i als efec-
tes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 19 d’octubre de 2020
Roger Loppacher i Crehuet, president Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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	Proposta de resolució sobre l’aplicació de polítiques socials per a millorar la qualitat de vida de la gent gran
	250-01551/12
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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	Proposta de resolució sobre la paralització de la variant de la C-31 a Torroella de Montgrí
	250-01569/12
	Presentació: GP CatECP
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