
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari 
de l’Institut Català de la Salut i del personal del sistema sanitari integral d’utilització 
pública de Catalunya
200-00008/12
Correcció d’errades de publicació (BOPC 693) 9

1.10. Acords i resolucions

Resolució 983/XII del Parlament de Catalunya, sobre la laïcitat de l’escola catalana
250-01089/12
Adopció 9

Resolució 984/XII del Parlament de Catalunya, sobre la defensa del model lingüístic 
i de l’escola pública catalana
250-01096/12
Adopció 10

Resolució 985/XII del Parlament de Catalunya, sobre el finançament de la construc-
ció de l’Institut de Tiana
250-01098/12
Adopció 11

Resolució 989/XII del Parlament de Catalunya, sobre la necessitat d’una normativa 
en matèria de caça
250-01330/12
Adopció 11

Resolució 990/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’avantprojecte de llei de la 
caça de Catalunya
250-01340/12
Adopció 12

Resolució 991/XII del Parlament de Catalunya, sobre la prevenció de rebrots de Co-
vid-19 en la indústria agroalimentària
250-01415/12
Adopció 13

Resolució 992/XII del Parlament de Catalunya, sobre el cooperativisme agrari
250-01429/12
Adopció 14

Resolució 993/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’afectació del míldiu en el 
sector de la vinya
250-01443/12
Adopció 15

Resolució 994/XII del Parlament de Catalunya, sobre la reactivació del món rural
250-01449/12
Adopció 15
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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 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
Acord de no proposar al Ple la tramitació en lectura única 17

Proposició de llei de representació en l’àmbit institucional i del finançament de les 
cambres de comerç, indústria, serveis i navegació i el Consell General de Cambres 
de Catalunya
202-00087/12
Presentació: GP JxCat, GP ERC 17

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la dona al món rural
250-01450/12
Esmenes presentades 23

Proposta de resolució sobre l’activació d’un pla específic d’inspeccions del sector 
agroalimentari
250-01476/12
Esmenes presentades 23

Proposta de resolució sobre la definició d’un pla de conciliació laboral per als fami-
liars de les persones amb discapacitat intel·lectual per a afrontar la segona onada 
de Covid-19
250-01504/12
Esmenes presentades 24

Proposta de resolució sobre els intèrprets de llengua de signes al Parlament de 
Catalunya
250-01519/12
Rectificació del text presentat 24
Esmenes presentades 25

Proposta de resolució sobre l’empresa Nobel Plastiques Ibérica
250-01521/12
Esmenes presentades 25

Proposta de resolució sobre l’actualització de les llistes d’espera de salut
250-01581/12
Presentació: GP PSC-Units 26

Proposta de resolució sobre la recuperació del servei d’urgències al CAP de Sitges
250-01582/12
Presentació: GP PSC-Units 26

Proposta de resolució sobre el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
250-01583/12
Presentació: GP PSC-Units 27

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències a Olot
250-01585/12
Presentació: GP PSC-Units 29

Proposta de resolució sobre el compliment del Pla d’enfortiment i transformació de 
l’atenció primària
250-01586/12
Presentació: GP PSC-Units 30

Proposta de resolució sobre els tècnics en cures auxiliars d’infermeria
250-01587/12
Presentació: GP PSC-Units 31

Proposta de resolució sobre les inversions necessàries per a l’ampliació de l’Hos-
pital Sant Joan de Déu de Martorell
250-01588/12
Presentació: GP PSC-Units 32
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Proposta de resolució sobre la falta d’infermers a Catalunya
250-01589/12
Presentació: GP PSC-Units 33

Proposta de resolució sobre els mecanismes de prevenció de neoplàsies
250-01590/12
Presentació: GP PSC-Units 34

Proposta de resolució sobre l’eliminació del requisit de compliment de la Llei de 
política lingüística de les bases dels ajuts per a compensar els efectes de la crisi 
provocada per la Covid-19
250-01591/12
Presentació: GP Cs 34

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 20/2019, sobre la Universitat Autòno-
ma de Barcelona i les entitats participades, corresponent a l’exercici 2017
256-00036/12
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 35

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2020, sobre la Fundació Institut 
Català de Recerca de l’Aigua, corresponent a l’exercici 2017
256-00039/12
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 39

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2020, sobre les empreses públi-
ques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de 
la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017
256-00041/12
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 41

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2020, sobre el Patronat de la Mun-
tanya de Montserrat, corresponent a l’exercici del 2017
256-00042/12
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 44

Informe de fiscalització 20/2020, sobre l’Oficina Antifrau de Catalunya, correspo-
nent als exercicis 2010-2018, en compliment de la Resolució 214/XII del Parlament
256-00053/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 47
Termini per a proposar compareixences 47

3.30. Altres tramitacions

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

Informe de fiscalització 18/2020, sobre l’Àrea Metropolitana de Barcelona, corres-
ponent a la contractació administrativa de l’exercici 2016
258-00029/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 48
Termini per a demanar la presentació de l’informe 48

Informe de fiscalització 19/2020, sobre el Consorci per a la Construcció i Explotació 
de la Quarta Planta de Tractament Integral dels Residus Municipals de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, corresponent a l’exercici 2016
258-00030/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 48
Termini per a demanar la presentació de l’informe 48

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de l’Emergència Climàtica
411-00004/12
Adscripció de diputats del GP JxCat 49
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 780/XII, sobre la creació d’un pla integral de 
rehabilitació urbana i de cohesió social dels barris del centre històric de Manresa
290-00699/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  49

Control del compliment de la Resolució 790/XII, relativa a l’Informe de fiscalització 
10/2019, sobre la contractació administrativa del Departament de Justícia, corres-
ponent a l’exercici del 2016
290-00709/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  50

Control del compliment de la Resolució 801/XII, sobre el suport a Nissan i les me-
sures per a afrontar els reptes del sector automobilístic
290-00721/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  53

Control del compliment de la Resolució 881/XII, sobre la recuperació d’un pla d’in-
centius autonòmics per al vehicle elèctric
290-00790/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  54

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 168/XII, sobre la situació d’emergència educativa
390-00168/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 56

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern i conseller d’Economia 
i Hisenda davant el Ple sobre la greu situació sanitària, econòmica i social durant 
l’estat d’alarma
361-00024/12
Sol·licitud 65

Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i 
Hisenda davant el Ple sobre la gestió de l’estat d’alarma a Catalunya per contenir la 
propagació del virus SARS-CoV-2
361-00025/12
Sol·licitud 66

Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del presi-
dent de la Generalitat, davant el Ple perquè informi sobre la implicació d’autoritats 
d’Esquerra Republicana de Catalunya en casos de presumpta corrupció
361-00026/12
Sol·licitud 66

Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del presi-
dent de la Generalitat, davant el Ple perquè informi sobre les actuacions relatives a 
la pandèmia de la Covid-19
361-00027/12
Sol·licitud 67

Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del presi-
dent de la Generalitat, davant el Ple perquè informi sobre les actuacions relatives a 
la pandèmia de la Covid-19
361-00028/12
Sol·licitud 68

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Dincat amb relació al Pro-
jecte de llei pel qual s’adopten mesures pressupostàries en relació amb el desple-
gament de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç de determinats serveis 
socials de caràcter residencial i d’atenció diürna que preveu el Pla de contingència 
per a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per la Covid-19, 
pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria d’infància i adolescència del 
Decret llei 11/2020, del 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials 
i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 
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i altres de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, del 2 de 
juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota el títol de me-
sures de caràcter social
352-01876/12
Sol·licitud 68

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de 
Recursos Assistencials amb relació al Projecte de llei pel qual s’adopten mesures 
pressupostàries en relació amb el desplegament de les actuacions d’atenció social, 
ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter residencial i d’atenció 
diürna que preveu el Pla de contingència per a residències, per fer front als brots de 
la pandèmia generada per la Covid-19, pel qual es manté la vigència de preceptes 
en matèria d’infància i adolescència del Decret llei 11/2020, del 7 d’abril, pel qual 
s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes 
de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres de complementàries, i pel qual es 
modifica el Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter eco-
nòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de caràcter social
352-01877/12
Sol·licitud 69

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de La Confederació amb re-
lació al Projecte de llei pel qual s’adopten mesures pressupostàries en relació amb 
el desplegament de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç de deter-
minats serveis socials de caràcter residencial i d’atenció diürna que preveu el Pla 
de contingència per a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada 
per la Covid-19, pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria d’infància i 
adolescència del Decret llei 11/2020, del 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures eco-
nòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia genera-
da per la Covid-19 i altres de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 
21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, 
sota el títol de mesures de caràcter social
352-01878/12
Sol·licitud 69

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió de Petites i Mit-
janes Residències amb relació al Projecte de llei pel qual s’adopten mesures pres-
supostàries en relació amb el desplegament de les actuacions d’atenció social, or-
denació i reforç de determinats serveis socials de caràcter residencial i d’atenció 
diürna que preveu el Pla de contingència per a residències, per fer front als brots de 
la pandèmia generada per la Covid-19, pel qual es manté la vigència de preceptes 
en matèria d’infància i adolescència del Decret llei 11/2020, del 7 d’abril, pel qual 
s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes 
de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres de complementàries, i pel qual es 
modifica el Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter eco-
nòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de caràcter social
352-01879/12
Sol·licitud 70

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació d’Entitats 
d’Assistència a la Tercera Edat amb relació al Projecte de llei pel qual s’adopten 
mesures pressupostàries en relació amb el desplegament de les actuacions d’aten-
ció social, ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter residencial 
i d’atenció diürna que preveu el Pla de contingència per a residències, per fer front 
als brots de la pandèmia generada per la Covid-19, pel qual es manté la vigència de 
preceptes en matèria d’infància i adolescència del Decret llei 11/2020, del 7 d’abril, 
pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els 
efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres de complementàries, i pel 
qual es modifica el Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter 
econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de caràcter social
352-01880/12
Sol·licitud 70

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del sector de la dependència 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei pel qual s’adopten mesures 
pressupostàries en relació amb el desplegament de les actuacions d’atenció social, 
ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter residencial i d’atenció 
diürna que preveu el Pla de contingència per a residències, per fer front als brots de 
la pandèmia generada per la Covid-19, pel qual es manté la vigència de preceptes 
en matèria d’infància i adolescència del Decret llei 11/2020, del 7 d’abril, pel qual 
s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes 
de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres de complementàries, i pel qual es 
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modifica el Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter eco-
nòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de caràcter social
352-01881/12
Sol·licitud 71

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del sector de la dependència 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei pel qual s’adopten 
mesures pressupostàries en relació amb el desplegament de les actuacions d’aten-
ció social, ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter residencial 
i d’atenció diürna que preveu el Pla de contingència per a residències, per fer front 
als brots de la pandèmia generada per la Covid-19, pel qual es manté la vigència de 
preceptes en matèria d’infància i adolescència del Decret llei 11/2020, del 7 d’abril, 
pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els 
efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres de complementàries, i pel 
qual es modifica el Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter 
econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de caràcter social
352-01882/12
Sol·licitud 71

Proposta d’audiència en ponència d’Andrés Rueda, president de l’Associació Pro-
fessional Catalana de Directors i Directores de Centres i Serveis d’Atenció a la De-
pendència, amb relació al Projecte de llei pel qual s’adopten mesures pressupostà-
ries en relació amb el desplegament de les actuacions d’atenció social, ordenació i 
reforç de determinats serveis socials de caràcter residencial i d’atenció diürna que 
preveu el Pla de contingència per a residències, per fer front als brots de la pandè-
mia generada per la Covid-19, pel qual es manté la vigència de preceptes en matè-
ria d’infància i adolescència del Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten 
mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandè-
mia generada per la Covid-19 i altres de complementàries, i pel qual es modifica el 
Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural 
i social, sota el títol de mesures de caràcter social
352-01902/12
Sol·licitud 72

Proposta d’audiència en ponència de Cinta Pascual Montañés, presidenta de l’As-
sociació Catalana de Recursos Assistencials, amb relació al Projecte de llei pel qual 
s’adopten mesures pressupostàries en relació amb el desplegament de les actua-
cions d’atenció social, ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter 
residencial i d’atenció diürna que preveu el Pla de contingència per a residències, 
per fer front als brots de la pandèmia generada per la Covid-19, pel qual es manté 
la vigència de preceptes en matèria d’infància i adolescència del Decret llei 11/2020, 
de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per 
pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres de complemen-
tàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents 
de caràcter econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de caràcter social
352-01903/12
Sol·licitud 72

Proposta d’audiència en ponència de Vicente Botella, president de la Unió de Petites 
i Mitjanes Residències, amb relació al Projecte de llei pel qual s’adopten mesures 
pressupostàries en relació amb el desplegament de les actuacions d’atenció social, 
ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter residencial i d’atenció 
diürna que preveu el Pla de contingència per a residències, per fer front als brots de 
la pandèmia generada per la Covid-19, pel qual es manté la vigència de preceptes 
en matèria d’infància i adolescència del Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual 
s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes 
de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres de complementàries, i pel qual es 
modifica el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter eco-
nòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de caràcter social
352-01904/12
Sol·licitud 73

Proposta d’audiència en ponència de Carles Campuzano, gerent de la Federació Ca-
talana de Discapacitat Intel·lectual, amb relació al Projecte de llei pel qual s’adopten 
mesures pressupostàries en relació amb el desplegament de les actuacions d’aten-
ció social, ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter residencial 
i d’atenció diürna que preveu el Pla de contingència per a residències, per fer front 
als brots de la pandèmia generada per la Covid-19, pel qual es manté la vigència de 
preceptes en matèria d’infància i adolescència del Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, 
pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els 
efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres de complementàries, i pel 
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qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter 
econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de caràcter social
352-01905/12
Sol·licitud 73

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Dincat amb relació al Pro-
jecte de llei pel qual s’adopten mesures pressupostàries en relació amb el desple-
gament de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç de determinats serveis 
socials de caràcter residencial i d’atenció diürna que preveu el Pla de contingència 
per a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per la Covid-19, 
pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria d’infància i adolescència del 
Decret llei 11/2020, del 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials 
i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 
i altres de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, del 2 de 
juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota el títol de me-
sures de caràcter social
352-01954/12
Sol·licitud 74

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació Ecom amb 
relació al Projecte de llei pel qual s’adopten mesures pressupostàries en relació 
amb el desplegament de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç de de-
terminats serveis socials de caràcter residencial i d’atenció diürna que preveu el Pla 
de contingència per a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada 
per la Covid-19, pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria d’infància i 
adolescència del Decret llei 11/2020, del 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures eco-
nòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia genera-
da per la Covid-19 i altres de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 
21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, 
sota el títol de mesures de caràcter social
352-01955/12
Sol·licitud 74

4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)
414-00001/12
Substitució de membres 75

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc de treball 
de cap de l’Àrea de Desenvolupament Editorial del Departament d’Edicions
500-00020/12
Nomenament 75

Jubilació d’una funcionària de carrera
Acord 76
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1.01.01. Lleis 9 

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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de restabliment del complement de productivitat variable del 
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut i del personal del 
sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya
200-00008/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 693)

En el BOPC 693, a la pàgina 6
A l’article 2. Destinataris i moment de la percepció
On hi diu: 
«2. Els criteris que estableix l’apartat 1 per al personal estatutari de l’Institut Ca-

talà de la Salut s’han d’aplicar, en virtut dels acords assolits en el marc del conveni 
col·lectiu, al personal de les entitats del sector públic adscrites a l’Institut Català de 
la Salut que formen part del sistema sanitari integral d’utilització pública de Cata-
lunya.»

Hi ha de dir: 
«2. Els criteris que estableix l’apartat 1 per al personal estatutari de l’Institut 

Català de la Salut s’han d’aplicar, en virtut dels acords assolits en el marc del con-
veni col·lectiu, al personal de les entitats del sector públic adscrites a l’Institut Ca-
talà de la Salut i de la resta d’entitats que formen part del sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya.»

1.10. Acords i resolucions

Resolució 983/XII del Parlament de Catalunya, sobre la laïcitat de 
l’escola catalana
250-01089/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 30, 20.10.2020, DSPC-C 582

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 20 d’octubre de 2020, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la laïcitat de l’escola catalana (tram. 
250-01089/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 
56348 i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Re-
publicà (reg. 58132).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incorporar la laïcitat com un dels principis rectors del sistema educatiu de 

Catalunya.
b) Establir, en l’article de la Llei d’educació que regula el currículum, que els 

alumnes han d’assolir un coneixement de la realitat natural i social fonamentat en 
la raó i la ciència i que els permeti una obertura al món sense continguts confessi-
onals a l’aula.
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c) Emprendre les actuacions necessàries amb el Govern de l’Estat per a impulsar 
una nova llei educativa que garanteixi la laïcitat de l’educació i que els ensenyaments 
de religió des d’una perspectiva confessional es facin fora de l’àmbit acadèmic.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2020
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 984/XII del Parlament de Catalunya, sobre la defensa del 
model lingüístic i de l’escola pública catalana
250-01096/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 30, 20.10.2020, DSPC-C 582

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 20 d’octubre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la defensa del model lingüístic i de 
l’escola pública catalana (tram. 250-01096/12), presentada pel Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Soci-
alistes i Units per Avançar (reg. 56346) i pel Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 58133).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar treballant per a millorar el finançament de l’educació pública cata-

lana amb l’objectiu d’assolir el 6% del producte interior brut de despesa.
b) Donar suport al model lingüístic de Catalunya com a model compromès amb 

la cohesió social, que garanteix una societat més cohesionada, democràtica i lliure, 
i que no separa els infants i els joves per llur llengua d’origen. Aquest model ha de 
garantir el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana en finalitzar l’en-
senyament obligatori, i l’ús funcional d’una tercera llengua.

c) Rebutjar qualsevol tipus d’iniciativa que pugui trencar el model d’escola públi-
ca catalana i que cerqui dividir i segregar la societat catalana per motius de llengua, 
en contra de l’Estatut d’autonomia i de la Llei d’educació, i oposar-se a qualsevol 
instrumentalització de l’escola o de la llengua amb finalitats electoralistes que posi 
en risc la convivència als centres educatius o a la societat.

d) Vetllar pel model d’immersió lingüística de les escoles de Catalunya i respon-
dre amb tots els mitjans institucionals i legals a qualsevol agressió contra aquest 
model.

e) Reiterar el compromís amb l’escola pública catalana com a eina clau per a la 
cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa, des de la constatació 
que calen més recursos per a garantir-ho.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2020
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó
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Resolució 985/XII del Parlament de Catalunya, sobre el finançament 
de la construcció de l’Institut de Tiana
250-01098/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 30, 20.10.2020, DSPC-C 582

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 20 d’octubre de 2020, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el finançament de la construcció de 
l’Institut de Tiana (tram. 250-01098/12), presentada pel Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà (reg. 58134).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Signar un conveni amb l’Ajuntament de Tiana (Maresme) que reculli el com-

promís de la Generalitat de fer-se càrrec de totes les despeses que comporta la cons-
trucció de l’edifici del nou institut: la redacció del projecte i l’execució i la direcció 
de les obres.

b) Establir un calendari de retorn dels imports que el municipi destini a la cons-
trucció d’aquest institut. Els terminis no poden ésser, en cap cas, superiors a l’any 
des que siguin abonats pel consistori.

c) Garantir en els propers pressupostos de la Generalitat una partida pressupos-
tària anual suficient per a finançar les despeses de conservació, manteniment i vigi-
lància del nou institut.

d) Garantir que el nou centre entri en funcionament a l’inici del curs escolar 
2021-2022.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2020
El secretari en funcions de la Comissió, Héctor Amelló Montiu; el president de 

la Comissió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 989/XII del Parlament de Catalunya, sobre la necessitat 
d’una normativa en matèria de caça
250-01330/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 17, 27.10.2020, 

DSPC-C 589

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tinguda 
el dia 27 d’octubre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la 
necessitat d’una nova regulació completa en matèria de caça (tram. 250-01330/12), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 74064).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Convocar una taula de negociació amb el sector de la caça, amb l’objectiu 

de consensuar i racionalitzar el règim sancionador aprovat recentment amb la Llei 
5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 
públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi am-
bient, i donar-li forma normativa.
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b) Establir que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
en coordinació amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, en les campanyes 
d’educació i sensibilització ambientals, inclogui el paper de la caça com una eina 
de regulació de les poblacions de fauna salvatge i la necessitat de convivència entre 
l’activitat agrària, la caça i la conservació del medi natural.

c) Estudiar la possibilitat de reduir o suprimir taxes amb relació a les actuacions 
de control de poblacions motivades per danys en l’agricultura, sinistralitat a les car-
reteres o riscos sanitaris.

d) Preveure les compensacions per danys físics, materials o a gossos ocasionats 
en l’exercici del control de poblacions.

e) Regular el procediment d’autorització excepcional de captura en viu per al 
control d’espècies cinegètiques depredadores i adaptar la normativa existent sobre 
nuclis zoològics al món de la caça.

f) Estudiar, juntament amb el sector cinegètic, quines mesures són les més idò-
nies per a fomentar el necessari relleu generacional.

g) Iniciar la tramitació necessària per a presentar un projecte de llei de la caça.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2020
La secretària de la Comissió, Munia Fernández-Jordán Celorio; el president de 

la Comissió, Marc Solsona i Aixalà

Resolució 990/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’avantprojecte 
de llei de la caça de Catalunya
250-01340/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 17, 27.10.2020, 

DSPC-C 589

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tingu-
da el dia 27 d’octubre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
l’adopció dels acords necessaris per a deixar sense efecte l’increment de sancions 
en matèria de caça (tram. 250-01340/12), presentada pel Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Repu-
blicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 74063).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar la tramitació de l’avant-

projecte de llei de la caça de Catalunya i aprovar transitòriament un decret de la 
caça que reguli els aspectes més immediats que es poden regular per mitjà d’aques-
ta normativa.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2020
La secretària de la Comissió, Munia Fernández-Jordán Celorio; el president de 

la Comissió, Marc Solsona i Aixalà



BOPC 724
9 de novembre de 2020

1.10. Acords i resolucions 13 

Resolució 991/XII del Parlament de Catalunya, sobre la prevenció de 
rebrots de Covid-19 en la indústria agroalimentària
250-01415/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 17, 27.10.2020, 

DSPC-C 589

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tin-
guda el dia 27 d’octubre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució so-
bre la prevenció de rebrots de Covid-19 en la indústria agroalimentària (tram. 250-
01415/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya (reg. 76772).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya reconeix públicament el valor imprescindible de 

la funció duta a terme pels treballadors en tota la cadena alimentària, en especial la 
dels treballadors temporers en la recollida de la fruita i de tots els participants en el 
processament, la transformació i la distribució alimentaris.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir la salut, la integritat i la dignitat en el treball dels treballadors de la 

cadena alimentària, prenent les mesures salarials, fiscals, laborals, socials i d’habi-
tatge corresponents per a fer-ho possible.

b) Reforçar el servei de la Inspecció de Treball de Catalunya, perquè vigili el 
compliment de la normativa laboral en les empreses vinculades al sector de la in-
dústria agroalimentària i exigeixi les responsabilitats pertinents pel que fa a aquest 
compliment i, especialment, el de totes les normatives de seguretat laboral col·lec-
tives o individuals preceptives, sobretot les relatives a la protecció dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball.

c) Elevar el nivell d’exigència dels protocols de recomanacions d’actuació davant 
el risc de Covid-19 emesos per la Generalitat amb relació a les indústries alimen-
tàries i les activitats i empreses agràries, i convertir les recomanacions en mesures 
de compliment obligat i incorporar mesures organitzatives específiques per a asse-
gurar la distància de seguretat i reduir la transmissió del virus en aquests entorns 
de treball.

d) Establir, en col·laboració amb els sindicats i els representants patronals, un pla 
d’ajuda a les empreses per si, en l’adaptació de les mesures organitzatives per a asse-
gurar la distància de seguretat i les mesures higièniques, han de reduir la intensitat 
de la producció o incrementar notablement la despesa en prevenció de riscos, en la 
línia del pla d’ajuts per a la indústria preparat per a les empreses afectades pel con-
finament a la conca d’Òdena en motiu de l’aïllament.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2020
La secretària de la Comissió, Munia Fernández-Jordán Celorio; el president de 

la Comissió, Marc Solsona i Aixalà
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Resolució 992/XII del Parlament de Catalunya, sobre el 
cooperativisme agrari
250-01429/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 17, 27.10.2020, 

DSPC-C 589

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tingu-
da el dia 27 d’octubre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
el cooperativisme agrari (tram. 250-01429/12), presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 78183).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reforçar la participació del cooperativisme agrari com a part essencial en la 

representació del sector agroalimentari, tant en els plans de xoc que es desenvolupin 
per a pal·liar els efectes de la pandèmia com en les iniciatives agràries en curs que 
no es poden aturar per la situació actual.

b) Reforçar el valor afegit del cooperativisme agrari, per mitjà de la difusió de la 
fórmula cooperativa a les universitats, les escoles agràries de Catalunya i les escoles 
d’educació primària.

c) Digitalitzar el registre de cooperatives, integrant els tràmits vinculats a la seu 
electrònica i a la finestreta única empresarial, i també tots els tràmits als quals es 
troben subjectes les cooperatives.

d) Coordinar i promoure ajuts complementaris als ajuts per al foment de la millo-
ra de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries per a 
potenciar la intercooperació i fomentar la competitivitat del sector.

e) Prioritzar la participació del cooperativisme agrari en projectes de recerca, 
desenvolupament i innovació, tant per la seva capacitat de disseminació dels resul-
tats com pel seu potencial de convertir els projectes en llocs de treball i generar ac-
tivitat econòmica al territori.

f) Impulsar els ajuts econòmics per a finançar les aportacions a capital o a reser-
ves, a fi de facilitar la incorporació de socis al cooperativisme agrari i d’establir un 
pla d’incorporació de joves que inclogui tant l’acollida, l’assessorament i la tutoritza-
ció com la promoció del banc de terres, amb l’enfortiment d’iniciatives com l’oficina 
virtual El Planter o de campanyes com el «Fes-te pagès».

g) Fomentar els instruments específics de suport públic per a la internacionalit-
zació de l’empresa cooperativa i millorar les relacions institucionals entre les coope-
ratives i els organismes especialitzats en el foment del comerç exterior, com ara la 
Promotora d’Exportacions Catalanes (Prodeca), l’Agència per la Competitivitat de 
l’Empresa (ACCIÓ) i les cambres de comerç, entre d’altres.

h) Facilitar instruments de suport complementaris per a potenciar els sistemes 
de comerç electrònic, a fi de fomentar la participació de les cooperatives en la venda 
directa al consumidor davant d’un probable creixement de la venda en línia.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2020
La secretària de la Comissió, Munia Fernández-Jordán Celorio; el president de 

la Comissió, Marc Solsona i Aixalà
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Resolució 993/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’afectació del 
míldiu en el sector de la vinya
250-01443/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 17, 27.10.2020, 

DSPC-C 589

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tingu-
da el dia 27 d’octubre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
l’afectació del míldiu en el sector de la vinya (tram. 250-01443/12), presentada pel 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 
78184).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya valora i reconeix l’aposta per l’agricultura ecolò-

gica que ha fet bona part del sector vitivinícola de Catalunya en els darrers anys, i 
hi dona suport.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reforçar la recerca i l’assessorament tècnic en el sector de la vinya, que ja 

ofereix el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació juntament 
amb l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) i les agrupacions de defensa vegetal (ADV), amb l’objec-
tiu de disposar d’eines a mitjà termini per a lluitar contra el míldiu.

b) Habilitar una línia d’ajuts als viticultors, amb una atenció especial en l’agri-
cultura ecològica, perquè puguin afrontar les pèrdues provocades per la plaga del 
míldiu d’enguany.

c) Obrir, per mitjà de l’Institut Català de Finances, una línia específica de crèdits 
a 0% d’interès per als viticultors que ho necessitin, amb l’objectiu de garantir-los la 
liquiditat necessària per tal que llurs explotacions puguin subsistir fins a la propera 
verema.

d) Concretar amb Agroseguro una proposta per tal que es pugui incloure l’afec-
tació per míldiu en les pòlisses d’assegurances agràries que s’ofereixen a Catalunya.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2020
La secretària de la Comissió, Munia Fernández-Jordán Celorio; el president de 

la Comissió, Marc Solsona i Aixalà

Resolució 994/XII del Parlament de Catalunya, sobre la reactivació 
del món rural
250-01449/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 17, 27.10.2020, 

DSPC-C 589

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tinguda 
el dia 27 d’octubre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la 
reactivació del món rural (tram. 250-01449/12), presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 78185).

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) Reivindicar el caràcter estratègic de l’alimentació i del sector agroalimentari 

i forestal per a la societat.
b) Avançar en un pla de digitalització del medi rural, per a fer possible la connec-

tivitat del món rural amb intervenció pública, garantir-hi la cobertura i la qualitat de 
la connexió i evitar les zones fosques.

c) Establir ajuts i convenis publicoprivats tendents al desenvolupament de la tec-
nologia de cinquena generació (5G).

d) Mantenir actualitzats els protocols sanitaris de seguretat i salut laborals en 
agricultura, ramaderia i pesca, per a garantir el manteniment de la cadena alimen-
tària, des de la producció fins a la distribució al detall, en les millors condicions de 
seguretat per a les empreses, els treballadors i les famílies.

e) Activar i dotar pressupostàriament campanyes de promoció dels nostres pro-
ductes frescos i elaborats en el marc d’una dieta mediterrània, equilibrada i saluda-
ble, i donar suport, així, als productors i a la indústria agroalimentària.

f) Crear un pla de promoció del turisme rural, com a part integrant de la indús-
tria turística, i d’ajuts a petites empreses relacionades amb l’allotjament turístic, la 
gastronomia, les activitats a l’aire lliure i el turisme de natura.

g) Impulsar ajuts a la reactivació del sector forestal, com a mesura de prevenció 
de grans incendis forestals, i a la promoció de l’ocupació rural per mitjà de la for-
mació específica de mà d’obra procedent d’altres sectors productius.

h) Potenciar totes les polítiques generals que col·laboren en l’activitat econòmica 
i social del món rural, com és el cas dels autònoms i les pimes, la simplificació dels 
tràmits administratius, l’afavoriment de l’activitat cultural i artística o la bonificació 
de les activitats extraescolars, entre d’altres.

i) Garantir els serveis bàsics assistencials al món rural, amb relació a l’atenció 
primària, l’escolarització de zero a tres i l’atenció a la gent gran i a les persones amb 
necessitats assistencials especials.

j) Impulsar incentius per a afavorir l’arrelament dels funcionaris destinats a les 
zones rurals amb risc de despoblament, especialment en els àmbits sanitari, educa-
tiu i de l’atenció social.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2020
La secretària de la Comissió, Munia Fernández-Jordán Celorio; el president de 

la Comissió, Marc Solsona i Aixalà
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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 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

ACORD DE NO PROPOSAR AL PLE LA TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA

D’acord amb l’article 138 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s’acorda 
de no proposar al Ple la tramitació en lectura única de la Proposició de llei de mo-
dificació 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 ex-
terior de la Generalitat.
Acord: Mesa del Parlament, 03.11.2020

Proposició de llei de representació en l’àmbit institucional i del 
finançament de les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació 
i el Consell General de Cambres de Catalunya
202-00087/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC

Reg. 83679 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.11.2020

A la Mesa del Parlament
Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 
el que estableixen els articles 111.b i 138.2 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposició de llei següent i sol·liciten que es tramiti pel procediment de lectura 
única: 

Proposició de llei de representació en l’àmbit institucional i del 
finançament de les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació 
de Catalunya i el seu Consell General

Exposició de motius
Les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació catalanes són cor-

poracions de dret públic que tenen assignades legalment funcions de caràcter con-
sultiu i de col·laboració amb les administracions públiques, a més d’altres de natura-
lesa privada. Són hereves d’antigues institucions com el Consolat de Mar i la Junta 
de Comerç que varen construir la Llotja de Mar, i formen part de la realitat institu-
cional de Catalunya des de fa segles en el doble vessant de representació, foment i 
defensa dels interessos generals de la indústria, el comerç, els serveis i la navegació, 
i de col·laboració amb les administracions públiques.

La Llei 4/2014, d’1 abril, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria, ser-
veis i navegació; i la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, 
indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres, remarquen 
la seva finalitat de representació, promoció i defensa dels interessos generals del 
comerç, la indústria, els serveis i la navegació en establir l’adscripció de tota per-
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sona física o jurídica que exerceixi una activitat econòmica integrada en qualsevol 
d’aquests sectors econòmics, i les configura com a òrgans consultius i de col·labo-
ració amb les Administracions públiques. En agrupar la totalitat dels agents econò-
mics empresarials, les cambres són un instrument institucional natural d’expressió 
de l’opinió dels comerciants, els industrials i els naviliers de Catalunya, alhora que 
un valuós ens d’interrelació institucional entre les administracions públiques i el 
món empresarial.

El legislador, però, no ha concretat les fonts de finançament que han de proveir 
les cambres, a partir de l’eliminació del recurs cameral permanent, a canvi de la 
prestació dels serveis i l’exercici de les activitats que legalment tenen atribuïdes, més 
enllà de les aportacions voluntàries de les empreses.

Els nous paradigmes de la governança oberta i participativa basada en el res-
pecte a la diversitat i el diàleg amb tots els actors rellevants requereixen potenciar 
el paper de les institucions que formen l’entramat institucional que complementa 
l’Administració i el Govern de Catalunya, sobretot tenint en compte les necessitats 
derivades de la situació d’estat d’alarma decretada pel Govern de l’Estat mitjançant 
el Reial decret 463/2020, de 14 de març, que obliga a actuar de manera urgent per 
tal de reforçar i, més que mai, fer efectiva la representativitat de les institucions que 
representen la realitat econòmica catalana, permetent que puguin desenvolupar les 
seves funcions públiques consultiva i d’assessorament a les administracions amb la 
màxima capil·laritat institucional.

L’objectiu d’aquesta llei és que les tretze cambres catalanes i el seu Consell pu-
guin aportar la seva representativitat i la seva capacitat de gestió de serveis a les em-
preses per donar la seva opinió, traslladar les necessitats del teixit econòmic cap a 
l’Administració i el Govern i per acostar l’acció de govern a les empreses i ajudar a 
la seva connexió. La present llei valora la representativitat de les cambres derivada 
de la pertinença de la totalitat de les persones físiques i jurídiques que desenvolu-
pen activitats econòmiques, que fa de les cambres les úniques entitats que disposen 
d’aquesta potencial universalitat representativa. Per tal de fer-ho possible, cal dotar 
les cambres, com a corporacions de dret públic amb funcions públiques, del finança-
ment públic necessari per portar a terme les seves funcions publicoadministratives.

En el marc de la necessària revisió de la normativa catalana en aquesta matè-
ria, i d’acord amb la competència exclusiva que l’article 125 que l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya atorga a la Generalitat de Catalunya en matèria de cambres de 
comerç, indústria, i navegació, es considera absolutament necessari dotar-les dels 
instruments i del finançament públic necessaris per potenciar el seu indiscutible pa-
per amb un finançament estable que faci possible que les empreses beneficiàries de 
les funcions públiques puguin seguir-les rebent sense dependre exclusivament de la 
consecució d’ingressos privats per part de les cambres.

La norma pretén aprofitar l’experiència i la tradició de les cambres catalanes, la 
seva presència territorial i la seva funció de representació empresarial per posar-les 
al servei d’una funció de lideratge empresarial per incidir en les accions que cal im-
pulsar per superar la crisi i posteriorment consolidar la millora permanent de l’eco-
nomia catalana, desenvolupant els mecanismes per anticipar-se a les necessitats del 
teixit socioeconòmic.

Per garantir l’exercici correcte de les seves funcions publicoadministratives i de 
la representativitat dels interessos generals que els són propis per llei, les cambres 
han de disposar dels recursos públics que els permetin dur a terme les seves fun-
cions sense dependre de les circumstàncies d’un mercat cada dia més canviant i que 
posarien en risc el dret de les empreses a desenvolupar-les i a beneficiar-se d’aques-
tes funcions. La part estable d’aquests recursos directes per a l’exercici de les fun-
cions publicoadministratives així com per les tasques de representació institucional 
es recolliran explícitament al pressupost de la Generalitat de Catalunya. També es 
preveuen altres ingressos provinents de convenis d’encàrrec de funcions i altres ins-
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truments adients que puguin acordar-se amb les administracions públiques; tot això 
sens perjudici de la fixació eventual de taxes lligades a la realització de determinats 
serveis o prestacions públiques.

D’altra banda, i tenint en compte que les cambres s’han d’adaptar a la realitat 
econòmica de cada demarcació, podran fer-ho mitjançant l’exercici de les activitats 
privades que decideixin els seus òrgans de govern, i s’estableix com a sistema de 
finançament complementari l’obtenció de recursos per la via de la prestació de ser-
veis, de la gestió del seu patrimoni i les aportacions voluntàries tal com també pre-
veu la normativa vigent. Per últim, cal fer efectiu el que disposa la disposició final 
tercera de la Llei 14/2002, de 27 de juny, tot promovent les disposicions necessàries 
per garantir la participació de les cambres en aquells òrgans administratius o orga-
nismes públics de composició plural que tinguin per objecte tasques o funcions que 
afectin directament els interessos econòmics generals, la qual cosa suposa, alhora, 
desenvolupar el mandat que estableix el mateix Estatut d’autonomia, en concret al 
seu article 45.7. En efecte, aquest precepte (entre altres que conformen el marc le-
gislatiu aplicable a les cambres de comerç) fixa que les corporacions de dret públic 
representatives d’interessos econòmics han de ser escoltades en la definició de les 
polítiques públiques que les afectin.

Aquesta llei s’estructura en 8 articles, que es distribueixen en tres capítols. El 
primer d’ells relatiu a les disposicions generals, on es tracten l’objecte, les definici-
ons, la representativitat de les cambres i l’àmbit d’aplicació. El segon capítol dedicat 
a la de la prestació bàsica de serveis camerals i de la representació en l’àmbit insti-
tucional. Completen la llei dues disposicions transitòries i tres disposicions finals.

Proposició de llei

Capítol 1. Disposicions generals

Article 1. Objecte
És objecte d’aquesta llei, d’una banda la regulació del marc de la representació 

en l’àmbit institucional de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i nave-
gació de Catalunya als òrgans, les entitats o les empreses públiques de la Generalitat 
de Catalunya, per mitjà de comissions, consells o altres òrgans col·legiats de parti-
cipació, que tinguin per objecte tasques o funcions o que tinguin atribuïdes compe-
tències en matèries relacionades amb els interessos generals del comerç, la indústria, 
els serveis, la navegació i els àmbits generals de l’activitat empresarial; i de l’altra, 
establir el mecanisme de finançament públic de la funció representativa i la presta-
ció de serveis bàsics de les cambres a les empreses.

Queden exclosos de l’objecte d’aquesta llei els àmbits de diàleg social permanent 
i concertació social.

Article 2. Definicions
Als efectes del que disposa aquesta llei, s’entén per representació en l’àmbit ins-

titucional l’exercici de tasques i activitats de defensa i promoció dels interessos ge-
nerals del comerç, la indústria, els serveis, la navegació i els àmbits generals de l’ac-
tivitat empresarial.

Article 3. Representativitat de les cambres 
3.1 Les cambres, únics agents econòmics oficials integrats per la totalitat de per-

sones físiques i jurídiques que realitzen activitats empresarials són les representants 
institucionals dels interessos generals del comerç, la indústria, la navegació i els ser-
veis a les seves demarcacions respectives, i el Consell General de Cambres ho és en 
l’àmbit de tot Catalunya.

3.2. En exercici d’aquesta representativitat les cambres han de formar part i ser 
convocades als ens o òrgans administratius col·legiats de caràcter econòmic o em-
presarial de composició plural en les demarcacions territorials respectives, l’objecte 
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dels quals tingui relació directa amb les funcions de les cambres. Quan aquelles en-
titats tinguin un abast territorial de tot Catalunya, serà el Consell General de Cam-
bres qui exercirà la representació de totes les cambres.

3.3 El nomenament de les persones representants de les cambres i, si escau, del 
Consell General de Cambres, correspon al Govern, al conseller o consellera del De-
partament on estigui adscrit, o a qui correspongui, en funció de la norma reguladora 
o de creació de cada òrgan, a proposta de les cambres i, si escau, del Consell Gene-
ral de Cambres. La proposta serà aprovada pels òrgans de govern respectius de les 
cambres i del Consell General de Cambres.

Article 4. Àmbit d’aplicació
4.1 La representació en l’àmbit institucional es desenvolupa en els àmbits d’in-

tervenció següents: 
a) La regulació de la representació en l’àmbit institucional de les cambres als òr-

gans d’administració d’empreses públiques en les quals tinguin reconeguda la seva 
presència s’ha d’adequar al que es disposi en la seva normativa específica.

b) Entitats públiques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tin-
guin atribuïdes competències en matèries relacionades amb el comerç, la indústria, 
els serveis, la navegació o l’activitat empresarial. S’hi inclouen totes aquelles entitats 
públiques o organismes autònoms que tinguin competències en aquelles matèries, 
en estratègia econòmica, fiscalitat, formació de qualsevol mena, internacionalitza-
ció, infraestructures, sistemes generals de comunicacions, sistemes alternatius de 
resolució de conflictes, inserció laboral, innovació, transferència tecnològica, foment 
de l’emprenedoria, creació i creixement empresarial, simplificació administrativa, 
gestió de fons europeus, lliure competència, turisme, vertebració territorial, igualtat 
entre dones i homes, energia i, en general, qualsevol altra matèria de rellevància per 
a l’activitat empresarial.

c) Entitats públiques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tin-
guin atribuïdes competències en matèries socioeconòmiques i de foment del desen-
volupament econòmic. S’hi inclouen totes aquelles entitats públiques o organismes 
autònoms que tinguin competències de política industrial, seguiment de la política 
autonòmica en tot el que faci referència a l’aplicació dels fons estructurals comuni-
taris, política de desenvolupament territorial i de medi ambient, política d’immigra-
ció, educació, ensenyament superior, infraestructures i mobilitat, protecció social, 
i en general qualsevol altra matèria que, per la seva rellevància econòmica, es con-
sideri convenient adequar als mecanismes de participació institucional que regula 
aquesta llei.

4.2 La representació en l’àmbit institucional també és aplicable a aquelles altres 
matèries que les administracions determinin en funció dels seus interessos i de la 
rellevància econòmica que tinguin.

4.3 Aquesta llei també és d’aplicació a aquelles altres administracions públiques 
de Catalunya, així com els seus organismes autònoms i el seu sector públic, quan 
així ho determinin per l’acord dels seus òrgans de Govern, si alhora es concreten 
matèries de representació, així com els recursos per tal de fer-ho efectiu. Els nome-
naments es duen a terme d’acord amb la normativa específica que els sigui aplicable.

Capítol 2. Contingut de la representació en l’àmbit institucional

Article 5. Contingut de la representació en l’àmbit institucional
La representació en l’àmbit institucional es porta a terme per mitjà de la repre-

sentació de les cambres en consells, comissions, òrgans col·legiats de direcció o 
similars, de participació, consultius o d’assessorament, així com en òrgans i insti-
tucions de participació o en taules o fòrums específics, d’acord amb les previsions 
que es determinen en la normativa reguladora o de creació de cada entitat o empresa 
pública.
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Article 6. Drets i deures en l’exercici de la representació en l’àmbit 
institucional
6.1 Les organitzacions camerals han de portar a terme les seves tasques de repre-

sentació, que preveu aquesta llei, d’acord amb els principis de coresponsabilitat de 
les actuacions, bona fe i confiança legítima. La missió d’aquesta representació serà 
la defensa i la promoció dels interessos generals del comerç, la indústria, els serveis 
i la navegació.

6.2 Les cambres, en exercici de les seves funcions de representació en l’àmbit 
institucional i d’acord amb la normativa específica de cada entitat, òrgan o empresa 
pública on participin, tenen atribuïdes competències per a: 

a) Conèixer, amb caràcter previ, els avantprojectes de llei o els projectes de nor-
mes reglamentàries de desenvolupament de normes legals en relació amb les matè-
ries de la seva competència.

b) Rebre informació sobre els plans, els programes i les actuacions sobre matè-
ries de la seva competència.

c) Participar en l’elaboració de criteris, directrius i línies generals d’actuació, en 
relació amb les matèries de la seva competència.

6.3 En l’exercici de la seva tasca en les institucions on tinguin reconeguda legal-
ment la seva presència, les persones que exerceixin funcions de representació en els 
òrgans corresponents tenen els deures següents: 

a) Assistir a les reunions amb veu i sense vot, llevat que la normativa que reguli 
l’òrgan en qüestió els atorgui expressament el dret de vot.

b) Custodiar els documents als quals es tingui accés per raó de l’exercici del dret 
de participació institucional.

c) Guardar la confidencialitat deguda sobre les deliberacions produïdes als òr-
gans de participació i no utilitzar la informació obtinguda en les reunions d’aquests 
òrgans, i que hagi estat declarada reservada, per a finalitats diferents de les pròpies 
del debat, la negociació i la presa de decisió.

d) Qualsevol altre deure que determinin les normes de funcionament dels òrgans 
en els quals participin.

Capítol 3. Finançament de la prestació bàsica de serveis a les seus 
camerals i la representació en l’àmbit institucional

Article 7. Finançament
7.1 La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya ha de consignar una 

partida pressupostària específica destinada a finançar la prestació bàsica de serveis 
de les cambres a les empreses. Aquesta quantitat podrà sufragar, entre altres, els 
costos laborals, les infraestructures i els serveis necessaris per garantir el funciona-
ment de l’entitat com a prestadora de serveis a les empreses en l’àmbit de les seves 
funcions públiques.

També es consignarà una partida en suport a la representació institucional de les 
cambres i el seu Consell per tal de fomentar i garantir adequadament l’exercici dels 
seus drets i deures, així com la tutela de drets d’informació i assessorament que la 
seva representativitat els atorga.

7.2 Aquestes partides pressupostàries es consignaran com a subvenció nomi-
nativa.

7.3 La distribució entre les diferents cambres catalanes dels recursos assignats es 
realitza en funció del pes econòmic de cada demarcació cameral, aplicant els parà-
metres del valor afegit brut, el nombre d’empreses i de treballadors de cada demar-
cació cameral, i caldrà garantir un mínim per a cada cambra. S’haurà de tramitar 
d’acord amb la normativa general de subvencions i s’establiran els mecanismes ade-
quats d’avaluació, seguiment i control del compliment dels objectius fixats.
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7.4 Aquest finançament respon únicament a les activitats que preveu aquesta llei 
i, per tant, no limitarà l’existència d’altres fonts de finançament provinents d’aques-
ta o d’altres administracions per realitzar altres activitats. A aquests efectes, s’ha 
de subscriure entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el Consell de 
Cambres, en representació d’aquestes, un conveni per a l’exercici de les funcions pú-
bliques que s’acordi desenvolupar en col·laboració amb els diferents departaments.

Article 8. Justificació i control de les subvencions i obligacions de 
col·laboració
8.1 Els beneficiaris de les subvencions que regula aquesta llei, d’acord amb els 

principis de transparència, se sotmeten a les actuacions de control de l’activitat eco-
nòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat 
de Catalunya o a altres òrgans de control competents, d’acord amb la normativa de 
subvencions vigent.

8.2 Els beneficiaris de les subvencions que regula aquesta llei estan obligats a 
prestar col·laboració i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exer-
cici de les actuacions esmentades a l’apartat anterior per part dels òrgans de control 
competents.

Disposicions transitòries

Primera. Adaptació en els òrgans, les entitats i les empreses públiques
1. En un termini màxim de un mes des de l’entrada en vigor d’aquesta llei s’ini-

ciaran els tràmits per tal d’adaptar la representació en l’àmbit institucional de les 
cambres i el seu consell a les diferents entitats o empreses públiques, òrgans, insti-
tucions i altres espais de participació integrats a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, en els casos que s’escaigui.

2. Les cambres i el seu Consell s’han d’escoltar en el procediment de modifica-
ció normativa de la regulació dels òrgans de participació institucional vigents en el 
moment d’entrada en vigor de la nova regulació.

Segona. Aplicació de la normativa vigent
Mentre es produeix l’adaptació a la qual fa referència la disposició transitòria 

primera, són d’aplicació totes les normes que regulen la participació institucional a 
les entitats públiques i els organismes autònoms de l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya.

Disposicions finals

Primera. Desenvolupament reglamentari
S’autoritza el Govern de la Generalitat de Catalunya per aprovar les disposicions 

que siguin necessàries per al desenvolupament d’aquesta llei.

Segona. Habilitació pressupostària
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 

càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

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

Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2020
Gemma Geis i Carreras, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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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 dona al món rural
250-01450/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 79781 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 05.11.2020

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 79781)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació de l’apartat 4

4. Seguir fomentant l’accés i reforçar les accions de difusió i comunicació adre-
çades a joves emprenedores en relació amb les ajudes, subvencions, programes i al-
tres recursos, com els actuals programes Leader i Odisseu, o els ajuts del Contracte 
Global d’Explotació; ja que és un dels col·lectius que presenta més dificultats a l’ho-
ra d’obtenir finançament per al desenvolupament de la seva activitat empresarial a 
l’àmbit rural.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació de l’apartat 5

5. Vetllar pel compliment de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes; 
i tenir cura d’aquestes i altres polítiques d’equitat de gènere a través del Programa 
de Dones del Món Rural i Marítim 2021-2026 (PDMRM) i impulsant la participació 
del Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marítim.

Proposta de resolució sobre l’activació d’un pla específic 
d’inspeccions del sector agroalimentari
250-01476/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 79782 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 05.11.2020

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 79782)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació dels apartats 1 i 2 en un únic punt

1. Que la Inspecció de Treball continuï vetllant i exigint el compliment de la nor-
mativa laboral en tots els centres de treball, especialment en els centres agroalimen-
taris industrials, amb la finalitat de que els empresaris compleixin amb la seva obli-
gació de garantir els drets dels treballadors, especialment de seguretat i salut davant 
la situació del Covid-19.
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Proposta de resolució sobre la definició d’un pla de conciliació 
laboral per als familiars de les persones amb discapacitat intel·lectual 
per a afrontar la segona onada de Covid-19
250-01504/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 83326 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 04.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 83326)

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

1. Instar al Ministerio de Derechos Sociales i al Ministerio de Trabajo y Econo-
mia Social per tal que defineixi un pla de conciliació laboral adequat i digne per als 
familiars de les persones amb discapacitat intel·lectual que necessiten el suport d’un 
familiar a càrrec i que degut a la pandèmia no poden acudir als seus centres de dia 
o centres de treball que garanteixin que poden dur a terme l’acompanyament i l’es-
tabilitat econòmica de la família.

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

2. Instar al Ministerio de Derechos Sociales i al Ministerio de Trabajo y Eco-
nomia Social que permeti un permís retribuït al 100% a les persones, per causa de 
tancament de serveis d’atenció a la dependència i la discapacitat, tinguin persones 
a càrrec en situació de discapacitat i dependència.

Proposta de resolució sobre els intèrprets de llengua de signes al 
Parlament de Catalunya
250-01519/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 83288 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.11.2020

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

a la Mesa del Parlamento que ha advertido el error siguiente en correcció d’errades 
(tram. 250-01519/12), presentada el 18 de setiembre del 2020 y con número de re-
gistro 76993.

Donde dice: 
«El Parlamento de Cataluña se compromete a garantizar, y asumir el coste de 

su contratación: 
a. Intérpretes de lengua de signos en todas las retransmisiones de los plenos, co-

misiones y ruedas de prensa que se produzcan en el Parlamento de Cataluña.
b. Intérpretes de lengua de signos en las reuniones de las personas sordas con los 

grupos parlamentarios.»

Ha de decir: 
«El Parlamento de Cataluña manifiesta la necesidad de garantizar que: 
a. En todas las retransmisiones de los plenos, comisiones y ruedas de prensa que se 

produzcan en el Parlament de Cataluña se incorporen intérpretes de lengua de signos.
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b. En todas las reuniones de las personas sordas con los grupos parlamentarios 
se incorporen intérpretes de lengua de signos.»

Palacio del Parlamento, 26 de octubre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 83292 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 83292) 

A la Mesa del Parlament
Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 
el que estableix l’article 167.3 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Proposta de resolució sobre els intèrprets de llengua de signes al Par-
lament de Catalunya (tram. 250-01519/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació punts 1 i 2

El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de garantir la introducció de 
l’ús de la llengua de signes catalana mitjançant intèrprets en aquesta llengua així 
com introduir altres sistemes tecnològics que facilitin la comunicació en aquesta 
llengua en les sessions plenàries i actes de rellevància institucional, i la seva im-
plantació progressiva en altres activitats parlamentàries en funció de les disponibi-
litats pressupostàries.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2020
Gemma Geis i Carreras, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Proposta de resolució sobre l’empresa Nobel Plastiques Ibérica
250-01521/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 83331 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 04.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 83331)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 7

7. Evitar la requalificació de sòl industrial en sòl destinat a altres usos, quan 
aquest canvi comporti o vingui derivat d’un cessament de l’activitat industrial en un 
curt termini de temps, sempre que no es pugui justificar l’interès públic de la nova 
ordenació proposada.
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Proposta de resolució sobre l’actualització de les llistes d’espera de 
salut
250-01581/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 83377 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.11.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari 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’actualització de les llistes d’espera de salut, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La pandèmia de la Covid-19 ha agreujat el temps d’espera per accedir a una in-

tervenció quirúrgica, a una prova diagnòstica i a la visita a un especialista. El mes 
de maig els hospitals i els centres d’atenció primària es van veure obligats a ajornar 
moltes consultes i cirurgies no urgents. Això ha implicat un augment en l’espera per 
accedir als serveis sanitaris.

Entre desembre de 2019 i el maig de 2020 el temps mitjà d’espera va augmentar 
un 62% per accedir a les proves diagnòstiques, un 52% per visitar l’especialista i un 
52,3% per a les intervencions quirúrgiques.

El Departament de Salut no actualitza les dades de les llistes d’espera de salut 
des de maig de 2020, el què provoca una falta d’informació per part de la ciutadania 
i una falta de transparència per part del Govern en un moment de crisi sanitària com 
el què estem patint actualment.

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. Actualitzar, immediatament, les llistes d’espera de salut, garantint una actua-

lització mensual de les dades.
2. Garantir una total transparència de les dades sanitàries del Departament de 

Salut, facilitant la seva visualització a la ciutadania.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre la recuperació del servei d’urgències al 
CAP de Sitges
250-01582/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 83378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.11.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari 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 
la recuperació del servei d’urgències al CAP de Sitges, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 
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Exposició de motius
El municipi de Sitges compta amb una Centre d’Atenció Primària i vuit farmàci-

es. Fins l’any 2011 el servei d’urgències nocturnes del CAP de Sitges donava servei 
a una població d’uns 30.000 habitants.

L’any 2011, el CAP de Sitges es va veure afectat per les retallades que va portar 
a terme el Govern de la Generalitat. Aquesta reducció pressupostària va provocar 
la pèrdua del servei d’urgències 24 hores a Sitges. Aquesta decisió va provocar que 
des de l’any 2011 els habitants del municipi s’han de traslladar a l’Hospital de Vi-
lanova i la Geltrú o a l’Hospital de Sant Pere de Ribes en cas de patir una urgència. 
Els usuaris han de traslladar-se en vehicles privats a aquests centres hospitalaris en 
el cas que sigui una urgència nocturna, el que impossibilita als pacients que no dis-
posin de vehicles privats.

A més, aquestes retallades també van provocar la reestructuració dels torns de 
les farmàcies que van deixar de poder oferir els serveis de guàrdia de 24 hores.

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. Recuperar el servei d’urgències 24 hores al Centre d’Atenció Primària de Sit-

ges, restablint el servei les 24 hores i tots els dies de l’any.
2. Fer les gestions necessàries per recuperar el servei de farmàcia de guàrdia de 

24 hores al municipi.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre el Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona
250-01583/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 83481 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.11.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat, 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, presen-
ten la Proposta de resolució sobre el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 
(MNAT), per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El proppassat 6 d’octubre del 2020, el Consell Executiu de la Generalitat de Ca-

talunya aprovava el Pla de Museus de Catalunya, denominat «Museus 2030. Pla de 
Museus de Catalunya». Aquest pla va ser elaborat els anys 2016 i 2017 i va ser pu-
blicat i presentat el 22 de setembre de 2017. Incomprensiblement s’ha trigat tres anys 
a aprovar-se.

Entre d’altres mesures, el Pla proposa la creació, com a Museu Nacional, del 
Museu Nacional d’Arqueologia i Història, fruit de la fusió dels ja existents Museu 
d’Arqueologia de Catalunya, que ja és museu nacional per llei, amb seus a Barcelo-
na, Empúries i Girona, entre d’altres, i del Museu d’Història de Catalunya, ubicat a 
Barcelona.
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El Pla de Museus, ni al 2017 ni ara, no diu una paraula sobre l’encaix i el paper 
que ha de jugar el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) en el marc 
del futur sistema museístic català i, en concret, en el marc de l’organització dels mu-
seus d’arqueologia del país.

El MNAT és el més antic de Catalunya en la seva especialitat. Es va formar a 
partir de la primera meitat del segle xix, sumant col·leccions dels segles anteriors i 
del segles xix i xx, procedents del creixement urbanístic de la ciutat i corresponents, 
la majoria, als orígens romans de Tarragona i del seu territori. El museu allotja pe-
ces arqueològiques del passat romà de Tàrraco i de començaments del cristianisme, 
així com una biblioteca especialitzada en arqueologia clàssica, història antiga i mu-
seologia, que dóna suport a la tasca d’investigació, educació i difusió que es porta a 
terme des del Museu.

El MNAT, que també és un museu nacional, té la vocació d’assumir un paper 
cabdal en l’univers de l’Arqueologia Catalana i, concretament, ha d’assumir el lide-
ratge indiscutible, a nivell museístic, en el camp de la romanitat. S’ha de reconèixer 
Tarragona, a tots els efectes, com a referent a Catalunya en tot el que té a veure amb 
el Món Clàssic, des de la interpretació i difusió fins a la investigació, passant per la 
innovació i la convivència amb el patrimoni històric. Per tant, Tarragona ha d’esde-
venir la capital del Món Clàssic a Catalunya i per tant s’ha de considerar el MNAT 
com l’únic museu referent de país en la seva especialitat, amb extensions arreu de 
Catalunya. Aquesta aspiració del MNAT segueix vigent i no pot quedar diluïda en 
un museu nacional català com un component més.

D’altra banda, la seva dependència d’altres organismes (durant un temps es va 
intentar la seva dependència del MAC i actualment, des de 2014, forma part de 
l’Agencia Catalana del Patrimoni Cultural com un museu més, al costat del MAC), 
limita greument la seva autonomia i les seves possibilitats de desenvolupament.

Al llarg dels darrers anys, l’Ajuntament de Tarragona ha anat avançant en un im-
portant full de ruta acordat amb el Departament de Cultura de la Generalitat per tal 
de dotar dignament la ciutat de les infraestructures adequades que es mereix com a 
patrimoni mundial de la Humanitat i capital de la Romanitat. Les tasques iniciades 
i parcialment executades són notables: els treballs per tal de constituir un òrgan co-
operatiu interinstitucional per gestionar l’arqueologia de la ciutat (Pla Director de 
2017, anomenat Pla de Gestió del Patrimoni Cultural de Tarragona); els acords per 
tal de fer confluir els monuments romans que gestiona el Museu d’Història de Tarra-
gona amb els que gestiona la Generalitat i el MNAT, tot habilitant un espai de síntesi 
compartit; les accions concertades per tirar endavant la recuperació del Teatre romà 
de Tarragona i ordenar el seu entorn; els treballs per a dur a bon port el Pla Director 
de Tabacalera (Pla Funcional i Arquitectònic, presentat el 2019), etc. Sense oblidar 
la reforma del MNAT, tant la rehabilitació, actualment en marxa, per part de l’Estat, 
de la vella seu de Plaça del Rei, com el repte que suposa afermar la seva futura seu 
a Tabacalera, un projecte en el que l’ajuntament, tot i que el MNAT no es de la seva 
titularitat, no pot restar al marge. La paràlisi impregna l’acció dels govern de la Ge-
neralitat i de l’actual equip de govern de l’Ajuntament de Tarragona.

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. Crear una comissió de treball amb l’Ajuntament de Tarragona per tal de mo-

dificar, actualitzar i ampliar el Pla de Museus de Catalunya, que abordi l’encaix i 
el paper que ha de jugar el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) en 
el marc del futur sistema museístic català i, en concret, en el marc de l’organització 
dels museus d’arqueologia del país, garantint la seva autonomia i l’indiscutible capi-
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talitat i lideratge que a nivell museístic ha de jugar en el camp de la romanitat i com 
a referent a Catalunya en tot el que té a veure amb el Món Clàssic.

2. Renovar i actualitzar els seus compromisos amb l’Ajuntament de Tarragona i 
amb els tarragonins i tarragonines en relació amb: 

a. El Pla Director o Pla de Gestió del Patrimoni Cultural de Tarragona de 2017, 
acordat amb la Generalitat i les seves derivades, com són la creació d’un òrgan co-
operatiu interinstitucional per gestionar l’arqueologia de la ciutat o la confluència 
dels monuments romans municipals i els que gestiona la Generalitat i el MNAT per 
unificar la gestió i el discurs museogràfic i monumental a nivell de ciutat.

b. El projecte de recuperació i museïtzació del Teatre Romà de Tarragona i de 
l’ordenació del seu entorn i dels accessos.

c. El Pla Director de Tabacalera (Pla Funcional i Arquitectònic de 2019) a efectes 
de desenvolupament i finançament, espai estratègic que ha de convertir-se en el nou 
pol d’activitat i d’atractivitat de la ciutat, i que entre altres equipaments, ha d’acollir 
les noves seus del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) i de la Bibli-
oteca Provincial de Tarragona, ambdós gestionats per la Generalitat.

d. La reforma a curt i a mig termini de la seu del Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona (MNAT), de manera que el Departament de Cultura garanteixi el fi-
nançament del Projecte Museogràfic que s’ha d’implementar a la seu de la Plaça del 
Rei un cop acabades les obres del Ministeri, tot configurant-se com un centre d’in-
terpretació dels monuments romans de la ciutat sense que hipotequi el futur gran 
museu de la Romanitat al recinte de la Tabacalera.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, Rosa Maria Ibarra 

Ollé, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències a Olot
250-01585/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 83581 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.11.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Marta Mo-

reta Rovira, diputada, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Soci-
alistes 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 el servei d’ur-
gències a Olot, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
Els últims anys l’Hospital d’Olot ha vist incrementat els usuaris al servei d’ur-

gències de forma exponencial. L’hospital dóna cobertura a diversos municipis de la 
província de Girona.

Tot i la incorporació de cinc professionals l’octubre del 2019, l’Hospital d’Olot, 
encara presenta grans mancances per donar un bon servei d’urgències a les prop de 
57.000 persones que ha d’atendre, tenint en compte els 19 municipis en els que ha de 
donar cobertura la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa.

Actualment al servei d’urgències hi treballen una cinquantena de persones i és el 
principal focus de les queixes que rep del centre. El 60% de les reclamacions surten 
de les urgències. El servei està en una situació de col·lapse i requereix trobar-hi les 
solucions adequades.
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Per tot això, és necessari transformar el CAP d’Olot en un CUAP que estigui 
obert 24 h i 365 dies a l’any, per atendre les urgències de nivell 4 i 5, derivant les 
urgències més greus (1, 2 i 3) a l’hospital. Cal recordar que el CAP d’Olot, ja havia 
donat aquest servei i, per tant, ja compta amb servei de radiologia, box observació i 
laboratori per analítiques bàsiques.

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 transformar durant el segon trimes-

tre del 2021, el CAP d’Olot en un CUAP, per atendre les urgències de nivell 4 i 5.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Marta Moreta Ro-

vira, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el compliment del Pla d’enfortiment i 
transformació de l’atenció primària
250-01586/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 83590 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.11.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari 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 
el compliment del Pla d’Enfortiment i Transformació de l’Atenció Primària, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El mes de setembre el Govern de la Generalitat va presentar el nou Pla d’Enfor-

timent i Transformació de l’Atenció Primària. Amb aquest Pla, que compta amb una 
inversió de gairebé 300 milions d’euros fins al 2022, el Govern preveu una reorga-
nització de funcions i nous processos de treball i té previst incrementar en un 17% 
els professionals sanitaris, per garantir la millora de les centraletes, més equips de 
telemedicina, millores als programaris d’aplicacions mòbils, etc.

La pandèmia de la Covid-19 ha demostrat la situació que pateix l’atenció primà-
ria des de fa anys, provocada per les retallades que ha portat a terme el Govern de 
la Generalitat durant els darrers deu anys. A més de l’assistència sanitària ordinària, 
actualment des de l’atenció primària s’estan fent proves PCR per a la detecció de la 
Covid-19, estan actuant en els cribatges massius i estan fent els seguiment dels pa-
cients positius en Covid-19.

Per això és necessari que el Govern augmenti els recursos econòmics per a refor-
çar l’atenció primària i que doni la màxima transparència informant sobre el destí 
dels recursos que destina i quines mesures s’estan portant a terme per solucionar la 
situació de col·lapse que viu actualment l’atenció primària.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a informar, mensualment, a la Comis-

sió de Salut del Parlament de Catalunya sobre l’estat de compliment i d’efectivitat de 
les mesures del Pla d’Enfortiment i Transformació de l’Atenció Primària.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre els tècnics en cures auxiliars 
d’infermeria
250-01587/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 83591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.11.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, 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 els i les Tècniques en Cures Auxiliars d’Infermeria (TCAI), per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els i les Tècniques en Cures Auxiliars d’Infermeria (TCAI) són professionals de 

l’àrea sanitària amb formació de grau mitjà que formen part de l’equip d’infermeria. 
Són un col·lectiu sanitari imprescindible per al bon funcionament de la xarxa de ser-
veis sanitaris i sociosanitaris i sense les seves competències es fa difícil dur a terme 
moltes de les activitats assistencials als centres d’atenció primària.

Durant la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19, s’ha demos-
trat que els TCAI han tingut un paper fonamental, i sense les seves competències 
no es podrien haver portat a terme moltes de les activitats assistencials als sanitaris.

És per aquest motiu que es fa necessari que el Govern de la Generalitat que se’ls 
reconegui i defineixi el seu paper i les seves competències com qualsevol altra pro-
fessió sanitària 

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 definir i reconèixer, en el termini de 

dos mesos, les competències pròpies i el paper dels i les Tècniques en Cures Auxi-
liars d’Infermeria d’acord amb la seva formació i dins del marc de la reordenació i 
reconeixement de competències de les diferents professions sanitàries.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units
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Proposta de resolució sobre les inversions necessàries per a 
l’ampliació de l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell
250-01588/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 83592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.11.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari 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 
les inversions necessàries per l’ampliació de l’Hospital Sant Joan de Déu de Marto-
rell, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell proporciona cobertura assistencial a 

tretze municipis de les comarques del Baix Llobregat, l’Alt Penedès i ‘Anoia, sent el 
centre de referència per a una població d’uns 160.000 habitants.

L’Hospital és l’únic centre d’atenció especialitzada d’aguts a la zona del Baix 
Llobregat Nord, però la seva estructura actual és insuficient per donar resposta a la 
demanda assistencial que hi ha actualment a la seva àrea d’influència. L’hospital pa-
teix mançanes estructurals i una insuficiència pressupostària que provoca demores 
en les llistes d’espera.

Aquesta situació suposa un perjudici important per a la població de referència 
d’aquest centre, generant i agreujant els problemes de salut de les persones i provo-
cant una rebaixa de la qualitat de l’assistència sanitària. A més, també acaba gene-
rant més reconsultes a l’atenció primària i als serveis d’urgències del propi hospital, 
provocant el seu col·lapse.

El mes de maig de 2017 el Conseller de Salut, Antoni Comín, va anunciar que 
l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell s’ampliaria. En la seva visita al centre, el 
Conseller de Salut va assegurar que l’ampliació permetria incrementar el nombre 
de llits i millorar el servei d’urgències, el bloc quirúrgic i l’hospital de dia perquè 
l’Hospital continués sent el centre de referència del Baix Llobregat Nord.

Tres anys més tard, el Govern continua sense destinar els recursos necessaris per 
portar a terme l’ampliació que des de la Conselleria de Salut es van comprometre a 
portar a terme.

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. Definir, en el termini d’un mes, un calendari sobre les inversions necessàries 

a l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell per renovar les seves instal·lacions que 
actualment s’han quedat obsoletes.

2. Portar a terme, en el termini d’un any, les obres d’ampliació de l’Hospital Sant 
Joan de Déu de Martorell.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units
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Proposta de resolució sobre la falta d’infermers a Catalunya
250-01589/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 83593 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.11.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari 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 
la falta d’infermeres a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Catalunya pateix actualment un dèficit d’infermeres que s’ha vist agreujat per la 

crisi sanitària provocada per la Covid-19. La ràtio d’infermeres a Catalunya és de 6,2 
per 1.000 habitants mentre que la mitjana europea és de 8,5.

Durant els darrers anys el col·lectiu d’infermeria ha patit retallades en els seus 
sous, amb la pèrdua de poder adquisitiu que això comporta, tenen una major càrrega 
i pressió assistencial, han perdut drets socials, tenen contractes temporals, a temps 
parcial, i veuen impossible la conciliació de la seva vida personal amb la seva vida 
laboral. És per aquests motius que moltes infermeres marxen a altres països a tre-
ballar perquè les condicions laborals són millors que les que troben a Catalunya.

Actualment, el col·lectiu d’infermeres està patint una sobrecàrrega de treball i es-
tan fent un sobreesforç per donar el millor servei als seus pacients, sense rebre cap 
contrapartida per part del Govern de la Generalitat.

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. Destinar els recursos necessaris per augmentar les places d’infermeria als cen-

tres hospitalaris i als centres d’atenció primària de Catalunya per arribar, en el ter-
mini d’un any, a la mitjana europea de 8,5 infermeres per 1.000 habitants.

2. Portar a terme les mesures i els recursos econòmics necessaris per cobrir, 
abans de finalitzar l’any, el dèficit d’infermeres que hi ha a Catalunya, i per millorar 
les seves condicions laborals. Entre aquestes mesures s’han d’establir: 

a. Els plans de reducció de la precarietat i de l’eventualitat que pateix el sector 
de la infermeria actualment.

b. El reconeixement i l’ampliació de les capacitats i les competències de les in-
fermeres.

c. L’equiparació de la professió d’infermeria a la resta de raus universitaris per 
garantir l’acreditació dels canvis de nivell.

d. Elaboració d’un pla de recuperació d’infermeres i infermers que han marxat a 
l’estranger a treballar.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units
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Proposta de resolució sobre els mecanismes de prevenció de 
neoplàsies
250-01590/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 83594 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.11.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari 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 
els mecanismes de prevenció de neoplàsies existents, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM) va afirmar a inicis del mes 

d’octubre que els diagnòstics de càncer van disminuir en un 25% durant la fase més 
crítica de la primera onada de la pandèmia.

La pandèmia de la Covid-19 ha provocat que molts processos i moltes proves 
mèdiques s’hagin vist afectats per poder reforçar les mesures per controlar la pro-
pagació de la malaltia. Entre d’altres, els pacients de càncer s’han vist afectats per 
aquests canvis, ja que han hagut d’adaptar els seus tractaments a aquesta nova si-
tuació. La pandèmia ha provocat un retard en la realització de consultes, dels trac-
taments i de les cirurgies oncològiques, provocant un empitjorament en les llistes 
d’espera en un àmbit on el càncer no frena i on és imprescindible tenir una detecció 
i prevenció precoç per lluitar contra aquesta malaltia de forma eficaç.

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 reprendre, en el termini d’un mes 

i d’acord amb l’evolució de la pandèmia de la Covid-19, els mecanismes de preven-
ció de les neoplàsies existents, principalment el cribatge del càncer de mama i el del 
càncer de colon.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre l’eliminació del requisit de compliment 
de la Llei de política lingüística de les bases dels ajuts per a 
compensar els efectes de la crisi provocada per la Covid-19
250-01591/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 83650 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.11.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre l’eliminació 
del requisit de política lingüística, en totes les bases d’ajuts creades per compensar 
els efectes de la crisi provocada pel Covid19, para que sea sustanciada ante la Co-
missió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto: 
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Exposició de motius
La crisi social i econòmica provocada per la Covid19 està causant problemes 

molt greus a molts treballadors, comerciants, autònoms i professionals de diferents 
sectors. Per tal d’intentar evitar la destrucció del teixit productiu i deixar en una si-
tuació desemparada a moltes persones afectades, les diferents administracions han 
posat en marxa diferents ajuts que han de permetre alleugerir aquesta greu situació 
que estem vivint.

Una societat democràtica és aquella que no discrimina els seus membres per raó 
d’origen, sexe, llengua o religió. És per això que en el tracte que ha de procurar l’ad-
ministració als administrats ha de ser igualitari, sense que cap d’aquestes condicions 
pugui suposar una diferenciació en el tractament i la igualtat d’oportunitats per des-
envolupar els seus projectes vitals.

A les bases dels ajuts per pal·liar la crisi de la Covid19 publicades per la Gene-
ralitat de Catalunya apareix recurrentment el requisit de que els sol·licitants puguin 
acreditar que utilitzen la llengua catalana en la seva activitat econòmica. Aquesta 
exigència no té en compte que la realitat lingüística de Catalunya és diversa i plural, 
i que excloure dels ajuts a les persones que no reuneixen aquests requisits suposa 
una doble discriminació. Primer, perquè és una discriminació d’origen lingüístic. 
Però, en segon lloc, perquè se’ls exclou de ser beneficiaris d’uns ajuts als quals han 
contribuït amb el pagament dels impostos propis de l’activitat que desenvolupen.

Amb l’objectiu d’evitar aquesta discriminació en la recepció dels ajuts, presen-
tem la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Que s’elimini el requisit de compliment dels articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 

1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, de totes les bases d’ajuts creades per 
compensar els efectes de la crisis provocada per la Covid19.

2. Que es revisin d’ofici tots els ajuts denegats a causa del requisit indicat al punt 
anterior per tal de procedir al seu atorgament si reuneixen la resta de característi-
ques per a ser beneficiaris.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sergio Sanz Jiménez, diputado, GP Cs

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 20/2019, sobre la 
Universitat Autònoma de Barcelona i les entitats participades, 
corresponent a l’exercici 2017
256-00036/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 80559; 80619; 82393; 83407; 83583; 83588 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

CSC, 04.11.2020

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 80559)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Manuel Reyes López, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
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ció, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2019, 
sobre la Universitat Autònoma de Barcelona i les entitats participades, corresponent 
a l’exercici 2017 (tram. 256-00036/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 20/2019, sobre la 

Universitat Autònoma de Barcelona i les entitats participades, corresponent a l’exer-
cici 2017 (tram. 256-00036/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit 
informe.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Manuel Reyes López, diputat, 

SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 80619)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputada 

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix 
l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2019, 
sobre la Universitat Autònoma de Barcelona i les entitats participades, corresponent 
a l’exercici 2017 (tram. 256-00036/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 20/2019, sobre la 

Universitat Autònoma de Barcelona i les entitats participades, corresponent a l’exer-
cici 2017 (tram. 256-00036/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit 
informe.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputada, 

GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 82393)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rafel 

Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’In-
forme de fiscalització 20/2019, sobre la Universitat Autònoma de Barcelona i les en-
titats participades, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-00036/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 20/2019, sobre la 

Universitat Autònoma de Barcelona i les entitats participades, corresponent a l’exer-
cici 2017 (tram. 256-00036/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit 
informe.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bruguera 

Batalla, diputats, GP PSC-Units
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GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 83407)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent pro-
posta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe de fisca-
lització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2019, sobre la Universitat Au-
tònoma de Barcelona i les entitats participades, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00036/12)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 20/2019, sobre la 

Universitat Autònoma de Barcelona i les entitats participades, corresponent a l’exer-
cici 2017 (tram. 256-00036/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit 
informe.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 83583)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Lorena Roldán Suárez, portavoz, María Francisca Valle Fuentes, diputada, Ma-

ialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo que establece el artículo 186.5 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
siguiente propuesta de resolución subsiguiente al debate del procedimiento relativo 
al informe de fiscalitzación presentado por la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2019, sobre la Universitat Au-
tònoma de Barcelona i les entitats participades, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00036/12)

Proposta de resolució
1) El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 20/2019, sobre la 

Universitat Autònoma de Barcelona i les entitats participades, corresponent a l’exer-
cici del període 2017 i insta al Govern de la Generalitat a seguir les recomanacions 
del dit informe.

2) El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat que la Universitat Autòno-
ma de Barcelona i les entitats participades: 

a. Facilitin tota la informació necessària relativa a personal de la universitat ads-
crit a entitats participades i qualsevol altra informació referides a contractes, patri-
moni i comptes quan siguin requerits per organismes fiscalitzadors com la Sindica-
tura de Comptes, respectant la transparència imprescindible en una entitat pública.

b. Sotmetin els comptes anuals a auditoria externa, d’acord amb l’establert a l’ar-
ticle 81 TRLFPC i l’article 84 de la LOU.

c. Registrin en els seus comptes anuals, les cessions i adscripcions d’espais i pa-
trimoni donades i rebudes no comptabilitzades.

d. Regularitzin, segons recomanacions fetes a l’informe de Sindicatura de Comp-
tes, totes les adscripcions de personal de la Universitat Autònoma de Barcelona que 
donen serveis a entitats participades.

e. Donin compliment a totes les recomanacions fetes per la Sindicatura de Comp-
tes en l’Informe 20/19, però també a les fetes en anteriors informes de 17/2015 i 
22/2013 que encara no s’han portat a terme.
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f. Facin una revisió exhaustiva d’entitats participades de tal forma que es duguin 
a terme les reestructuracions necessàries per tal que les entitats actives siguin sol-
vents i útils i evitin pèrdues i resultats negatius sistemàtics.

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; María Francisca Valle Fuentes, Maialen 

Fernández Cabezas, diputadas, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 83588)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2019, sobre la Universitat Au-
tònoma de Barcelona i les entitats participades, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00036/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2020, sobre la Fundació Institut 
Català de Recerca de l’Aigua, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-00039/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2020, sobre les empreses pú-
bliques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de 
la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00041/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2020, sobre el Patronat de la 
Muntanya de Montserrat, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00042/12)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 20/2019, sobre la 

Universitat Autònoma de Barcelona i les entitats participades, corresponent a l’exer-
cici 2017 (tram. 256-00036/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 1/2020, sobre la 
Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00039/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 3/2020, sobre les 
empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no admi-
nistratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-
00041/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 4/2020, sobre el 
Patronat de la Muntanya de Montserrat, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-
00042/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2020, sobre la 
Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua, corresponent a 
l’exercici 2017
256-00039/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 80560; 80620; 82394; 83408; 83582; 83588 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

CSC, 04.11.2020

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 80560)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Manuel Reyes López, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2020, 
sobre la Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua, corresponent a l’exercici 
2017 (tram. 256-00039/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 1/2020, sobre la 

Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00039/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Manuel Reyes López, diputat, 

SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 80620)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputada 

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix 
l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2020, 
sobre la Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua, corresponent a l’exercici 
2017 (tram. 256-00039/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 1/2020, sobre la 

Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00039/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputada, 

GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 82394)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rafel 

Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’In-
forme de fiscalització 1/2020, sobre la Fundació Institut Català de Recerca de l’Ai-
gua, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-00039/12).
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 1/2020, sobre la 

Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00039/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bruguera 

Batalla, diputats, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 83408)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent pro-
posta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe de fisca-
lització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2020, sobre la Fundació Institut 
Català de Recerca de l’Aigua, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-00039/12)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 1/2020, sobre la 

Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00039/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 83582)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sergio Sanz Jiménez, diputado, Maialen 

Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 
lo que establece el artículo 186.5 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente propuesta de resolución subsiguiente al debate del procedimiento relativo al 
informe de fiscalitzación presentado por la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2020, sobre la Fundació Institut 
Català de Recerca de l’Aigua, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-00039/12)

Propuesta de resolución
1. El Parlamento de Cataluña aprueba el Informe de fiscalización 1/2020, sobre 

la Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua, correspondiente al ejercicio 2017.
2. El Parlamento de Cataluña insta al ICRA a atender todas las observaciones y 

recomendaciones señaladas en el informe de fiscalización elaborado por la Sindica-
tura de Cuentas.

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sergio Sanz Jiménez, Maialen Fernández Ca-

bezas, diputados, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 83588)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2019, sobre la Universitat Au-
tònoma de Barcelona i les entitats participades, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00036/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2020, sobre la Fundació Institut 
Català de Recerca de l’Aigua, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-00039/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2020, sobre les empreses pú-
bliques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de 
la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00041/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2020, sobre el Patronat de la 
Muntanya de Montserrat, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00042/12)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 20/2019, sobre la 

Universitat Autònoma de Barcelona i les entitats participades, corresponent a l’exer-
cici 2017 (tram. 256-00036/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 1/2020, sobre la 
Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00039/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 3/2020, sobre les 
empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no admi-
nistratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-
00041/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 4/2020, sobre el 
Patronat de la Muntanya de Montserrat, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-
00042/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2020, sobre les 
empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats 
autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, 
corresponent a l’exercici del 2017
256-00041/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 80561, 80621, 82395, 83409, 83587, 83588 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

CSC, 04.11.2020

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 80561)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Manuel Reyes López, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2020, 
sobre les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes 

Fascicle segon
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no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017 
(tram. 256-00041/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 3/2020, sobre les 

empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no admi-
nistratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 
256-00041/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Manuel Reyes López, diputat, 

SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 80621)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputada 

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix 
l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2020, 
sobre les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes 
no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017 
(tram. 256-00041/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 3/2020, sobre les 

empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no admi-
nistratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 
256-00041/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputada, 

GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 82395)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rafel 

Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’In-
forme de fiscalització 3/2020, sobre les empreses públiques, els consorcis, les fun-
dacions i les entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, 
corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00041/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 3/2020, sobre les 

empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no admi-
nistratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 
256-00041/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bruguera 

Batalla, diputats, GP PSC-Units
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GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 83409)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent pro-
posta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe de fisca-
lització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2020, sobre les empreses pú-
bliques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de 
la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00041/12)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 3/2020, sobre les 

empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no admi-
nistratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 
256-00041/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 83587)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 186.5 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente propuesta de resolución sub-
siguiente al debate del procedimiento relativo al informe de fiscalitzación presenta-
do por la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2020, sobre les empreses pú-
bliques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de 
la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00041/12)

Propuesta de resolución
1. El Parlamento de Cataluña, aprueba el informe de Fiscalización 3/2020, sobre 

Empresas Públicas, los Consorcios, las Fundaciones y las Entidades Autónomas no 
administrativas de la Generalitat de Cataluña, ejercicio 2017.

2. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a seguir las recomendaciones de 
dicho informe.

3. El Parlamento de Cataluña, insta al Govern de la Generalitat a realizar un es-
tudio en el que se determinen el número de entidades públicas de la naturaleza que 
sea (consorcios, fundaciones, etc) que pueden ser objeto de eliminación, así como 
el importe en millones de euros objeto de dicho ahorro, dada su nula generación de 
ingresos y excesiva dependencia de las subvenciones, dada su escasa funcionalidad, 
eliminada la finalidad para la que se crearon, ó resuelto el objetivo de creación de 
dicho Organismo Público. Debiendo presentarlo al Parlament en un plazo de 6 me-
ses desde la aprobación de esta propuesta.

4. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a crear un fondo 
de ayuda para el tejido productivo catalán, con el dinero eliminado de dichas em-
presas públicas deficitarias.

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 83588)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2019, sobre la Universitat Au-
tònoma de Barcelona i les entitats participades, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00036/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2020, sobre la Fundació Institut 
Català de Recerca de l’Aigua, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-00039/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2020, sobre les empreses pú-
bliques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de 
la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00041/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2020, sobre el Patronat de la 
Muntanya de Montserrat, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00042/12)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 20/2019, sobre la 

Universitat Autònoma de Barcelona i les entitats participades, corresponent a l’exer-
cici 2017 (tram. 256-00036/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 1/2020, sobre la 
Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00039/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 3/2020, sobre les 
empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no admi-
nistratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-
00041/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 4/2020, sobre el 
Patronat de la Muntanya de Montserrat, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-
00042/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2020, sobre el Patronat 
de la Muntanya de Montserrat, corresponent a l’exercici del 2017
256-00042/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 80562; 80622; 82396; 83410; 83584; 83588 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

CSC, 04.11.2020

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 80562)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Manuel Reyes López, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2020, 
sobre el Patronat de la Muntanya de Montserrat, corresponent a l’exercici del 2017 
(tram. 256-00042/12).
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 4/2020, sobre el Pa-

tronat de la Muntanya de Montserrat, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-
00042/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Manuel Reyes López, diputat, 

SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 80622)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputada 

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix 
l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2020, 
sobre el Patronat de la Muntanya de Montserrat, corresponent a l’exercici del 2017 
(tram. 256-00042/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 4/2020, sobre el Pa-

tronat de la Muntanya de Montserrat, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-
00042/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, representant; Concepción Abellán Carretero, dipu-

tada, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 82396)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rafel 

Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presen-
ten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a 
l’Informe de fiscalització 4/2020, sobre el Patronat de la Muntanya de Montserrat, 
corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00042/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 4/2020, sobre el Pa-

tronat de la Muntanya de Montserrat, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-
00042/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bruguera 

Batalla, diputats, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 83410)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent pro-
posta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe de fisca-
lització presentat per la Sindicatura de Comptes: 
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2020, sobre el Patronat de la 
Muntanya de Montserrat, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00042/12)

Proposta de resolució
El Parlament aprova l’Informe de fiscalització 4/2020, sobre el Patronat de la 

Muntanya de Montserrat, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00042/12) i 
insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 83584)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-

tado, Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
de acuerdo con lo que establece el artículo 186.5 del Reglamento del Parlamento, 
presentan la siguiente propuesta de resolución subsiguiente al debate del proce-
dimiento relativo al informe de fiscalitzación presentado por la Sindicatura de 
Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2020, sobre el Patronat de la 
Muntanya de Montserrat, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00042/12)

Propuesta de resolución
1. El Parlamento de Cataluña aprueba el Informe de fiscalización 4/2020, sobre 

el Patronat de la Muntanya de Montserrat, corresponent a l’exercici del 2017.
2. El Parlamento de Catalunya insta al Patronat de la Muntanya de Montserrat a 

atender a todas las observaciones y recomendacoines en el informe de fiscalización 
elaborado por la Sindicatura de Comptes.

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Francisco Javier Domínguez Serrano, Maialen 

Fernández Cabezas, diputados, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 83588)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2019, sobre la Universitat Au-
tònoma de Barcelona i les entitats participades, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00036/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2020, sobre la Fundació Institut 
Català de Recerca de l’Aigua, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-00039/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2020, sobre les empreses pú-
bliques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de 
la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00041/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2020, sobre el Patronat de la 
Muntanya de Montserrat, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00042/12)
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 20/2019, sobre la 

Universitat Autònoma de Barcelona i les entitats participades, corresponent a l’exer-
cici 2017 (tram. 256-00036/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 1/2020, sobre la 
Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00039/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 3/2020, sobre les 
empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no admi-
nistratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-
00041/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 4/2020, sobre el 
Patronat de la Muntanya de Montserrat, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-
00042/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat

Informe de fiscalització 20/2020, sobre l’Oficina Antifrau de 
Catalunya, corresponent als exercicis 2010-2018, en compliment 
de la Resolució 214/XII del Parlament
256-00053/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 83834 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 03.11.2020

L’Informe de fiscalització 20/2020, sobre l’Oficina Antifrau de Catalunya, cor-
responent als exercicis 2010-2018, en compliment de la Resolució 214/XII del Par-
lament pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest 
BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 10.11.2020 al 23.11.2020).
Finiment del termini: 24.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.11.2020.
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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

Informe de fiscalització 18/2020, sobre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, corresponent a la contractació administrativa de 
l’exercici 2016
258-00029/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 83831 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 03.11.2020

L’Informe de fiscalització 18/2020, sobre l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
corresponent a la contractació administrativa de l’exercici 2016 pot ésser consultat a 
l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 10.11.2020 al 30.11.2020).
Finiment del termini: 01.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.11.2020.

Informe de fiscalització 19/2020, sobre el Consorci per a la 
Construcció i Explotació de la Quarta Planta de Tractament Integral 
dels Residus Municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
corresponent a l’exercici 2016
258-00030/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 83832 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 03.11.2020

L’Informe de fiscalització 19/2020, sobre el Consorci per a la Construcció i Ex-
plotació de la Quarta Planta de Tractament Integral dels Residus Municipals de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, corresponent a l’exercici 2016 pot ésser consultat 
a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 10.11.2020 al 30.11.2020).
Finiment del termini: 01.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.11.2020.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de l’Emergència Climàtica
411-00004/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP JXCAT

Reg. 83580 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.11.2020

A la Mesa del Parlament
Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica 
que la diputada Anna Tarrés i Campà ha estat designada membre de la Comissió de 
l’Emergència Climàtica.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 780/XII, sobre la creació d’un 
pla integral de rehabilitació urbana i de cohesió social dels barris del 
centre històric de Manresa
290-00699/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 83655 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.11.2020

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 780/XII, sobre la 
creació d’un pla integral de rehabilitació urbana i de cohesió social dels barris del 
centre històric de Manresa (tram. 290-00699/12), us informo del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat manté total disponibilitat en partici-
par i col·laborar amb l’ajuntament de Manresa i les entitats del barri en la Taula de 
Seguiment conjuntament amb les entitats i administracions implicades en l’execució 
del Pla.

Pel que fa als mecanismes pressupostaris necessaris, estan en estudi. No obstant, 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert diverses línies de sol·licituds de sub-
venció per rehabilitació d’edificis residencials o per a obres d’arranjament en l’inte-
rior d’habitatges, com les següents:

– Resolució TES/2236/2020, de 10 de setembre, per la qual s’amplia el termini 
per presentar les sol·licituds de subvenció previst a la Resolució TES/1563/2020, de 
29 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concur-
rència no competitiva, de les subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels 
habitatges per a persones grans per a l’any 2020 (ref. BDNS 509976).

– Resolució TES/2238/2020, de 10 de setembre, per la qual s’amplia el termini 
per presentar les sol·licituds de subvenció previst a la Resolució TES/1564/2020, de 
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29 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concur-
rència no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis 
de tipologia residencial per a l’any 2020 (ref. BDNS 511794).

Barcelona, 29 d’octubre de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 790/XII, relativa a l’Informe 
de fiscalització 10/2019, sobre la contractació administrativa del 
Departament de Justícia, corresponent a l’exercici del 2016
290-00709/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 83608 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.11.2020

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 790/XII, relativa a 
l’Informe de fiscalització 10/2019, sobre la contractació administrativa del Departa-
ment de Justícia, corresponent a l’exercici del 2016 (tram. 290-00709/12), us infor-
mo del següent:

El Departament de Justícia ha impulsat una sèrie de millores en la gestió de la 
contractació administrativa en el sentit recomanat per la Sindicatura de Comptes. 
Els aspectes més rellevants dels canvis duts a terme pel Departament són els se-
güents:

– Amb l’inici de la nova legislatura s’ha inclòs el Projecte de millora de la con-
tractació com a actuació prioritària del Pla departamental. S’ha encarregat una au-
ditoria de tots els circuits contractuals, incloent-hi un pla de millora, al Gabinet Tèc-
nic del Departament. La diagnosi del Gabinet Tècnic ha estat recentment presentada 
al Consell de Direcció i es plasmarà en una futura reestructuració d’aquest àmbit.

– Abans de finalitzar l’exercici pressupostari, es duu a terme la planificació de 
la contractació del Departament de l’exercici següent i la contractació anticipada 
prevista per a l’exercici posterior. Aquesta informació es publica al perfil del con-
tractant del Departament a la Plataforma de serveis de contractació pública: https://
contractaciopublica.gencat/perfil/justicia

– Des de la Direcció de Serveis s’han promogut reunions quinzenals amb les 
diferents unitats directives del Departament a fi de detectar retards o anomalies en 
la tramitació de la contractació. En aquestes sessions s’acorden les mesures correc-
tores a aplicar en cada expedient amb l’objectiu d’evitar en la mesura del possible 
la contractació menor com, per exemple, fer ús dels procediments simplificats que 
la pròpia Llei de contractes preveu, d’altres fórmules com les pròrrogues legalment 
previstes o, en casos excepcionals, la utilització de la pròrroga de l’article 29.4 de la 
llei de contractes.

Mensualment, la Junta de Contractació del Departament, que incorpora també a 
la cap de l’Assessoria Jurídica i la interventora delegada, també debat, entre d’altres, 
aquests aspectes.

També està prevista dins l’agenda d’aquest any formatiu (2020-2021) del Centre 
d’Estudis i Formació Jurídica Especialitzada l’oferta de cursos de formació adreça-
da al personal del Departament amb la finalitat d’especialitzar-lo en matèria con-
tractual, especialment en la redacció de plecs de clàusules tècniques.

– En els expedients nous i en els d’especial complexitat es creen grups multidis-
ciplinaris en els quals participen representants dels diferents actors –de les unitats 

https://contractaciopublica.gencat/perfil/justicia
https://contractaciopublica.gencat/perfil/justicia
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promotores, del personal tècnic de la direcció de serveis, dels tècnics de l’assessoria 
jurídica i dels tècnics de la intervenció delegada– que intervenen en l’elaboració i 
preparació dels expedients de contractació.

En un exercici de transparència, publicitat i lliure concurrència el Departament 
de Justícia, darrerament, ha realitzat una sèrie de consultes preliminars al mercat 
com a mètode per avançar en la elaboració de les seves licitacions. Aquestes consul-
tes han finalitzat amb èxit, fet que ha incentivat el Departament per seguir treballant 
en aquesta línia.

– Arran de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes 
del sector públic, que, respecte als contractes menors, estableix que l’òrgan de con-
tractació ha de signar l’informe justificatiu de la necessitat de contractar, aquest De-
partament va establir un circuit intern per a la comprovació de la viabilitat del con-
tracte abans de ser aprovat per la directora de Serveis i evitar fraccionaments o que 
es recorri indegudament a la contractació menor de manera abusiva o injustificada.

Es constata la tendència a la baixa respecte de 2016, any en què l’import de la 
contractació menor va ascendir a 7,0 M€ i, en canvi, l’any 2019 va ser de 4,3 M€, 
un 38% inferior.

El Departament només fa encàrrecs a aquelles entitats declarades mitjà propi: 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya (CTTI) i Infracat.

Pel que fa al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), en l’exercici 2019 
es van deixar de fer encàrrecs de gestió. La relació del departament amb el CIRE es 
vehicula mitjançant un plans d’actuació anuals, emparats en els criteris 4/2018 de la 
Intervenció General sobre la relació de l’Administració de la Generalitat de Catalu-
nya i el seu sector públic amb les entitats del sector públic que no són mitjà propi. 
Aquests criteris donen cobertura a les actuacions encarregades al CIRE amb l’ob-
jectiu d’aconseguir la reinserció dels interns.

El Departament disposa d’un sistema de gestió i seguiment dels perfils dels usua-
ris que disposen d’accessos TIC (ordinador, impressió, correu-e, accés a aplicacions, 
etc.), tenint en compte que els perfils TIC són l’element de facturació, pel que fa a 
informàtica d’ús individual. Aquest sistema es va implantar a finals del 2017. Els 
equipaments que donen servei a cada usuari, en base al seu perfil, estan inventariats 
per part del proveïdor, propietari dels equips, donat que el contracte és de servei i el 
Departament es limita a disposar d’accés.

Respecte a l’inventari i consums tant de telefonia, ja sigui fixa o mòbil, com 
d’impressió/copiat, la corresponent informació està disponible en una eina facilita-
da pel CTTI anomenada «SIDENTIC». El Departament, que ja disposa de l’accés a 
aquesta eina de forma centralitzada, està en procés de descentralitzar l’accés a nivell 
de territori per millorar-ne el control, la qual cosa també permetrà tenir un control 
de la despesa facturada.

L’Acord GOV/8/2019, de 15 de gener, aprova el model de relació entre la Gene-
ralitat de Catalunya i el CTTI. Aquest modifica l’Acord GOV/144/2011, de 18 d’oc-
tubre, pel qual s’encarrega al CTTI la provisió centralitzada i la gestió de solucions 
TIC de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

En aquest acord de govern es defineixen les formes en les que l’Administració de 
la Generalitat i el seu sector públic porten a terme els encàrrecs dels diferents tipus 
de serveis:

– Serveis Recurrents. Anualment el govern aprova l’import de contraprestació 
econòmica per aquests serveis, que s’estima en base als consums de l’any anterior. 
Donat que s’ha aprovat per Govern, es procedeix, sense necessitat de tramitar ni 
signar cap encàrrec, a la facturació dels serveis. Acabat l’any es preveu un procés de 
regularització en base als consums real de l’any. La informació dels consums està 
disponible en el sistema INFOTIC i s’actualitza mensualment.
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– Evolutius recurrents. Anualment, abans del 31/10, els departaments i entitats 
del sector públic elaboren un pla d’actuacions per a l’any següent, que ha d’estar 
signat pel director/a de serveis, o càrrec assimilable, i el director/a de l’Àrea TIC o 
responsable TIC. Amb aquest pla d’actuacions es comunica al CTTI la planificació 
de les actuacions específiques previstes i els objectius a assolir per a l’any següent, 
concretant l’import econòmic planificat que estarà cobert pel corresponen plurien-
nal vigent aprovat per aquest concepte. En base a aquesta planificació el CTTI porta 
a terme l’execució necessària. Sense necessitat de formalitzar cap sol·licitud de so-
lucions TIC, mensualment, a mes vençut, s’emeten factures per les fites assolides i 
acceptades per les actuacions en curs del període.

– Projectes a demanda. A mesura que es concreten les necessitats de projectes 
d’aquesta naturalesa, el departament i/o entitat i el CTTI formalitzaran una sol·lici-
tud de solucions TIC. La facturació serà emesa a mesura que l’Administració i el seu 
sector públic certifiquin les fites d’execució establertes.

S’està revisant el Conveni entre l’Administració de la Generalitat i Infraestruc-
tures de la Generalitat de Catalunya (Infracat), com a mitjà propi. En el Consell 
d’Administració d’Infracat de 30 de setembre de 2020 es recullen les conclusions 
principals. D’acord amb la nova proposta, les aportacions anuals es revisaran el pri-
mer semestre i/o tercer trimestre de l’any, i per tant, les aportacions realitzades cor-
respondran a les inversions reals de l’exercici.

El document de la nova proposta inclou les novetats següents:
– Infracat seguirà rebent aportacions econòmiques dels diferents departaments o 

sector públic de la Generalitat d’acord amb els Programes d’Encàrrec d’Actuacions 
(PEAs) aprovats. Les aportacions es revisaran el primer semestre i/o tercer trimestre 
de l’any i, si cal, es regularitzaran d’acord amb l’evolució de l’execució de les actua-
cions previstes en els PEAs.

– Les actuacions encarregades deixen d’instrumentar-se mitjançant el Pla Eco-
nòmic Financer (PEF). Es crea el Programa d’Encàrrecs d’Actuacions (PEA), com 
l’instrument dinàmic que regula la gestió del conjunt d’actuacions que durà a ter-
me Infracat com a mitjà propi de l’Administració de la Generalitat i el seu sector 
públic, el qual haurà d’estar aprovat pel Govern. Aquests PEAs, respecte dels PEFs 
actuals, inclouran separadament els costos de les assistències a les obres i les tarifes 
a percebre per Infracat per a la gestió de l’execució dels encàrrecs rebuts. Hi hau-
rà un PEA per a inversions (projectes, obres, serveis i assistències vinculades a les 
obres) i un per a manteniment (serveis de conservació i manteniment i d’eficiència 
energètica).

– Mecanismes de compensació dels PEAs (i) entre direccions / organismes / en-
titats d’un mateix departament, i (ii) per dotar econòmicament actuacions progra-
mades o no programades, amb les autoritzacions prèvies oportunes.

– L’abonament de les factures dels contractistes de contractes gestionats per In-
fracat (obres, assistències a obres i serveis) el realitzarà Infracat per compte de l’Ad-
ministració de la Generalitat o de l’organisme o l’entitat del seu sector públic que 
hagi realitzat l’encàrrec. Les factures aniran a nom de qui realitzi l’encàrrec i Infra-
cat les abonarà per compte d’ell. D’acord amb la incorporació del desglossament de 
conceptes en les inversions recollides en els PEAs, Infracat abonarà les factures de 
les assistències associades a les obres contra aquest concepte del PEA sense haver 
de ser finançades pel contractista d’obres. Es preveurà un sistema per a què Infracat 
registri les factures a compte del Departament o sector públic seguint-ne la nume-
ració de factures, que ha de permetre a la Intervenció informar a Hisenda (SII) amb 
la rapidesa requerida.

– Es crearà un sistema informàtic de gestió que interconnectarà a totes les parts 
implicades.
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– S’estableix un règim tarifari per l’execució dels encàrrecs que rebi Infracat 
com a mitjà propi personificat. Aquest sistema substitueix el mecanisme actual de 
cobrament dels serveis d’Infracat mitjançant els contractes d’obra.

Cal fer constar que arran de les observacions realitzades per la Sindicatura de 
Comptes relatives a les seves relacions amb Infracat i les presumptes irregularitats 
en la facturació derivada d’aquesta relació durant l’exercici objecte de fiscalitza-
ció, va donar lloc a l’expedient de Diligències Preliminars nº C-1/20 Sector Público 
Autonòmico (informe de fiscalización 1/2019, Departament de Justicia, Contrata-
ción Administrativa, ejercicio 2016) Cataluña davant el Departament 3º de la Sec-
ció d’Enjudiciament del Tribunal de Cuentas. Aquesta part va fer les al·legacions 
pertinents a la vista de les quals el Ministeri Fiscal va desistir de la seva petició de 
nomenament de delegat instructor i va sol·licitar l’arxivament d’actuacions, que es 
va acordar per Interlocutòria de 18 de setembre del Consejero de Cuentas, en no de-
duirse dels fets denunciats cap supòsit de responsabilitat comptable.

Barcelona, 8 d’octubre de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Control del compliment de la Resolució 801/XII, sobre el suport 
a Nissan i les mesures per a afrontar els reptes del sector 
automobilístic
290-00721/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 83626 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.11.2020

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 801/XII, sobre el su-
port a Nissan i les mesures per a afrontar els reptes del sector automobilístic (tram. 
290-00721/12), us informo del següent:

Pel que fa a Nissan, el Govern, a través del Departament d’Empresa i Coneixe-
ment ha mantingut un contacte permanent amb la direcció local i amb la direcció 
corporativa de la companyia, no només des del moment que l’empresa va anunciar la 
intenció de cessar l’activitat productiva a les plantes catalanes, sinó des del moment 
en què es va detectar una reducció significativa de la càrrega de treball.

D’altra banda, en el marc dels acords assolits entre la companyia i la represen-
tació dels treballadors per al tancament de les plantes, el Departament d’Empresa i 
Coneixement participa, juntament amb el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, 
la direcció de Nissan i els representants dels treballadors, en la taula de reindus-
trialització amb l’objectiu d’explorar alternatives per mantenir l’activitat productiva. 
D’aquesta comissió es va fer una primera reunió al setembre, i la segona va tenir 
lloc el 22 d’octubre.

En un context més general que abasta el conjunt del sector, el Departament 
d’Empresa i Coneixement ha elaborat un Pla de suport a la indústria l’automoció i 
la mobilitat, mitjançant un procés que ha prioritzat el diàleg amb les empreses i els 
agents del sector.

D’altra banda, el referit pla de suport a la indústria l’automoció i la mobilitat té 
l’objectiu de facilitar la transformació del sector per fer front als reptes derivats de 
l’aplicació de regulacions cada cop més restrictives sobre l’emissió de gasos conta-
minants, el desenvolupament del vehicle connectat i automatitzat, la digitalització 
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de les cadenes de producció i els canvis en la demanda com a conseqüència dels 
canvis en les pautes de consum.

Aquest Pla, que va ser presentat al Parlament per l’Honorable Consellera d’Em-
presa i Coneixement el passat dia 25 de juny, contempla l’execució de 49 mesures 
estructurades en quatre grans eixos:

– Innovació i nous models de negoci.
– Inversió i internacionalització.
– Talent, ocupació i responsabilitat social.
– Infraestructures de suport, marc regulatori i estímul a la demanda.
Amb la implantació d’aquestes mesures, amb la seva corresponent dotació pres-

supostària, que representa un esforç de 263 milions d’euros en el període 2020-
2025, s’assenten les bases per a que el sector mantingui la seva competitivitat i el 
seu pes en el conjunt de l’economia, que a hores d’ara representa més del 10% del 
PIB català.

D’altra banda, també és important remarcar que, d’acord amb allò que es va 
aprovar a la Comissió Executiva Permanent del Consell Català de l’Empresa, actual-
ment, i en el marc dels treballs del Pacte Nacional per a la Indústria, s’està treballant 
en un pla de xoc per al 2021 que incorporarà les actuacions del Pla de Suport a la 
Indústria de la Mobilitat i l’Automoció.

Barcelona, 28 d’octubre de 2020
Ramon Tremosa i Balcells, conseller d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 881/XII, sobre la recuperació 
d’un pla d’incentius autonòmics per al vehicle elèctric
290-00790/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 83627 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.11.2020

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 881/XII, sobre 
la recuperació d’un pla d’incentius autonòmics per al vehicle elèctric (tram. 290-
00790/12), us informo del següent:

Quant al punt a), l’Institut Català d’Energia (Icaen) ha obert dues convocatòries 
del programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible MOVES en la que s’in-
centiven amb ajuts de 750 a 15.000 € a vehicles elèctrics i híbrids endollables. El 
passat setembre de 2020 es va obrir la convocatòria reglada amb un pressupost de 
5,58 M€ per a vehicles elèctrics, elèctrics endollables i de pila d’hidrogen. S’inclo-
uen en aquests ajuts turismes, motocicletes, furgonetes, camions i autobusos. També 
s’ha dotat amb 1,3 M€ l’adquisició de camions i furgonetes de gas natural. Es tracta 
d’un pressupost que ha multiplicat per dos la convocatòria de l’any 2019.

Pel que fa a eliminar del parc públic els vehicles amb un certificat d’emissions 
Euro 4/IV o inferior, i substituir-los per vehicles totalment elèctrics o híbrids amb 
un mínim de setanta-dos quilòmetres d’autonomia, cal esmentar que el Govern de 
la Generalitat va endegar aquesta substitució en l’article 24.2 de la Llei 16/2017 de 
Canvi Climàtic, que estableix la necessitat que el 100% de la flota pública de la Ge-
neralitat sigui elèctrica el 2030 i que el 30% de renovació del parc de vehicles sigui 
elèctric el 2025.

Quant al punt b), com ja s’ha esmentat en el punt anterior, en el marc del progra-
ma MOVES 2020 l’Icaen ha obert una línia d’ajuts per a turismes, motocicletes i 
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furgonetes elèctrics i híbrids endollables així com per a camions elèctrics i de GNC 
o GLP amb un pressupost de 5,58 M€. Els autònoms i les petites empreses poden 
optar a ajuts que van des dels 750 € als 15.000 € per a qualsevol possible projecte de 
mobilitat sostenible, inclosos els de serveis d’últim quilòmetre en ciutats.

Pel que fa al punt c), en el marc del contracte-programa signat entre l’admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Empresa i 
Coneixement, l’Icaen i la fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya 
(IREC) per al període 2020-2022, l’IREC i l’Icaen promouen el projecte estratègic  
PRIMA (PlatafoRma d’Integració de sisteMes energètics), amb una previsió d’exe-
cució pluriennal de 3 M€ pel període 2020-2022.

Per a desenvolupar aquest projecte, l’IREC crearà una plataforma d’assaig i va-
lidació de tecnologies d’emmagatzematge d’energia en entorns reals i connectada a 
les xarxes energètiques, i en liderarà la seva explotació, amb la col·laboració d’enti-
tats públiques, altres centres de recerca i la indústria.

La Plataforma PRIMA és un projecte alineat amb els models de transició ener-
gètica i focalitzat en integració de renovables en edificació i xarxes energètiques, 
gestió intel·ligent de l’energia i la flexibilitat energètica i gestió de la demanda in-
cloent emmagatzematge d’energia, i vehicle elèctric.

Els objectius de la Plataforma PRIMA són:
– Desenvolupar una plataforma tecnològica per a la validació de les diferents 

tecnologies (productes, sistemes, eines) i la seva integració en sistemes energètics a 
escala real.

– Proposar i implementar projectes col·laboratius de validació científica, tecno-
lògica i de mercat (nous serveis i / o models de negoci) amb altres agents del sector.

– Estudiar i avaluar tècnica, econòmica i medi ambientalment tecnologies exis-
tents i emergents en aquest sector per desenvolupar nous models energètics.

En relació amb el punt d), des de l’any 2016 l’Icaen disposa d’un apartat específic 
al seu web on s’actualitza i s’informa de tot allò relacionat amb la mobilitat elèctrica:

– Avantatges dels vehicles elèctrics, tipologia d’infraestructura de recàrrega i 
serveis de recàrrega, dades obertes disponibles pel sector en temps real de l’estat de 
les estacions de recàrrega que formen part de l’Aliança de Municipis per a la intero-
perabilitat de recàrrega elèctrica.

– Infografies sobre les opcions per instal·lar punts de recàrrega vinculats o do-
mèstics, un quadern pràctic amb informació relativa a la instrucció tècnica que re-
gula com realitzar la infraestructura de recàrrega en aparcaments i habitatges per 
part dels instal·ladors.

– Una calculadora interactiva per visualitzar els beneficis econòmics de la mobi-
litat elèctrica envers els vehicles de combustió.

– A més, s’estan publicant al canal específic de l’Icaen de Youtube informació 
relativa a mobilitat elèctrica ja sigui en recomanacions per part dels tècnics com 
amb jornades tècniques.

– Informació de l’evolució de les matriculacions de vehicles elèctrics a Cata-
lunya.

– En destaca la iniciativa emmarcada en el pla PIRVEC 2016-2019 de posta en 
servei del visor a temps real de la xarxa de recàrrega ràpida i que es pot consultar 
a l’enllaç https://xarxarecarrega.icaen.gencat.cat/Icaen/ on es poden identificar els 
punts de recàrrega de potència superior a 22 KW gestionats per l’Aliança de Mu-
nicipis per a la Interoperabilitat de la recàrrega elèctrica tant pel que fa a la seva 
localització, la potència de recàrrega, i per conèixer si estan disponibles, ocupades 
o fora de servei per incidència tècnica. A mesura que s’obté el permís i les dades 
d’operadors privats també s’introdueixen en aquest visor.

Finalment, quant al punt e), en el marc del programa MOVES la convocatòria 
per a l’any 2020 l’Icaen ha assignat un pressupost de 5,6 M€ per al desplegament 
d’infraestructura de recàrrega. Es tracta d’un pressupost que duplica al consignat 

https://xarxarecarrega.icaen.gencat.cat/ICAEN/
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l’any 2019. Els ajuts assoleixen el 40% del cost elegible per a persones físiques i co-
munitats de veïns i del 30% per a persones jurídiques i empreses.

En el marc del Pla de Reactivació Econòmica i de Protecció Social el Govern ha 
aprovat el segon període del pla PIRVEC 2021-2024 pel que es preveu destinar un 
pressupost de 4,15 M€ dels que, prop del 80% es destinaran a l’electrificació d’apar-
caments comunitaris en règim de propietat horitzontal. Aquest Pla està pendent de 
dotació pressupostària.

Barcelona, 28 d’octubre de 2020
Ramon Tremosa i Balcells, conseller d’Empresa i Coneixement

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 168/XII, sobre la situació 
d’emergència educativa
390-00168/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 83651 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.11.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment parcial de la Moció 167/XII, sobre el model 
educatiu (tram. 390-00168/12), us informo del següent:.

Des del Departament d’Educació es reconeix la situació d’emergència educativa 
ocasionada a causa de pandèmia de la Covid-19, de manera que s’estan destinant re-
cursos extraordinaris per afrontar aquesta situació.

El Reial Decret-Llei 22/2020, de 16 de juny, pel qual es regula la creació del 
Fons Covid-19, estableix les regles relatives a la seva distribució i determina un im-
port del Tram 3, de 2.000 milions d’euros, destinats a l’educació. Aquests fons seran 
repartits d’acord amb els criteris establerts en l’article 2 del reial decret, per comu-
nitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia.

Catalunya ha rebut com a part proporcional un import de 337,4 milions d’euros 
destinat a les noves necessitats educatives per la Covid-19. Concretament, s’ha cen-
trat en dues grans línies, com són l’actuació en noves contractacions de personal do-
cent i no docent pel curs 2020-2021 i al Pla d’Educació Digital de Catalunya.

En línies generals, es destinen 220 milions d’euros per la contractació de per-
sonal docent i no docent per al curs 2020-2021, en centres públics i concertats. 
Aquests estan destinats, sobretot, als centres que tenien sobreràtios i també a aquells 
centres que tenen més alumnat vulnerable, més situacions de complexitat amb un 
context en què fa falta una atenció més important. A escala pressupostària, aquest 
import s’aplica a despeses de personal, dins els capítols 1 i 4 del pressupost d’Edu-
cació.

D’altra banda, es destinen uns 117,4 milions d’euros per la posada en marxa del 
Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC). El PEDC vol donar resposta des de 
l’escola als grans reptes socials i tecnològics de la societat actual i té tres eixos prio-
ritaris: assegurar que els alumnes de Catalunya siguin digitalment competents en 
acabar l’ensenyament obligatori, augmentar el nombre de professorat que tingui la 
competència digital, entesa com una competència clau del S. XXI, i teixir una xarxa 
de país amb centres digitalment transformats que facilitin l’aprenentatge en el marc 
de la transformació educativa.
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Des del Departament d’Educació s’està exercint un lideratge educatiu que situa 
el dret a l’educació en igualtat d’oportunitats en el centre de totes les actuacions 
que s’estan duent a terme per minimitzar l’impacte social que pugui ocasionar la 
Covid-19.

El model de governança educativa que s’està fent des del Departament d’Educa-
ció amb els ens locals, es basa en la lleialtat institucional i la transparència, d’acord 
amb les competències i els recursos disponibles, assumint els problemes i els èxits 
de manera corresponsable.

Des del Departament d’Educació s’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 Forma-
ció 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 
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 vul-
neració 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 500 centres d’educació infantil i pri-
mària i de secundària del Servei d’Educació de Catalunya amb major complexitat 
educativa derivada de les condicions socioeconòmiques desafavorides del seu alum-
nat, d’acord amb el darrer estudi de complexitat del Consell Superior d’Avaluació 
del Sistema Educatiu elaborat l’any 2020. Es poden incloure al Pla centres amb com-
plexitat educativa no inclosos en la selecció inicial.

El Pla de Millora d’Oportunitats Educatives té com a 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 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.
– Reforçar l’acompanyament, la motivació i el suport individual a l’alumnat, es-

pecialment de l’alumnat 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 
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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 
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 mateix Ajuntament, les activitats que consideri conve-
nient 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:.

– 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.

El Pla d’Educació Digital per a Catalunya 2020-2023 presentat pel Departament 
d’Educació té per objectiu contribuir al desenvolupament de les competències digi-
tals que els ciutadans i les ciutadanes necessiten per viure i treballar en una societat 
caracteritzada per les transformacions i els canvis accelerats derivats de les matei-
xes tecnologies. L’emergència educativa actual generada per la Covid-19 i l’escletxa 
digital existent, demostren que necessitem amb immediatesa un model de transfor-
mació digital metodològica, acompanyada de continguts, recursos i connectivitat.

Amb el Pla d’Educació Digital per a Catalunya 2020-2023 es vol situar Catalu-
nya com un país capdavanter en l’ús educatiu de la tecnologia per l’èxit educatiu i 
social, alhora que es millora la competència digital de l’alumnat, el professorat i els 
centres educatius en el marc de la transformació educativa.

Un pla per donar resposta des de l’escola als grans reptes socials i tecnològics 
de la societat actual, amb un impacte en 1.597.801 alumnes, 115.565 docents i 3.810 
centres públics.
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Els objectius del Pla:.
– Assegurar que els alumnes de Catalunya siguin digitalment competents en aca-

bar l’ensenyament obligatori.
– Augmentar el nombre de professorat que tingui la competència digital docent 

entesa com una competència clau del s. xxi.
– Teixir una xarxa de país amb centres digitalment transformats que facilitin 

l’aprenentatge en el marc de la transformació educativa.
En el marc del pla està prevista una dotació d’equipaments a alumnat, docents i 

centres, la formació del professorat, l’assessorament dels centres i el desenvolupa-
ment de continguts i propostes educatives per l’educació presencial, híbrida o en 
línia.

El Projecte estratègic per l’acceleració de la transformació digital dels centres 
educatius de Catalunya i abordatge de la bretxa digital impactarà en els següents 
col·lectius, en el marc del Pla d’Educació Digital de Catalunya és de:.

– Dotació de dispositius digitals per l’alumnat de centres públics i concertats des 
de 3r-4t ESO fins a l’ensenyament postobligatori (formació professional i Batxille-
rat), amb un abast de 293.296 alumnes.

– Dotació de dispositius digitals per al professorat de centres públics: 72.412.
– Dotació de connectivitat per a la llar per a 101.000 alumnes en situació de vul-

nerabilitat.
Pel que fa a la transformació digital de la connectivitat dels centres:.
– A Catalunya tan sols 300 centres educatius d’un total de 2.987 disposen de 

l’ample de fibra òptica adient, l’objectiu és que tots els centres disposin d’aquest am-
ple per fer front a l’educació digital.

– De l’univers total de centres públics (2.800) encara hi ha 1.230 centres que no 
tenen LAN - WIFI, i es pretén que tots els centres en tinguin.

El Pla d’Educació Digital per a Catalunya 2020-2023 s’ha presentat als mitjans 
de comunicació i als diputats/des de la comissió d’Educació del Parlament de Ca-
talunya.

Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s’han incrementat de 
forma significativa les partides previstes inicialment per fomentar l’accés d’infants 
en risc o situació de vulnerabilitat a les activitats d’educació en el lleure organitza-
des durant l’estiu. Així, dels 1,15 milions d’euros pressupostats en un primer mo-
ment, s’ha passat a un total de 4,65 milions d’euros, mitjançant l’habilitació d’una 
partida extraordinària de 3,5 milions d’euros, destinada a ajuts a les famílies en si-
tuació o risc de vulnerabilitat o que han patit de manera més directa els efectes eco-
nòmics de la Covid-19.

Aquesta partida extraordinària de 3,5 milions d’euros s’ha sumat a dues partides 
ordinàries preexistents. La primera, dotada amb 600.000 euros, és una línia d’ajuts a 
les entitats d’educació en el lleure per finançar la participació, en les seves activitats, 
d’infants i adolescents en risc o situació d’exclusió social. I la segona, dotada amb 
550.000 euros, correspon a la bossa d’ajuts del programa de colònies escolars de la 
Xanascat L’estiu és teu, també per bonificar les inscripcions d’infants i adolescents 
en risc o situació d’exclusió.

Des del Departament de Treball, Afers socials i Famílies s’han impulsat diver-
ses mesures per garantir la cobertura de les necessitats alimentàries de l’alumnat 
vulnerable durant els mesos d’estiu. En aquest sentit, cal tenir present que aquestes 
actuacions donen continuïtat a les que es van aplicar durant els mesos anteriors, 
i han coincidit parcialment en el temps amb les que va impulsar el Departament 
d’Educació.

Així, i fins al 31 de juliol de 2020, s’ha garantit la recàrrega de les targetes de 
prepagament (targetes moneder) distribuïdes entre les famílies de l’alumnat bene-
ficiari de beca de menjador escolar i entre les famílies d’infants i adolescents que 
eren beneficiaris dels serveis d’àpat oferts pels centres oberts (CO) i els serveis d’in-
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tervenció socioeducativa (SIS). En aquest sentit, cal recordar que la immensa ma-
joria de CO, a més de fer accions d’atenció social i acompanyament socioeducatiu, 
proporcionen berenar als infants i adolescents (i en alguns casos, a demanda dels 
serveis socials bàsics, també sopar). Per això, arran de la suspensió de l’activitat or-
dinària dels CO i dels SIS a conseqüència de la pandèmia, des del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies es va impulsar l’habilitació de targetes de prepa-
gament per a les famílies d’aquells usuaris que eren beneficiaris de serveis d’àpat.

En total es van lliurar 11.609 targetes de prepagament (fonamentalment a través 
dels serveis socials municipals). Aquestes targetes, d’ús exclusiu per a compres en 
establiments d’alimentació, es carregaven setmanalment amb l’import corresponent 
als àpats de dilluns a divendres (a raó de 2 euros per àpat en el cas dels berenars i 
de 4 euros per àpat en el cas dels sopars). Aquesta mesura, de caràcter provisional i 
circumscrita al temps de durada del tancament dels CO i els SIS, es va impulsar a 
l’empara d’una resolució d’emergència aprovada pel Consell de Govern a l’inici del 
confinament.

Tanmateix, al mes de maig, arran de l’aprovació per part del Procicat del Pla 
marc de desconfinament, que contemplava una reobertura gradual dels SIS i dels 
CO però situava la recuperació de les intervencions en grup al final de tot del procés, 
des del Departament de Treball, Afers socials i Famílies es va aprovar una segona 
resolució d’emergència per prorrogar el funcionament de les targetes. En aquest sen-
tit, es garantia la recàrrega de les targetes mentre els SIS i CO no poguessin repren-
dre els serveis d’àpat i, en tot cas, fins al 31 de juliol (cal tenir en compte, en aquest 
sentit, que el procés de reobertura no va ser igual a tot arreu, ja que estava subordi-
nat a l’evolució dels indicadors epidemiològics de cada territori).

Alhora, i tenint en compte que durant l’agost molts SIS i CO tanquen, des del De-
partament de Treball, Afers socials i Famílies es va preveure la substitució del siste-
ma de targetes moneder per un sistema alternatiu d’ajuts d’urgència social (AUS) que 
garantissin el dret a l’alimentació de la infància en situació de vulnerabilitat. Aquest 
sistema d’AUS es va vehicular a través dels ens locals i es va mantenir vigent fins a 
mitjans de setembre (és a dir: fins a l’inici del nou curs). En aquest sentit, des del De-
partament de Treball, Afers socials i Famílies es va assumir l’import dels AUS mit-
jançant la mobilització de fons addicionals de contingència, que es van destinar a in-
crementar les transferències als ens locals per tal que poguessin atorgar aquests AUS.

Amb les mesures detallades fins ara, es va poder garantir la continuïtat dels ser-
veis d’àpat existents abans de la irrupció de la Covid-19. Tanmateix, aquestes mesures 
no eren suficients per garantir la cobertura de totes les necessitats alimentàries de la 
infància en situació de vulnerabilitat. D’una banda, perquè cobrien l’alimentació d’un 
sol àpat de dilluns a divendres i, de l’altra, perquè s’adreçaven a famílies que ja gau-
dien d’aquests ajuts prèviament, però no a les famílies en situació de vulnerabilitat 
sobrevinguda a conseqüència de l’impacte econòmic i social de la Covid-19.

Per això, i en paral·lel a aquestes mesures, des del Departament de Treball, Afers 
socials i Famílies es va promoure l’articulació d’un mecanisme de provisió i distri-
bució d’ajuts econòmics i de lots de productes alimentaris i d’higiene, amb l’objec-
tiu de cobrir les necessites materials bàsiques de les famílies amb infants i joves a 
càrrec seu i que estan en situació de pobresa. L’encàrrec va recaure en la Creu Roja 
(amb qui es va signar un conveni de col·laboració), atesa l’experiència d’aquesta en-
titat en l’àmbit de l’ajuda humanitària i de l’atenció a la infància en situació de po-
bresa i a les seves famílies. Aquest mecanisme ha estat permanent coordinat amb la 
xarxa de serveis socials bàsics i ha contribuït a garantir, a banda dels subministra-
ments, una atenció social i un acompanyament individual de les famílies receptores 
de les ajudes –totes elles famílies amb infants i adolescents menors de 18 anys i en 
situació de precarietat econòmica sobrevinguda o agreujada arran de la pandèmia.

Durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre, la despesa executada en el 
marc d’aquest mecanisme de provisió i distribució d’ajudes ha estat d’1.395.671,33 
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euros. Les ajudes han permès atendre 10.855 nuclis familiars i s’han vehiculat mit-
jançant tres mecanismes: la distribució de targetes precarregades (8.181 targetes i un 
import total de 818.100 €), la distribució d’aliments bàsics (146.398 kg i un import 
de 245.345,16 €) i la distribució de productes de primera infància (bolquers i kits 
d’alimentació i higiene, per valor de 332.226,17 €).

El 3 de juliol de 2020 des del Procicat es va aprovar el Pla d’actuació per al curs 
2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia Covid-19, elaborat 
conjuntament pels Departaments de Salut i d’Educació, i aprovat pel Procicat el 3 
de juliol del 2020, que estableix les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui re-
prendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de 
les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots 
els infants i joves a una educació de qualitat.

El curs escolar 2020-2021 va començar el 14 de setembre a Catalunya de manera 
presencial i amb els centres educatius organitzats en grups estables de convivència.

La sisena hora és una mesura de millora que afavoreix l’equitat i que continua 
sent un pilar important per als centres educatius que la imparteixen. Tot i això, i per 
tal de facilitar l’organització interna dels centres (manca d’espais, reducció del nom-
bre de professorat que intervé en els grups, grups estables...), la comunitat educativa 
dels centres han pogut reorganitzar i adequar la seva impartició a la situació d’ex-
cepcionalitat sanitària. Per prendre aquesta decisió, tot i tenir caràcter provisional 
per un curs, cal que hagi estat valorada conjuntament per tota la comunitat educativa 
i aprovada en el si del consell escolar sota la supervisió de la Inspecció d’Educació.

La sisena hora s’ha mantingut, el curs 2020-2021, als centres educatius d’ense-
nyament infantil i primària del Departament d’Educació amb un índex de comple-
xitat elevat que així ho han decidit.

L’escola desenvolupa un important paper igualador d’oportunitats perquè és el 
lloc per excel·lència on els infants i joves reben un tracte equitatiu que els iguala. És 
per això, que des del Departament es prioritzen els recursos a aquells centres que 
atenen l’alumnat més vulnerable socialment i se’ls assigna, entre d’altres, un incre-
ment en la plantilla docent en funció de les línies d’escolarització que tenen.

Des del Departament d’Educació s’han fet un total de 8.162 noves contractacions 
per al proper curs:.

– Personal docent: 5.321,5.
– Personal d’atenció educativa: 1265.
– Personal de monitoratge: 1.239.
– Personal d’administració i serveis: 337.
Aquestes contractacions suposen un increment de plantilla d’un 8’5% respecte 

al curs 2019-2020.
De les 5321 noves contractacions de docents d’escola pública i concertada, un 

total de 4.536 són mestres i professors de reforç Covid. Es reparteixen així:.
– Mestres d’educació infantil i primària:.
• Centres públics: 2.547.
• Centres concertats: 707,5.
– Professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat:.
• Centres públics i serveis educatius: 1082,5.
• Centres concertats: 282.
– Professorat de Formació Professional i Règim especial: 212,5.
– Mestres i Professors altres programes Covid (psicòlegs, atenció domiciliària...): 240.
– Mestres i professors a les aules d’acollida:.
• Centres públics: 200.
• Centres concertats: 50.
S’han consolidat 106 dotacions d’educadors/es d’educació especial en els cursos 

2018-2019 i 2019-2020. I per el curs 2020-2021 s’han incrementat 184 dotacions de 
personal d’atenció educativa i 287 de personal d’administració i serveis (PAS).
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Des del Departament d’Educació s’han fet totes les previsions de substitucions 
de personal docent durant el curs i el sistema permet la incorporació a la borsa de 
treball, en qualsevol moment i de forma immediata, del personal de les diferents 
especialitats docents. Això no obstant, és impossible preveure l’evolució de la pan-
dèmia, ni si afectarà en major o menor grau al personal docent d’una determinada 
especialitat en una àrea territorial determinada. En qualsevol cas, des del Departa-
ment d’Educació s’adoptaran totes les mesures flexibilitzadores a l’abast per garantir 
el dret a l’educació de tot l’alumnat.

Des del Departament d’Educació es té molt present la necessitat de mantenir el 
personal de suport per garantir l’atenció adient de l’alumnat amb necessitats educa-
tives especials als centres educatius, per aquest motiu s’ha prorrogat el servei d’in-
terpretació en llengua de signes catalana (LSC) a l’alumnat amb sordesa que està 
escolaritzat a Catalunya en l’etapa postobligatòria, no universitària, en la modalitat 
bilingüe (llengua oral i llengua de signes catalana), per tal de facilitar el seu accés 
al currículum.

També s’ha prorrogat i ampliat el servei de monitors/es per donar suport a l’alum-
nat amb necessitats educatives especials associades a l’autonomia i a la regulació de 
la conducta, i a l’alumnat amb necessitats de salut i/o discapacitat física associades 
amb problemes de mobilitat o autonomia executiva, escolaritzats en centres educa-
tius dependents del Departament d’Educació pel curs 2020-2021.

El Departament d’Educació té molt present la necessitat de mantenir i reforçar el 
Programa Salut i Escola, perquè a través del circuit constituït pels centres d’educa-
ció secundària, els serveis educatius, els proveïdors sanitaris (AP; ASSIR; CSMIJ; 
CAS), ajuntament, i altres entitats segons el territori, s’apropa els serveis de salut 
als centres educatius i als adolescents, assegurant una coordinació i el seguiment de 
casos en l’àmbit del centre d’educació secundària amb els infermers/es referents, els 
EAP i els CSMIJ, especialment d’aquells casos que necessiten una atenció especial.

És necessari garantir que tot l’alumnat rep el suport sanitari i educatiu adaptat de 
manera personalitzada a les seves necessitats per assolir el màxim d’autonomia i co-
ordinar-ho, mitjançant la visió i les actuacions a través del personal d’infermeria de 
salut i escola, a tots els centres educatius dependents del Departament d’Educació.

El Pla de Millora de les Oportunitats Educatives, exposat anteriorment i que 
compta amb una inversió de més de 48 milions d’euros, permetrà, en el context ac-
tual, impulsar els Plans Educatius d’Entorn, lluitar contra l’abandonament escolar 
prematur, i atendre contextos de segregació o de complexitat educativa.

Des del curs escolar 2013-2014 el Departament d’Educació assigna una dotació 
econòmica als centres educatius de la seva titularitat que imparteixen ensenyaments 
obligatoris, i que estan en situacions desfavorables derivades de les característiques 
socioeconòmiques de l’alumnat i de l’entorn, per a l’adquisició de llibres de text i 
material didàctic per a deixar en préstec a aquell alumnat que no pugui adquirir-los 
a causa de la situació econòmica de la seva família.

La formació permanent i el desenvolupament professional del professorat és un 
dels elements clau de l’èxit educatiu dels alumnes i de la millora del sistema edu-
catiu en tant que contribueix a donar resposta als reptes socials i educatius del mo-
ment actual.

En l’escenari actual, amb el pla de formació i desenvolupament, que es planteja 
des del Departament d’Educació, es vol donar resposta a les necessitats del personal 
docent i dels centres educatius en el context extraordinari produït per la situació de 
la Covid-19.

En aquest sentit, les activitats formatives que s’han planificat per aquest curs 
s’orienten de la següent manera:.

– Formació orientada al desenvolupament de la competència digital: entorns vir-
tuals d’aprenentatge, eines de comunicació i acompanyament a l’alumnat, platafor-
mes i recursos digitals, gestió d’entorns de treball virtual.
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– Formació orientada a l’atenció de situacions de vulnerabilitat social, benestar 
emocional, dol i pèrdua, acompanyament i atenció a l’alumnat i les famílies des de 
la no presencialitat i acolliment i la gestió i el suport emocional en el retorn a les 
aules.

– Formació orientada a propostes competencials transversals i avaluació en en-
torns virtuals, metodologies competencials en entorns virtuals, propostes globalit-
zades i estratègies de personalització de l’aprenentatge i atenció a les necessitats 
específiques de suport educatiu.

– Formació orientada a la comunicació, l’organització i el treball col·laboratiu en 
xarxa dels equips docents i entre centres en aquest escenari virtual. Repensar les 
estructures de treball intern dels centres.

En aquests moments, l’oferta formativa per al curs 2020-2021 és la que detallem 
a continuació, tot i que des del Departament d’educació s’estan planificant noves ac-
tivitats formatives atenent a les necessitats immediates dels mateixos centres i dels 
equips docents en aquesta situació excepcional.

– Activitats adreçades als centres i equips docents d’un centre educatiu: assesso-
raments, tallers a centre: oferta de 1.738 activitats.

– Activitats adreçades a equips de diferents centres, equips impulsors, coordi-
nacions de directors, caps d’estudis, primària-secundària i altres coordinacions en 
diferents àmbits per especialistes: oferta de 731 activitats.

– Activitats de formació individual: tallers, cursos, grups de treball, conferèn-
cies, grups de treball, conferències, jornades, trobades pedagògiques: oferta de 
1.557 activitats.

Des del Departament d’Educació es permet flexibilitzar el currículum per a do-
nar resposta a les desigualtats sorgides arran de la pandèmia de la Covid-19, perquè 
es pugui adoptar un enfocament més flexible, innovador i globalitzador, i fer una 
avaluació més competencial.

El disseny curricular de l’etapa obligatòria a Catalunya contempla i afavoreix l’ús 
de metodologies globalitzadores i una avaluació competencial: aprenentatge basat 
en problemes, l’aprenentatge, servei, treball cooperatiu i treball per projectes, que 
preparen els alumnes per actuar de manera eficaç en els diferents àmbits i àrees vi-
tals, com a éssers individuals i com a membres d’una societat.

En aplicació de l’autonomia de centre, els equips docents programen per compe-
tències amb aquestes metodologies actives, que contribueixen a propiciar persones 
autònomes, capaces d’aprendre d’una manera personal i independent, i a relacio-
nar-se amb els altres i l’entorn.

D’acord amb l’establert a la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, finan-
ceres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·la-
cions que incideixen en el medi ambient, el Govern de la Generalitat ha d’assumir el 
finançament pendent, present i futur d’aquesta etapa educativa. Aquesta Llei preveu 
incorporar una disposició addicional, concretament la trentena, a la Llei 12/2009, 
d’Educació dedicada al finançament de les escoles bressol municipals, tant pel que 
representa finançar el cost de la plaça com pel que implica un retorn del finançament 
que es va deixar d’efectuar a partir del curs 2012-2013.

Pel que fa a l’objectiu de finançar les places la disposició addicional trentena es-
tableix un mòdul fix per any distribuït de la manera següent:.

a) 1.300 euros per plaça ocupada el curs 2019-2020.
b) 1.425 euros per plaça ocupada el curs 2020-2021.
c) 1.600 euros per places ocupades des del curs 2021-2022 fins al curs 2028-

2029.
Aquest finançament s’aplicarà en funció dels cursos acadèmics en els quals 

aquestes places hagin estat ocupades i degudament informades als sistemes d’in-
formació previstos.
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Pel que fa al retorn del finançament del cost de les places de les escoles bressol 
de tots els municipis de Catalunya des del curs 2012-2013 fins al curs 2018-2019 
s’estableix en 425 euros per plaça, que suposa un total de 2.975 euros per plaça per 
al total dels set anys del període indicat i que s’haurà de satisfer en el termini de 
deu anys, mitjançant la creació d’un fons específic i amb el calendari de pagament 
següent:.

a) El curs 2019-2020, 200 euros per plaça.
b) El curs 2020-2021, 175 euros per plaça.
c) Els cursos 2021-2022, 2022-2023 i 2023-2024, 200 euros per plaça i curs.
d) Des del curs 2024-2025 fins al curs 2028-2029, 400 euros per plaça i curs.
Aquest calendari de pagament i aquests mòduls establerts que afecten el retorn del 

finançament serà reconegut a tots els ajuntaments de Catalunya, amb independència 
que n’hagin reclamat administrativament o judicialment el pagament, i sense dret a 
rebre quanties addicionals per aquest concepte corresponents al període indicat.

També us informo que des del Departament d’Educació s’ha plantejat una línia 
d’ajut per a totes les Llars d’Infants i Escoles Bressol privades, tenint en compte que 
fan un servei públic i que la crisi socioeconòmica provocada per la pandèmia de la 
Covid-19, les ha afectat de manera irreversible.

El passat 5 d’octubre el Procicat va aprovar el document d’Especificacions so-
bre el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de 
la pandèmia per Covid-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i 
sortides escolars.

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/protec-
cio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/
plans-de-desconfinament-sectorials/Centres-docents/2020_10_05-DE-ACTIVI-
TATS-EXTRAESCOLARS_COLONIES_SORTIDES-ESCOLARS.pdf.

Aquest document, elaborat conjuntament pels departaments d’Educació, Salut i 
Interior, la Secretaria General de l’Esport i la Direcció General de Joventut, té com 
a objectiu concretar les indicacions que es van donar el mes de juliol amb relació a 
l’organització d’aquestes activitats per tal que es puguin realitzaren condicions de 
seguretat. Així doncs, proposa mesures que segueixen la pauta de la resta de pro-
tocols: grups estables i constants per garantir la traçabilitat dels contactes estrets, 
mesures amb relació a l’ús de la mascareta, aspectes organitzatius com són l’ús de 
les dutxes i vestidors, i altres mesures de prevenció, seguretat i higiene com la ven-
tilació, neteja i desinfecció dels espais o el rentat de mans i del material utilitzat.

Pel que fa a les colònies i sortides escolars, les d’un dia s’han d’organitzar en 
grups estables de convivència que seran coincidents amb els grups definits per l’acti-
vitat lectiva i tindran un o varis monitors que hi interactuaran de manera transversal. 
S’especifica que poden conviure diferents grups de centres educatius diferents en una 
mateixa instal·lació sigui amb allotjament o sense, sempre que es respectin els grups 
de convivència i la distància de seguretat entre aquests. El document també indica 
que s’ha de disposar d’un pla de neteja i desinfecció adaptat a cada instal·lació, als 
seus espais i usos (menjadors, habitacions, aules, espais esportius, lavabos i dutxes).

Per al curs 2020-2021 el Departament d’Educació disposarà d’un pressupost ex-
traordinari per fer front a les necessitats sobrevingudes per la Covid-19. Per primera 
vegada, en un moment de crisi econòmica i social, des del Departament d’Educació 
es respondrà a aquesta situació amb un increment pressupostari. Entre moltes altres 
mesures, des del Departament d’Educació s’està analitzant el cost addicional que 
pot representar la modificació dels contractes de neteja per part dels centres educa-
tius per fer front als requeriments de neteja i desinfecció recomanats pel Procicat. 
En aquest sentit, s’ha habilitat una partida pressupostària excepcional que permetrà 
cobrir els increments derivats dels nous plans de neteja d’aquí a la finalització de 
l’exercici 2020, i per a tots aquells centres als quals el Departament té la competèn-
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cia de dotar d’assignacions totals o parcials pel concepte de neteja (Instituts, Insti-
tuts escola, EOI i CFA).

De la mateixa manera i en paral·lel es valorarà de manera objectiva i quantificada 
quin percentatge addicional serà necessari assignar a partir de la gestió pressupos-
tària de l’any 2021.

En el cas de les escoles d’educació infantil i primària, en tant que s’ubiquen en 
edificis propietat de les corporacions locals, els és d’aplicació allò que preveu l’arti-
cle 164 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, que s’inscriu en el Capítol de-
dicat a les relacions entre l’Administració educativa de la Generalitat i els ens locals.

ixí, quan parla de la conservació, manteniment i vigilància d’edificis destinats a 
centres educatius públics concreta que la conservació, el manteniment i la vigilància 
dels edificis destinats a les escoles corresponen al municipi on es troben situats. Per 
contra, l’Administració educativa ha d’assumir la part de les despeses corresponent 
si per necessitats d’escolarització ha de destinar aquests edificis a impartir educació 
secundària obligatòria o formació professional.

El mateix correspon a les escoles bressol, sempre que siguin titularitat de les ad-
ministracions locals.

Des del Departament d’Educació s’ha incrementat el pressupost destinat a l’edu-
cació especial per a garantir una millor cobertura de les necessitats de l’alumnat tant 
pel que fa a les mesures de suport com a les necessitats educatives especials.

Barcelona, 29 d’octubre de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda davant el Ple sobre la greu situació sanitària, 
econòmica i social durant l’estat d’alarma
361-00024/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 83379).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.11.2020.

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

do con lo que establece el artículo 172 del Reglamento del Parlamento, propone la 
siguiente comparecencia ante el Pleno del Parlamento: 

Cargo
Sr. Pere Aragonés. Vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i Hi-

senda, com a substitut del president de la Generalitat, en virtut del Decret 114/2020, 
de 30 de setembre, de substitució del President de la Generalitat de Catalunya.

Motivación
Informar sobre la greu situació sanitària, econòmica i social durant l’Estat 

d’Alarma.

Palacio del Parlamento, 27 de octubre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz GP Cs
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Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda davant el Ple sobre la gestió de l’estat d’alarma 
a Catalunya per contenir la propagació del virus SARS-CoV-2
361-00025/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP PPC (reg. 83383).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.11.2020.

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

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 172 del Reglament del 
Parlament i de conformitat a l’article 6.2 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la 
presidència de la Generalitat i del Govern i al Decret 114/2020, de 30 de setembre, 
de substitució del president de la Generalitat de Catalunya, proposa la compareixen-
ça davant el Ple del Parlament següent: 

Càrrec
Vicepresident del Govern, en la seva condició de substitut del president de la 

Generalitat

Motivació
El passat diumenge 25 d’octubre de 2020 i amb motiu de la pandèmia generada 

per la Covid-19, el govern d’Espanya ha decretat novament l’estat d’alarma al nostre 
país a través del Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel que es declara l’estat 
d’alarma per a contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2.

Aquest Reial Decret contempla, a diferència de l’anterior declaració d’estat 
d’alarma, que l’autoritat delegada a cada comunitat autònoma l’autoritat delegada 
serà qui ostenti la presidència de la comunitat autònoma (art. 2.2), quedant aquesta 
autoritat delegada facultada per dictar ordres, resolucions i disposicions.

A Catalunya, l’autoritat delegada per la gestió de l’estat d’alarma és el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda qui, d’acord amb el Decret 
114/2020, de 30 de setembre, és el substitut del president de la Generalitat. D’acord a 
la seva condició d’autoritat delegada el president de la Generalitat substitut ha adop-
tat diversos acords i el Govern i el Procicat, sota la seva direcció, estan treballant en 
nous escenaris i mesures per a contenir la propagació de la Covid-19.

Finalitat
Informar, com autoritat delegada, de la gestió de l’estat d’alarma a Catalunya 

decretat a través del Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, per a contenir la pro-
pagació del SARS-CoV-2.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern, en 
substitució del president de la Generalitat, davant el Ple perquè 
informi sobre la implicació d’autoritats d’Esquerra Republicana de 
Catalunya en casos de presumpta corrupció
361-00026/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 83602).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.11.2020.
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A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, presidente del Grupo Parlamentario de Ciutadans, pro-

pone la siguiente comparecencia ante el Pleno del Parlamento: 

Cargo
Sr. Pere Aragonés García, Vicepresident de la Generalitat i conseller d’Econo-

mia i Hisenda, como a sustituto del presidente de la Generalitat, en virtud del De-
cret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del President de la Generalitat de 
Catalunya.

Motivación
Someterse al debido control parlamentario en relación con las informaciones 

públicas sobre la implicación directa de actuales autoridades públicas de Esquerra 
Republicana de Catalunya en casos de presunta corrupción.

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2020
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs

Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern, en 
substitució del president de la Generalitat, davant el Ple perquè 
informi sobre les actuacions relatives a la pandèmia de la Covid-19
361-00027/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 83899).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.11.2020.

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 172 del Reglament del Parla-
ment, i de conformitat amb el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució 
del president de la Generalitat de Catalunya, proposa la compareixença davant el Ple 
del Parlament següent: 

Càrrec
Vicepresident del Govern, en la seva condició de substitut del president de la 

Generalitat.

Motivació
Mantenir informat el Parlament i la ciutadania de les actuacions portades a ter-

me pel Govern en relació a la pandèmia del Covid-19.

Finalitat
Donar compte de la gestió de l’estat de l’alarma motivat per la pandèmia pro-

duïda pel Covid-19 i de les actuacions sanitàries, econòmiques i socials portades a 
terme per pal·liar els efectes de la pandèmia.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern, en 
substitució del president de la Generalitat, davant el Ple perquè 
informi sobre les actuacions relatives a la pandèmia de la Covid-19
361-00028/12

SOL·LICITUD

Presentació: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units (reg. 84046).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.11.2020.

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 172 del Reglament del Parlament, 
proposa la compareixença davant el Ple del Parlament següent: 

Càrrec
Vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i con-

seller d’Economia i Hisenda

Finalitat
Informar sobre les actuacions del Govern en relació amb la pandèmia de la 

Covid-19

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Dincat amb 
relació al Projecte de llei pel qual s’adopten mesures pressupostàries 
en relació amb el desplegament de les actuacions d’atenció social, 
ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter 
residencial i d’atenció diürna que preveu el Pla de contingència per 
a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per 
la Covid-19, pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria 
d’infància i adolescència del Decret llei 11/2020, del 7 d’abril, pel 
qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per 
pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres 
de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, del 
2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, 
sota el títol de mesures de caràcter social
352-01876/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 80831).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
04.11.2020.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Catalana de Recursos Assistencials amb relació al Projecte de 
llei pel qual s’adopten mesures pressupostàries en relació amb el 
desplegament de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç 
de determinats serveis socials de caràcter residencial i d’atenció 
diürna que preveu el Pla de contingència per a residències, per fer 
front als brots de la pandèmia generada per la Covid-19, pel qual es 
manté la vigència de preceptes en matèria d’infància i adolescència 
del Decret llei 11/2020, del 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures 
econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la 
pandèmia generada per la Covid-19 i altres de complementàries, i 
pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures 
urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota el títol de 
mesures de caràcter social
352-01877/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 80831).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
04.11.2020.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de La 
Confederació amb relació al Projecte de llei pel qual s’adopten 
mesures pressupostàries en relació amb el desplegament de les 
actuacions d’atenció social, ordenació i reforç de determinats serveis 
socials de caràcter residencial i d’atenció diürna que preveu el 
Pla de contingència per a residències, per fer front als brots de la 
pandèmia generada per la Covid-19, pel qual es manté la vigència de 
preceptes en matèria d’infància i adolescència del Decret llei 11/2020, 
del 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i 
administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per 
la Covid-19 i altres de complementàries, i pel qual es modifica el 
Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter 
econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de caràcter social
352-01878/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 80831).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
04.11.2020.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió de 
Petites i Mitjanes Residències amb relació al Projecte de llei pel qual 
s’adopten mesures pressupostàries en relació amb el desplegament 
de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç de determinats 
serveis socials de caràcter residencial i d’atenció diürna que preveu 
el Pla de contingència per a residències, per fer front als brots de la 
pandèmia generada per la Covid-19, pel qual es manté la vigència de 
preceptes en matèria d’infància i adolescència del Decret llei 11/2020, 
del 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i 
administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per 
la Covid-19 i altres de complementàries, i pel qual es modifica el 
Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter 
econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de caràcter social
352-01879/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 80831).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
04.11.2020.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat amb relació 
al Projecte de llei pel qual s’adopten mesures pressupostàries en 
relació amb el desplegament de les actuacions d’atenció social, 
ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter 
residencial i d’atenció diürna que preveu el Pla de contingència per 
a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per 
la Covid-19, pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria 
d’infància i adolescència del Decret llei 11/2020, del 7 d’abril, pel 
qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per 
pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres 
de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, del 
2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, 
sota el títol de mesures de caràcter social
352-01880/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 80831).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
04.11.2020.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del sector de 
la dependència de Comissions Obreres amb relació al Projecte de 
llei pel qual s’adopten mesures pressupostàries en relació amb el 
desplegament de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç 
de determinats serveis socials de caràcter residencial i d’atenció 
diürna que preveu el Pla de contingència per a residències, per fer 
front als brots de la pandèmia generada per la Covid-19, pel qual es 
manté la vigència de preceptes en matèria d’infància i adolescència 
del Decret llei 11/2020, del 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures 
econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la 
pandèmia generada per la Covid-19 i altres de complementàries, i 
pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures 
urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota el títol de 
mesures de caràcter social
352-01881/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 80831).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
04.11.2020.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del sector 
de la dependència de la Unió General de Treballadors amb relació 
al Projecte de llei pel qual s’adopten mesures pressupostàries en 
relació amb el desplegament de les actuacions d’atenció social, 
ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter 
residencial i d’atenció diürna que preveu el Pla de contingència per 
a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per 
la Covid-19, pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria 
d’infància i adolescència del Decret llei 11/2020, del 7 d’abril, pel 
qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per 
pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres 
de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, del 
2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, 
sota el títol de mesures de caràcter social
352-01882/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 80831).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
04.11.2020.
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Proposta d’audiència en ponència d’Andrés Rueda, president de 
l’Associació Professional Catalana de Directors i Directores de 
Centres i Serveis d’Atenció a la Dependència, amb relació al Projecte 
de llei pel qual s’adopten mesures pressupostàries en relació amb el 
desplegament de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç 
de determinats serveis socials de caràcter residencial i d’atenció 
diürna que preveu el Pla de contingència per a residències, per fer 
front als brots de la pandèmia generada per la Covid-19, pel qual es 
manté la vigència de preceptes en matèria d’infància i adolescència 
del Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures 
econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la 
pandèmia generada per la Covid-19 i altres de complementàries, i 
pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures 
urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota el títol de 
mesures de caràcter social
352-01902/12

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units (reg. 80954).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
04.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Cinta Pascual Montañés, 
presidenta de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials, amb 
relació al Projecte de llei pel qual s’adopten mesures pressupostàries 
en relació amb el desplegament de les actuacions d’atenció social, 
ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter 
residencial i d’atenció diürna que preveu el Pla de contingència per 
a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per 
la Covid-19, pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria 
d’infància i adolescència del Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel 
qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per 
pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres 
de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 
2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, 
sota el títol de mesures de caràcter social
352-01903/12

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units (reg. 80954).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
04.11.2020.
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Proposta d’audiència en ponència de Vicente Botella, president de 
la Unió de Petites i Mitjanes Residències, amb relació al Projecte de 
llei pel qual s’adopten mesures pressupostàries en relació amb el 
desplegament de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç 
de determinats serveis socials de caràcter residencial i d’atenció 
diürna que preveu el Pla de contingència per a residències, per fer 
front als brots de la pandèmia generada per la Covid-19, pel qual es 
manté la vigència de preceptes en matèria d’infància i adolescència 
del Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures 
econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la 
pandèmia generada per la Covid-19 i altres de complementàries, i 
pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures 
urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota el títol de 
mesures de caràcter social
352-01904/12

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units (reg. 80954).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
04.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Carles Campuzano, gerent 
de la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual, amb relació 
al Projecte de llei pel qual s’adopten mesures pressupostàries en 
relació amb el desplegament de les actuacions d’atenció social, 
ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter 
residencial i d’atenció diürna que preveu el Pla de contingència per 
a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per 
la Covid-19, pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria 
d’infància i adolescència del Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel 
qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per 
pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres 
de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 
2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, 
sota el títol de mesures de caràcter social
352-01905/12

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units (reg. 80954).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
04.11.2020.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Dincat amb 
relació al Projecte de llei pel qual s’adopten mesures pressupostàries 
en relació amb el desplegament de les actuacions d’atenció social, 
ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter 
residencial i d’atenció diürna que preveu el Pla de contingència per 
a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per 
la Covid-19, pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria 
d’infància i adolescència del Decret llei 11/2020, del 7 d’abril, pel 
qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per 
pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres 
de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, del 
2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, 
sota el títol de mesures de caràcter social
352-01954/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83115).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
04.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Federació Ecom amb relació al Projecte de llei pel qual s’adopten 
mesures pressupostàries en relació amb el desplegament de les 
actuacions d’atenció social, ordenació i reforç de determinats serveis 
socials de caràcter residencial i d’atenció diürna que preveu el 
Pla de contingència per a residències, per fer front als brots de la 
pandèmia generada per la Covid-19, pel qual es manté la vigència de 
preceptes en matèria d’infància i adolescència del Decret llei 11/2020, 
del 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i 
administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per 
la Covid-19 i altres de complementàries, i pel qual es modifica el 
Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter 
econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de caràcter social
352-01955/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83115).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
04.11.2020.
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4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia 
(CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia (CAPCIT)
414-00001/12

SUBSTITUCIÓ DE MEMBRES

Reg. 83520 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.11.2020

Al president del Parlament
Benvolgut President,
Amb aquest escrit us informo que, la Sr. Susaina Figuera de Pardo serà substi-

tuïda per un altre persona de la nostra entitat en el Consell Assessor del Parlament 
sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT). Per aquest motiu us comuniquem que a partir 
de la data d’avui, la persona que m’acompanyarà com a representant de l’FCRI al 
CAPCIT serà:

Dolors López Puyol, coordinadora d’Anàlisis i Prospectiva de la Ciència de la 
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.

Ben cordialment,

Barcelona, 15 d’octubre de 2020
Jordi Portabella, director general de la Fundació Catalana per a la Recerca i la 

Innovació 

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament 
el lloc de treball de cap de l’Àrea de Desenvolupament Editorial del 
Departament d’Edicions
500-00020/12

NOMENAMENT

Acord: Mesa del Parlament, 03.11.2020

Secretaria general
La Mesa del Parlament, en la sessió del 6 d’octubre de 2020, va acordar convo-

car un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc de 
treball de cap de l’Àrea de Desenvolupament Editorial del Departament d’Edicions 
del Parlament de Catalunya.

D’acord amb la base vuitena de la convocatòria, el concurs s’ha de resoldre a fa-
vor de l’aspirant que obtingui la millor valoració de tots els mèrits i les capacitats 
al·legats, i comporta l’adscripció definitiva de l’aspirant al lloc de treball convocat.

De conformitat amb la base sisena de la convocatòria, en data de 30 d’octubre de 
2020 la comissió tècnica d’avaluació acorda formular la proposta d’adscripció defi-
nitiva de Narcís Sanjaume i Navarro al lloc de treball de cap de l’Àrea de Desenvo-
lupament Editorial del Departament d’Edicions del Parlament de Catalunya.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament 
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Acorda: 
Adscriure definitivament Narcís Sanjaume i Navarro al lloc de treball de cap de 

l’Àrea de Desenvolupament Editorial del Departament d’Edicions del Parlament de 
Catalunya, amb efectes a partir de la data de la presa de possessió.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableixen els articles 
123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment adminis-
tratiu comú de les administracions públiques, un recurs de reposició davant l’òrgan 
convocant, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest 
acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), o bé un recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el 
BOPC, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la ju-
risdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs 
que considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2020
Xavier Muro i Bas, secretari general

Jubilació d’una funcionària de carrera

ACORD

Mesa del Parlament, 03.11.2020

Secretaria general 
Maria Assumpta Corominas Noguera, funcionària de carrera del Parlament, ha 

aportat la documentació que acredita que compleix les condicions i els requisits per 
a ésser declarada en la situació de jubilació, d’acord amb el que disposa l’article 4 de 
la Llei de l’Estat 27/2011, de l’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernit-
zació del sistema de Seguretat Social.

Per això, d’acord amb l’article 50.1 dels Estatuts del règim i govern interiors del 
Parlament de Catalunya i la normativa vigent en matèria de jubilació, fent ús de les 
competències que li atribueixen els Estatuts, la Mesa del Parlament

Acorda: 
Declarar jubilada Maria Assumpta Corominas Noguera, amb efectes del 6 de 

novembre de 2020, i agrair-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 

recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que dispo-
sen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procedi-
ment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Es-
tat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2020
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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