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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 964/XII del Parlament de Catalunya, sobre el foment del teletreball
250-01285/12
Adopció 7

Resolució 965/XII del Parlament de Catalunya, sobre el suport al sector del comerç 
pirotècnic i l’adopció de mesures davant la situació generada per la Covid-19
250-01292/12
Adopció 7

Resolució 966/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’aprofitament de les oportu-
nitats de les cadenes de valor incompletes de la indústria
250-01296/12
Adopció 8

Resolució 967/XII del Parlament de Catalunya, sobre la dotació d’un fons per a su-
fragar les despeses extraordinàries de les universitats provocades per la Covid-19
250-01297/12
Adopció 8

Resolució 968/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls d’iniciatives per a ga-
rantir el subministrament de material sanitari
250-01316/12
Adopció 9

Resolució 969/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’adopció de mesures per al 
retorn de l’activitat firaire
250-01327/12
Adopció 9

3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre una automoció sostenible
250-01459/12
Esmenes presentades 11

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures destinades a les dones autònomes 
en l’etapa posterior a la pandèmia
250-01467/12
Esmenes presentades 11

Proposta de resolució de defensa del sector del turisme
250-01490/12
Esmenes presentades 12

Proposta de resolució sobre l’increment indegut de la factura de l’aigua cobrada a 
l’agost per Aigües de Barcelona i altres operadores
250-01494/12
Esmenes presentades 13
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Proposta de resolució sobre el garantiment de l’ús de mascaretes transparents homo-
logades per part del personal d’organismes públics que tingui contacte amb el públic
250-01497/12
Esmenes presentades 13

Proposta de resolució sobre l’autonomia del Parlament respecte al Govern
250-01510/12
Esmenes presentades 13

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institu-
cionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència sobre un possible cas d’assetjament laboral a la Delegació del Go-
vern a Suïssa
354-00352/12
Acord sobre la sol·licitud 15

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la crea-
ció de l’Agència Espacial de Catalunya i les inversions en plena pandèmia
354-00400/12
Sol·licitud i tramitació 15

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administra-
ció Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la 
creació de l’Agència Espacial de Catalunya
354-00401/12
Sol·licitud i tramitació 15

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

Proposta d’audiència en ponència d’Anna García Altés, responsable de l’Observatori 
del Sistema de Salut de Catalunya de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria 
de personal
352-01967/12
Sol·licitud 16

Proposta d’audiència en ponència de Guillem López Casasnovas, catedràtic d’Eco-
nomia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries en matèria de personal
352-01968/12
Sol·licitud 16

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Puig Junoy, professor titular de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries 
en matèria de personal
352-01969/12
Sol·licitud 16

Proposta d’audiència en ponència de Vicente Ortún, professor emèrit de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en 
matèria de personal
352-01970/12
Sol·licitud 16

Proposta d’audiència en ponència de Manel Balcells, president del Consell Asses-
sor de Salut, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria 
de personal
352-01971/12
Sol·licitud 17

Proposta d’audiència en ponència de Marisol Rodríguez, catedràtica d’Economia de 
la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinà-
ries en matèria de personal
352-01972/12
Sol·licitud 17
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Proposta d’audiència en ponència de Francisco Longo, professor i director del Centre 
de Governança Pública d’ESADE, amb relació al Projecte de llei de mesures extra-
ordinàries en matèria de personal
352-01973/12
Sol·licitud 17

Proposta d’audiència en ponència de Carles Ramió, catedràtic de Ciència Política 
i de l’Administració de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei 
de mesures extraordinàries en matèria de personal
352-01974/12
Sol·licitud 17

Proposta d’audiència en ponència de Rosa Vidal, ex-interventora general de la Ge-
neralitat, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de 
personal
352-01975/12
Sol·licitud 18

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Treballa-
dors amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal
352-01976/12
Sol·licitud 18

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de 
personal
352-01977/12
Sol·licitud 18

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Metges de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal
352-01978/12
Sol·licitud 18

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió Catalana d’Hospi-
tals amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal
352-01979/12
Sol·licitud 19

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consorci de Salut i So-
cial de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en ma-
tèria de personal
352-01980/12
Sol·licitud 19

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Entitats de Salut amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en 
matèria de personal
352-01981/12
Sol·licitud 19

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de Col·legis de 
Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en 
matèria de personal
352-01982/12
Sol·licitud 19

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de Col·legis d’In-
fermeres i Infermers de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extra-
ordinàries en matèria de personal
352-01983/12
Sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Atenció Domi-
ciliària de Catalunya davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè 
informi sobre la situació del serveis d’atenció domiciliaris
356-00890/12
Sol·licitud 20
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Sol·licitud de compareixença d’Enric Morist, coordinador general de Creu Roja Ca-
talunya, davant de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi de 
l’actuació de l’entitat durant la crisi del coronavirus
356-00900/12
Sol·licitud 20
Acord sobre la sol·licitud 20

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre les 
actuacions del seu departament
355-00202/12
Substanciació 20

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
sobre un possible cas d’assetjament laboral a la Delegació del Govern a Suïssa
355-00222/12
Acord de tenir la sessió informativa 21

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
sobre un possible cas d’assetjament laboral a la Delegació del Govern a Suïssa
355-00228/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 21

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

Compareixença en ponència d’una representació del Casal dels Infants amb relació 
a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltracta-
ment infantil
353-00583/12
Substanciació 21

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Obra Tutelar Agrà-
ria amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil
353-00597/12
Substanciació 21

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Persona i Valors 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
353-00598/12
Canvi de tramitació 22

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Privada Sages-
sa-Salut amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil
353-00599/12
Substanciació 22

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Projecte i Vida 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
353-00600/12
Substanciació 22

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Resilis amb relació 
a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltracta-
ment infantil
353-00601/12
Substanciació 22

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Suport Solidari 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
353-00603/12
Substanciació 23
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Compareixença de Julio Martínez, president de la Federació de Centres Especials 
de Treball de Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per 
a informar sobre la situació dels centres especials de treball i sobre la sentència 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga la Generalitat a abonar als 
centres especials de treball 30 milions d’euros en concepte de les retallades aplica-
des a la bonificació del 50% del salari mínim
357-00439/12
Substanciació 23

Compareixença d’Enric Morist, coordinador de la Creu Roja a Catalunya, davant la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a presentar l’estudi «Pobresa in-
termitent i fragilitat social» corresponent a l’octubre del 2019
357-00669/12
Substanciació 23

Compareixença d’Antonio Centeno davant la Comissió de Treball, Afers Socials i 
Famílies per a informar sobre el seu projecte de vida independent per a les perso-
nes amb discapacitat
357-00726/12
Substanciació 23

Compareixença d’Enric Morist, coordinador general de Creu Roja Catalunya, davant 
de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar de l’actuació de 
l’entitat durant la crisi de la Covid-19
357-00993/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 24
Substanciació 24
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 964/XII del Parlament de Catalunya, sobre el foment del 
teletreball
250-01285/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 27, 15.10.2020, DSPC-C 577

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 15 d’octubre 
de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el foment del teletreball 
(tram. 250-01285/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà (reg. 71858).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Promoure la modalitat de prestació laboral del teletreball per mitjà de campa-

nyes de sensibilització.
b) Habilitar recursos formatius per a les empreses amb l’objectiu d’adaptar-les al 

canvi de model de relació laboral.
c) Facilitar que el total dels polígons industrials de Catalunya tingui accés a la 

fibra òptica abans del juny del 2021.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió, 

José María Cano Navarro

Resolució 965/XII del Parlament de Catalunya, sobre el suport 
al sector del comerç pirotècnic i l’adopció de mesures davant la 
situació generada per la Covid-19
250-01292/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 27, 15.10.2020, DSPC-C 577

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 15 d’octubre 
de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució de suport al sector del comerç 
pirotècnic i d’adopció de mesures davant la situació generada per la Covid-19 en 
aquest sector (tram. 250-01292/12), presentada pel Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya.

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya dona suport al sector del comerç pirotècnic i al pla 

de xoc elaborat per a afrontar la celebració de Sant Joan en unes condicions dife-
rents de les tradicionals, obligades per la crisi de la Covid-19.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar difusió de la celebració 
tradicional de la festivitat de Sant Joan adaptada a les circumstàncies sanitàries es-
pecials derivades de la pandèmia de Covid-19.

3. El Parlament de Catalunya recomana a les administracions locals, responsa-
bles de les obertures tant d’establiments fixos com temporals per a la venda de piro-
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tècnia, una sensibilitat especial envers aquest sector, ateses les especials circums-
tàncies actuals.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió, 

José María Cano Navarro

Resolució 966/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’aprofitament 
de les oportunitats de les cadenes de valor incompletes de la 
indústria
250-01296/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 27, 15.10.2020, DSPC-C 577

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 15 d’octubre 
de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’aprofitament de les 
oportunitats de les cadenes de valor incompletes a la indústria catalana (tram. 250-
01296/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà 
(reg. 71859).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a analitzar el sector industrial en els-

diferents territoris i detectar les oportunitats de les cadenes de valor de la indústria 
amb l’objectiu d’establir i incentivar inversions locals i internacionals que permetin 
d’aprofitar-les per a la creació d’ocupació.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió, 

José María Cano Navarro

Resolució 967/XII del Parlament de Catalunya, sobre la dotació d’un 
fons per a sufragar les despeses extraordinàries de les universitats 
provocades per la Covid-19
250-01297/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 27, 15.10.2020, DSPC-C 577

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 15 d’octubre 
de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la dotació d’un fons 
per a sufragar les despeses extraordinàries de les universitats provocades per la Co-
vid-19 (tram. 250-01297/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parla-
mentari Republicà (reg. 71860).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dotar pressupostàriament un fons per a afrontar les despeses extraordinàries 

de les universitats públiques derivades de l’emergència per la Covid-19, com ara lli-
cències, material informàtic, equips de protecció individual o mesures sanitàries i 
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de seguretat, i informar-lo, en seu parlamentària i en el termini de tres mesos, sobre 
les accions dutes a terme en aquest sentit.

b) Elaborar, en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya i d’acord amb 
el principi d’autonomia universitària, un pla per a restablir la mobilitat dels alumnes 
estrangers amb seguretat, amb la finalitat d’avançar cap a un escenari de normalitat 
a les aules de les universitats.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió, 

José María Cano Navarro

Resolució 968/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls 
d’iniciatives per a garantir el subministrament de material sanitari
250-01316/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 27, 15.10.2020, DSPC-C 577

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 15 d’octubre 
de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el desenvolupament 
d’un pla industrial que garanteixi el subministrament de material sanitari (tram. 
250-01316/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Repu-
blicà (reg. 71838).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Desenvolupar i impulsar iniciatives que permetin de garantir el subminis-

trament de material sanitari, sobre la base de l’experiència adquirida per la pan-
dèmia de Covid-19 i com a garantia davant possibles rebrots, amb l’objectiu de 
salvar vides.

b) Informar-lo, en seu parlamentària i en el termini de tres mesos, sobre les ac-
cions dutes a terme per a garantir el subministrament de material sanitari.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió, 

José María Cano Navarro

Resolució 969/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’adopció de 
mesures per al retorn de l’activitat firaire
250-01327/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 27, 15.10.2020, DSPC-C 577

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 15 d’octubre 
de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el retorn de l’activitat 
firaire (tram. 250-01327/12), presentada pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, Grup Parlamentari Republicà (reg. 71838).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Establir un diàleg amb les entitats representatives del sector firaire per a con-

cretar les mesures de seguretat que cal adoptar per a fer possible el retorn a l’activi-
tat amb les garanties suficients, tant per als treballadors com per als usuaris.

b) Analitzar, juntament amb les entitats representatives del sector firaire, les pe-
culiaritats del sector i les situacions particulars que s’hagin pogut generar, amb 
l’objectiu de permetre-li l’accés als ajuts corresponents, en els casos en què estigui 
justificats.

c) Autoritzar la instal·lació dels firaires, amb les mesures de seguretat acordades, 
encara que se suspenguin les activitats de festes majors i altres festes de caràcter 
local, amb l’objectiu de minimitzar els efectes econòmics de l’actual crisi sanitària 
en el sector.

d) Comunicar a les administracions locals els protocols de seguretat establerts 
per al sector amb l’objectiu que en permetin la instal·lació i l’exercici de l’activitat 
condicionats al compliment de les mesures de seguretat.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió, 

José María Cano Navarro
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre una automoció sostenible
250-01459/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 79810 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 22.10.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 79810)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació al punt 1

1. Elaborar un pla estratègic per convertir Catalunya en un hub de l’automoció 
sostenible que garanteixi ocupació de qualitat i generació de riquesa.

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures destinades a les 
dones autònomes en l’etapa posterior a la pandèmia
250-01467/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 79816 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 22.10.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 79816)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació al punt 1

1. Estudiar l’obertura d’una línia específica d’ajudes per a les dones autònomes 
afectades econòmicament pel Covid-19 amb la finalitat de fomentar la continuació 
dels seus projectes empresarials i l’inici de nous en sectors tecnològics o amb infra-
representivitat de dones.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació dels punts 2 i 3 en un únic punt

Coordinar i promoure amb l’Institut Català de les Dones la reconstrucció de 
l’economia després de la pandèmia, i reconèixer l’aportació de les dones autònomes 
com a creadores de riquesa, d’empresa i de cohesió social, en el marc del seguiment 
de la inclusió de la perspectiva de gènere en el Pla de reactivació econòmica i pro-
tecció social del Govern de la Generalitat.
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Proposta de resolució de defensa del sector del turisme
250-01490/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 79813 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 22.10.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 79813)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
Continuar realitzant un seguit d’actuacions en funció de la disponibilitat pressu-

postària en aquests tres àmbits: 
a) Ajudes econòmiques: 
1. Plans d’ajuda temporal als treballadors i autònoms que depenen del sector tu-

rístic.
2. Paquets d’ajudes econòmiques específiques per als petits establiments hotelers 

i petites empreses del sector.
3. Paquet d’ajudes als municipis per posar en valor el seu patrimoni natural, 

cultural i social.
b) Millora de la situació laboral
4. Pla de xoc específic dels serveis d’ocupació als municipis o comarques per als 

llocs de treball de temporada que depenen del sector turístic.
5. Pla d’increment i promoció de l’oferta de titulacions de formació professional 

relacionades amb el sector turístic per garantir la qualitat de la contractació.
c) Promoció i planificació
6. Campanya de turisme intern que promocioni les visites del patrimoni natural, 

cultural i social del país i permeti diversificar l’oferta de turisme massiu.
7. Elaborar un pla de desestacionalització, amb ajuts i incentius, del turisme de 

temporada en els sectors madurs: platja i neu.
8. Elaborar un pla de reconversió, amb ajuts i incentius, dels establiments situats 

en zones de turisme massiu, cap a opcions del denominat turisme responsable, evi-
tant la transformació en increment residencial.

d) Elaboració d’un Pla Nacional de Turisme per promoure aquell el turisme na-
cional i estatal i dependre menys dels canvis o imponderables.
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Proposta de resolució sobre l’increment indegut de la factura 
de l’aigua cobrada a l’agost per Aigües de Barcelona i altres 
operadores
250-01494/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 79815 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 22.10.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 79815)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

1. Contactar i mitjançar, a través de l’Agència Catalana del Consum, amb les 
empreses operadores perquè retornin d’ofici, si ja no ho han fet, la diferencia d’im-
ports dels usuaris afectats pels increments de facturació.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 83333 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 03.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 83333)

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

Garantir l’ús de mascaretes transparents homologades a tot el personal d’orga-
nismes públics que tinguin contacte amb el públic sempre que compleixin les certi-
ficacions necessàries per al seu ús en l’entorn laboral.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 83334 i 83671 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 03.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 83334 I 83671)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió 

El Parlament de Catalunya constata que, per les continues intromissions judi-
cials, aquest Parlament no disposa de l’autonomia parlamentària que d’acord amb 



BOPC 722
5 de novembre de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 14

l’article 58 de l’Estatut gaudeix. en recollir que el Parlament gaudeix d’autonomia 
organitzativa, financera, administrativa i disciplinària, així com que el Parlament 
elabora i aprova el seu reglament, el seu pressupost i fixa l’estatut del personal que 
en depèn.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre un possible 
cas d’assetjament laboral a la Delegació del Govern a Suïssa
354-00352/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Relaci-
ons Institucionals i Transparència, en la sessió 24, tinguda el 15.10.2020, DSPC-C 579.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals 
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre la creació de l’Agència Espacial de 
Catalunya i les inversions en plena pandèmia
354-00400/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: David Cid Colomer, del GP CatECP (reg. 83411).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Polítiques Digitals i Administració Pública, 02.11.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals 
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre la creació de l’Agència Espacial de 
Catalunya
354-00401/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs (reg. 83416).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Polítiques Digitals i Administració Pública, 02.11.2020.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en ponència d’Anna García Altés, responsable 
de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya de l’Agència de 
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal
352-01967/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83120).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pú-
blica, 02.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Guillem López Casasnovas, 
catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal
352-01968/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83120).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pú-
blica, 02.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Puig Junoy, professor 
titular de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei 
de mesures extraordinàries en matèria de personal
352-01969/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83120).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pú-
blica, 02.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Vicente Ortún, professor emèrit 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de 
mesures extraordinàries en matèria de personal
352-01970/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83120).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pú-
blica, 02.11.2020.
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Proposta d’audiència en ponència de Manel Balcells, president del 
Consell Assessor de Salut, amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries en matèria de personal
352-01971/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83120).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pú-
blica, 02.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Marisol Rodríguez, catedràtica 
d’Economia de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal
352-01972/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83120).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pú-
blica, 02.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Francisco Longo, professor i 
director del Centre de Governança Pública d’ESADE, amb relació al 
Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal
352-01973/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83120).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pú-
blica, 02.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Carles Ramió, catedràtic de 
Ciència Política i de l’Administració de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria 
de personal
352-01974/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83120).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pú-
blica, 02.11.2020.
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Proposta d’audiència en ponència de Rosa Vidal, ex-interventora 
general de la Generalitat, amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries en matèria de personal
352-01975/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83120).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pú-
blica, 02.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió 
General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries en matèria de personal
352-01976/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83120).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pú-
blica, 02.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions 
Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries en matèria de personal
352-01977/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83120).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pú-
blica, 02.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Metges de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries 
en matèria de personal
352-01978/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83120).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pú-
blica, 02.11.2020.



BOPC 722
5 de novembre de 2020

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 19 

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió 
Catalana d’Hospitals amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries en matèria de personal
352-01979/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83120).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pú-
blica, 02.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consorci 
de Salut i Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
mesures extraordinàries en matèria de personal
352-01980/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83120).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pú-
blica, 02.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Catalana d’Entitats de Salut amb relació al Projecte de 
llei de mesures extraordinàries en matèria de personal
352-01981/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83120).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pú-
blica, 02.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de 
Col·legis de Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
mesures extraordinàries en matèria de personal
352-01982/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83120).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pú-
blica, 02.11.2020.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell 
de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal
352-01983/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83120).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pú-
blica, 02.11.2020.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
d’Atenció Domiciliària de Catalunya davant la Comissió de Treball, 
Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació del serveis 
d’atenció domiciliaris
356-00890/12

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units, Vidal Aragonés Chicharro, 
del SP CUP-CC (reg. 78384).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
22.10.2020.

Sol·licitud de compareixença d’Enric Morist, coordinador general de 
Creu Roja Catalunya, davant de la Comissió de Treball, Afers Socials 
i Famílies perquè informi de l’actuació de l’entitat durant la crisi del 
coronavirus
356-00900/12

SOL·LICITUD

Presentació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP (reg. 79011).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
22.10.2020.

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en la sessió 32, tinguda el 28.10.2020, DSPC-C 590.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de 
Cultura sobre les actuacions del seu departament
355-00202/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 21 de la Comissió de Cultura, tinguda el 
02.11.2020, DSPC-C 599.
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Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència sobre un possible cas 
d’assetjament laboral a la Delegació del Govern a Suïssa
355-00222/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
en la sessió 24, tinguda el 15.10.2020, DSPC-C 579.

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència sobre un possible cas 
d’assetjament laboral a la Delegació del Govern a Suïssa
355-00228/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: conseller, del Departament de Polítiques Digitals i 
Administració Pública (reg. 83485).
Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa de la Comissió de Polítiques Digi-
tals i Administració Pública, 02.11.2020.

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

Compareixença en ponència d’una representació del Casal dels 
Infants amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00583/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 30.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Obra 
Tutelar Agrària amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00597/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 30.10.2020.
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Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació 
Persona i Valors amb relació a la Proposició de llei de mesures per a 
la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00598/12

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00117/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil», 30.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació 
Privada Sagessa-Salut amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00599/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 30.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació 
Projecte i Vida amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00600/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 30.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació 
Resilis amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00601/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 30.10.2020.
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Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació 
Suport Solidari amb relació a la Proposició de llei de mesures per a 
la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00603/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 30.10.2020.

Compareixença de Julio Martínez, president de la Federació de 
Centres Especials de Treball de Catalunya, davant la Comissió de 
Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la situació dels 
centres especials de treball i sobre la sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya que obliga la Generalitat a abonar als 
centres especials de treball 30 milions d’euros en concepte de les 
retallades aplicades a la bonificació del 50% del salari mínim
357-00439/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, tinguda el 28.10.2020, DSPC-C 590.

Compareixença d’Enric Morist, coordinador de la Creu Roja a 
Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
per a presentar l’estudi «Pobresa intermitent i fragilitat social» 
corresponent a l’octubre del 2019
357-00669/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, tinguda el 28.10.2020, DSPC-C 590.

Compareixença d’Antonio Centeno davant la Comissió de Treball, 
Afers Socials i Famílies per a informar sobre el seu projecte de vida 
independent per a les persones amb discapacitat
357-00726/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, tinguda el 28.10.2020, DSPC-C 590.



BOPC 722
5 de novembre de 2020

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 24

Compareixença d’Enric Morist, coordinador general de Creu Roja 
Catalunya, davant de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
per a informar de l’actuació de l’entitat durant la crisi de la Covid-19
357-00993/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 32, tinguda 
el 28.10.2020, DSPC-C 590.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, tinguda el 28.10.2020, DSPC-C 590.
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