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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 1005/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 34/2020, de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats
203-00059/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 65, 04.11.2020, DSPC-P 118

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de novembre de 2020, ha debatut 
el Decret llei 34/2020, del 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats (tram. 203-00059/12), i ha 
aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del 
Reglament del Parlament, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 34/2020, del 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a l’activitat econò-
mica desenvolupada en locals de negoci arrendats.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent 

i Ramió

Resolució 1006/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 35/2020, de modificació del Decret llei 19/2020, de 19 de 
maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en matèria d’adopció 
de mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia 
generada per la Covid-19
203-00060/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 65, 04.11.2020, DSPC-P 118

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de novembre de 2020, ha debatut el 
Decret llei 35/2020, del 20 d’octubre, de modificació del Decret llei 19/2020, del 19 
de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en matèria d’adopció de mesures 
socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 
(tram. 203-00060/12), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que es-
tableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha de publicar en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de 

l’Estatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida 
el Decret llei 35/2020, del 20 d’octubre, de modificació del Decret llei 19/2020, 
del 19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en matèria d’adopció de 
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mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la 
Covid-19.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent 

i Ramió

1.10. Acords i resolucions

Resolució 1007/XII del Parlament de Catalunya, sobre el Baix 
Penedès
250-01524/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 65, 05.11.2020, DSPC-P 119

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de novembre de 2020, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre el Baix Penedès (tram. 250-01524/12), pre-
sentada per tots els grups i subgrups parlamentaris, i les esmenes presentades pel 
Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 
80188).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear, en el termini de dos mesos 

a comptar de l’aprovació d’aquesta resolució, una taula del Baix Penedès formada 
pel president del Consell Comarcal del Baix Penedès, els alcaldes de la comarca, 
els diputats provincials del Baix Penedès, els diputats del Parlament de cada grup 
parlamentari amb vinculació al Penedès o, si no n’hi ha, un diputat preferentment 
vinculat a la demarcació que la representa.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar, per mitjà de la Taula del 
Baix Penedès, una agenda del Baix Penedès amb accions polítiques, el seguiment 
de les quals l’han de fer els membres de la Taula de manera coordinada amb el Par-
lament i el Govern. Les dites accions polítiques són les següents: 

a) Impulsar el projecte d’Idiada en clau comarcal per a garantir un retorn social 
i econòmic al Baix Penedès.

b) Elaborar un pla de xoc per a la reindustrialització de la comarca, per tal de 
contrarestar els efectes dels tancaments anunciats i generar oportunitats d’ocu-
pació.

c) Estudiar la posada en pràctica, conjuntament amb els agents del territori, del 
reequilibri dels peatges habituals del corredor de la C-32 als trams que connecten 
la comarca amb altres punts, com les entrades a la mateixa autopista i el peatge de 
Cubelles, a fi de beneficiar els residents locals mentre duri la concessió.

d) Elaborar plans d’ocupació específics per al Baix Penedès i potenciar la forma-
ció professional dual.

e) Fer les inversions necessàries per a millorar la sanitat a la comarca, entre les 
quals destaquen les actuacions pendents a l’Hospital del Vendrell per a l’ampliació 
del servei d’urgències, les consultes externes, l’hospital de dia i els llits d’hospitalit-
zació, de pal·liatius i de llarga estada.
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f) Incrementar els recursos personals i econòmics per a les àrees d’atenció a les 
persones en risc de vulnerabilitat, i la dotació per a places públiques a les residèn-
cies i els centres de dia per a gent gran de la comarca.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent 

i Ramió

1.15. Mocions

Moció 204/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció a la 
dependència i els serveis residencials
302-00249/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 65, 05.11.2020, DSPC-P 119

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de novembre de 2020, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’atenció a la gent gran (tram. 302-00249/12), presentada pel diputat Raúl 
Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 83766), 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 84080) i pel Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 84082).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata que: 
a) El Govern de Catalunya actual i els dels darrers deu anys han portat a terme 

una reducció de la inversió en polítiques socials que ha situat Catalunya a la cua en 
inversió social de tot Espanya.

b) Catalunya té la llista d’espera més gran de l’Estat per a accedir a una prestació 
per dependència i el Govern no ha posat en marxa cap pla de xoc per a reduir-la, tot 
i que el Parlament l’ha instat a fer-ho en reiterades ocasions.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Establir la teleassistència com a dret subjectiu de les persones dependents que 

no viuen en centres residencials.
b) Fer efectius, abans del 30 de novembre de 2020, tots els pagaments pendents 

de l’àmbit residencial, incloent-hi els que deriven de l’aprovació del Decret llei 
29/2020, del 28 de juliol, 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 contin-
gència per a residències.

c) Fer efectius, abans del 30 de novembre de 2020, tots els pagaments pendents 
de les places residencials buides, siguin en règim de concertació, de col·laboració 
o de prestacions vinculades a residència, des del finiment de l’estat d’alarma fins a 
mitjan setembre del 2020, quan es va autoritzar l’entrada de nous residents.

d) Publicar, durant el 2020, les dades d’evolució de la dependència del 2020 en 
el web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

e) Comunicar per escrit a tots els grups parlamentaris, en el termini de quin-
ze dies a comptar de l’aprovació d’aquesta moció, i publicar cada mes en l’informe 
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mensual d’execució dels pressupostos, la destinació i l’import dels recursos rebuts 
del Govern de l’Estat, des de l’inici de l’estat d’alarma fins al dia d’avui.

f) Garantir un protocol obligatori de comunicació entre els gestors dels serveis 
residencials i els familiars dels residents que faciliti el coneixement de l’estat de sa-
lut dels residents.

g) Reprendre immediatament, a tot el territori de Catalunya, totes les valoracions 
del grau de dependència aturades des del decret de l’estat d’alarma.

h) Presentar una proposta, en el termini d’un mes, de reducció de la burocràcia 
administrativa per a accedir a prestacions i serveis de la dependència, tal com han 
fet altres comunitats autònomes.

i) Presentar, durant el 2020, un pla de xoc per a reduir el nombre de catalans que 
estan en llista d’espera per a accedir a una prestació o a serveis de dependència, que ac-
tualment són 76.000.

j) Concertar, en el termini d’un mes, les places de centre de dia de Mont-roig 
del Camp (Baix Camp), tal com estableix el conveni signat entre la Generalitat i 
l’Ajuntament l’any 2010, i també programar els concerts de places de centre de dia 
i residencials de tots els convenis signats amb ajuntaments des del 2009 fins a l’oc-
tubre del 2020.

k) Fer efectius, en el termini de quinze dies, els pagaments ordinaris pendents 
des del març als centres de dia.

l) Reforçar, en el termini de quinze dies, tots els mitjans necessaris, com el per-
sonal, el material, els tests garantits o l’atenció sanitària, per a fer front a la segona 
onada de Covid-19, que ja afecta novament les residències.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent 

i Ramió

Moció 205/XII del Parlament de Catalunya, sobre el sector del 
turisme
302-00250/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 65, 05.11.2020, DSPC-P 119

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de novembre de 2020, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el model turístic (tram. 302-00250/12), presentada pel diputat Lu-
cas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 
83871) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Re-
publicà (reg. 84054).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar amb caràcter d’urgència 

un pla de xoc per al sector del turisme, amb l’objectiu de garantir fins a la reactiva-
ció del sector la continuïtat dels treballadors autònoms, de les microempreses i de 
les petites i mitjanes empreses, i a incloure en aquest pla els apartats següents: 

a) Reducció de costos estructurals: 
– En la línia aprovada recentment de reducció dels costos salarials via expe-

dients de regulació temporal d’ocupació i de reducció dels lloguers, concertar amb 
els agents socials i els sectors implicats mesures urgents i complementàries per a 
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reduir costos estructurals durant els períodes d’inactivitat forçosa produïda per les 
restriccions sanitàries o derivada de la situació econòmica.

– Aplicar, amb vista als escenaris de reactivació, moratòries per al pagament de 
crèdits públics per a microempreses i petites i mitjanes empreses, i també mesures 
destinades a reduir obligacions hipotecàries i costos de subministraments.

b) Pla d’ajuts i liquiditat del sector: 
– Redissenyar i incrementar els ajuts directes al sector turístic, i els ajuts als sec-

tors de l’oci, de la restauració i de l’estètica, i també les línies de finançament, que 
s’han demostrat totalment insuficients per a garantir la supervivència de les micro-
empreses i les petites i mitjanes empreses i dels treballadors afectats per la Covid-19.

c) Pla de garantia de rendes: 
– Establir una línia d’ajuts complementaris encaminada a garantir una renda mí-

nima per l’import del salari mínim interprofessional per als treballadors que, com a 
conseqüència de la inactivitat del sector, es trobin en situació d’atur o de cessament 
d’activitat i hagin vist minvada substancialment la renda.

d) Plans de formació i reconversió laboral: 
– Dissenyar una línia d’ajuts per a finançar els treballadors del sector turístic que 

vulguin millorar la formació, tant dins el mateix sector turístic com en altres àmbits 
formatius.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar un pacte nacional pel 
turisme sostenible i socialment responsable, amb la participació de totes les ad-
ministracions públiques i dels agents socials i econòmics, per planificar el model 
turístic postcovid. Els treballs d’elaboració d’aquest pacte nacional pel turisme sos-
tenible pla s’han de posar en marxa dins la present legislatura, amb els objectius 
següents: 

a) Garantir condicions laborals dignes als treballadors del sector, i oferir-los 
plans de formació orientats al canvi cap a un model de turisme sostenible.

b) Promoure la transformació del sector, amb ajuts i incentius econòmics desti-
nats a promoure una oferta turística descentralitzada i desestacionalitzada.

c) Establir un pla per a la digitalització de les microempreses i de les petites i 
mitjanes empreses del sector.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a protegir els drets dels treballa-
dors del sector del turisme en l’àmbit de l’esquí, dels equipaments turístics públics i 
de les visites guiades, per mitjà de les mesures següents: 

a) Garantir que les escoles d’esquí que presten serveis en estacions de titularitat 
pública respectin els drets laborals de llurs treballadors i el compliment del conveni 
laboral corresponent, i adoptar amb aquest objectiu les mesures següents: 

– Incloure en els plecs dels concursos per a la gestió d’escoles d’esquí exigències 
en matèria laboral que evitin el treball precari, fomentin l’ocupació fixa i garantei-
xin les mesures pertinents de prevenció de riscos laborals, i incorporar-hi clàusules 
de sanció i de resolució per l’incompliment dels drets laborals dels monitors.

– Instar la Inspecció de Treball a fiscalitzar el compliment de les mesures es-
mentades.

b) Garantir condicions laborals dignes a les plantilles dels equipaments turístics 
públics, i impulsar i professionalitza la xarxa de punts d’informació turística.

c) Impulsar les mesures necessàries per a posar fi a les pràctiques de les empre-
ses que ofereixen visites gratuïtes i que operen sense respectar els drets laborals 
(sense contractes o sota la figura dels falsos autònoms) i fent competència deslleial 
a les agències professionals que compleixen la normativa.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer un estudi diagnòstic sobre 
l’ocupació que han tingut les diferents destinacions turístiques la darrera temporada, 
per tal de prioritzar adequadament els ajuts que necessita el sector i planificar millor 
les campanyes de promoció i de màrqueting.
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5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme un pla d’ajuts i incen-
tius adreçats a la xarxa d’albergs de joventut.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent 

i Ramió

Moció 206/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’aprovació de 
mesures d’acompanyament a les empreses en la gestió de la 
pandèmia
302-00254/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 65, 05.11.2020, DSPC-P 119

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de novembre de 2020, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la manca d’acompanyament a les empreses en la gestió de la pandèmia 
(tram. 302-00254/12), presentada pel diputat José María Cano Navarro, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 84043) i pel Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 84081).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya reconeix els sectors de l’hostaleria, la restauració 

i els establiments relacionats amb l’oci nocturn com a sectors essencials i especial-
ment vulnerables de l’economia catalana, de manera que han d’ésser objecte d’un 
seguiment específic i del desenvolupament de mesures d’acompanyament reforçades 
i adaptades a llur problemàtica.

2. El Parlament de Catalunya constata la manca d’acompanyament del Govern de 
la Generalitat, mitjançant ajuts directes en quantia suficient, als sectors afectats per 
les restriccions imposades per la Resolució SLT/2546/2020, del 15 d’octubre, per la 
qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, que ordena el tan-
cament de bars, restaurants i centres d’estètica, establiments que s’uneixen a altres 
establiments ja tancats, com és el cas dels relacionats amb l’oci nocturn.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a acompanyar les petites i mitja-
nes empreses i els autònoms afectats per les restriccions a l’activitat adoptades per 
a contenir la propagació de la Covid-19 amb un pla de suport en l’àmbit fiscal que 
se centri en: 

a) Aprovar, per als anys 2020 i 2021, una moratòria en l’exigibilitat dels impostos 
i taxes de la Generalitat que graven les activitats relacionades amb l’activitat turísti-
ca, de restauració i d’hostaleria.

b) Ajornar, sense interessos de demora, el pagament de les autoliquidacions pen-
dents d’impostos i taxes pròpies.

c) Promoure entre els ajuntaments i la resta d’ens locals, respectant en tot cas 
l’autonomia local, l’adopció de mesures que suspenguin el pagament de taxes i tri-
buts municipals durant el 2020 i el 2021, i també l’aplicació de descomptes impor-
tants en els exercicis 2022 i 2023.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dissenyar i posar en marxa, de 
manera immediata, un pla d’ajuts específic per als sectors afectats per la Resolució 
SLT/2546/2020, amb dotació pressupostària suficient, amb l’objectiu d’ajudar-los a 
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poder salvar el negoci davant la situació de tancament imposat, que tingui en comp-
te, com a mínim, aquests dos objectius: 

a) La compensació econòmica dels costos estructurals que no puguin cobrir amb 
un volum d’ingressos condicionat pel tancament de l’activitat.

b) En el cas dels treballadors autònoms afectats, a més, una prestació que els per-
meti de complementar els ingressos fins arribar al salari mínim interprofessional, 
tenint en compte llur situació familiar.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dissenyar i aplicar processos d’automatització en la gestió de les subvencions 

i els ajuts, de manera que es redueixin al mínim els terminis de tramitació, gestió i 
cobrament de les prestacions.

b) Estudiar la possibilitat de permetre el repartiment de menjar a domicili de 
l’hostaleria més enllà de les deu de la nit, ajustant-se a l’horari màxim permès pel 
Reial decret 926/2020, del 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per a 
contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2.

c) Dotar de més certesa els agents econòmics i socials afectats per possibles fu-
tures restriccions derivades de la Covid-19, mitjançant la coordinació i el treball 
previ a la presa de la decisió amb cada un d’ells. Aquest treball previ ha d’incloure: 

1r. L’elaboració d’uns indicadors clars i coneguts pels agents afectats que donin 
transparència a cadascuna de les decisions.

2n. Un pla de rescat amb dotació pressupostària suficient per a cada un dels 
casos.

3r. L’atenció a les demandes i a la casuística de cada sector.
d) Fer una campanya de difusió per a donar suport als sectors afectats i evitar 

qualsevol tipus de declaració o comentari que els culpabilitzi o els responsabilitzi 
injustament de la situació actual de pandèmia.

e) Dotar de tota la transparència i la seguretat jurídica possibles cadascuna de 
les decisions restrictives que es prenguin, sense deixar marge a la improvisació, 
empatitzant amb la dura situació que viuen les famílies, els autònoms i les petites i 
mitjanes empreses.

f) Dissenyar i aplicar, al més aviat possible, un pla de formació específic per a tre-
balladors i autònoms dels sectors de l’hostaleria, la restauració i l’oci nocturn.

g) Impulsar cursos de formació en línia destinats a treballadors i autònoms dels 
sectors de l’hostaleria, la restauració i l’oci nocturn.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a coordinar-se amb el Govern 
d’Espanya amb relació a l’efecte de les restriccions imposades i demanar-li un pla 
de suport, amb dotació pressupostària suficient, per als sectors afectats per possibles 
restriccions.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar al Govern d’Espanya, 
concretament al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, l’elaboració d’un pla de 
suport per als sectors de l’hostaleria, l’oci nocturn, la restauració i els locals musi-
cals, que, entre altres mesures, inclogui: 

a) L’extensió de l’ajornament dels tributs i de la Seguretat Social.
b) L’establiment de moratòries sobre els préstecs personals.
c) La recuperació de la prestació extraordinària per cessament d’activitat per als 

autònoms que hagin de tancar el negoci o se’ls desplomin els ingressos per les res-
triccions que siguin decretades per les autoritats sanitàries.

d) L’ampliació dels ajuts extraordinaris per als expedients de regulació temporal 
d’ocupació fins al moment en què es pugui recuperar la situació prèvia a l’impacte 
de la crisi de la Covid-19.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a ampliar, almenys un any i mig 
negociable, els períodes de carència dels ajuts i les línies de finançament de l’Insti-
tut Català de Finances, i a demanar al Govern d’Espanya que adopti aquesta matei-
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xa ampliació dels períodes de carència en les línies de finançament de l’Institut de 
Crèdit Oficial.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent 

i Ramió

Moció 207/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’abordatge dels 
casos de violència sexual en els centres educatius
302-00251/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 65, 05.11.2020, DSPC-P 119

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de novembre de 2020, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’abordatge de les violències en els centres educatius (tram. 302-
00251/12), presentada per la diputada Jenn Díaz Ruiz, del Grup Parlamentari Re-
publicà, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar (reg. 83875), pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 84042) i 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 84079).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya condemna els casos d’agressions que s’han produït 

en els centres educatius i dona suport a totes les víctimes; expressa el seu suport ex-
plícit a les joves que en les darreres setmanes han alçat la veu i també a les que no 
ho han fet; i manifesta que les aules han d’ésser espais segurs per als estudiants, i 
sobretot per a les estudiants, i que l’abús de poder dels agressors i llurs encobridors 
no poden tenir lloc en els centres educatius i no quedaran impunes.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir que, en el termini de tres cursos acadèmics, tots els centres educatius 

del Servei d’Educació de Catalunya, en el marc de llur projecte educatiu, hagin in-
troduït l’educació sexual i afectiva i la perspectiva de gènere de manera transversal 
al llarg de totes les etapes de l’educació obligatòria i no obligatòria, tenint en compte 
el primer i el segon cicle de l’educació infantil.

b) Dotar el Departament d’Educació de noves eines que permetin millorar la 
gestió dels casos en què docents o personal d’administració i serveis de centres edu-
catius són objecte d’investigació, en seu judicial o administrativa, per presumptes 
conductes de tipus sexual constitutives d’infracció i, a aquest efecte: 

1r. Traslladar al Govern de l’Estat la necessitat de modificar l’article 98 del Reial 
decret legislatiu 5/2015, del 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, per tal que en els casos de procediments penals 
seguits per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, la mesura cautelar de sus-
pensió de funcions, adoptada en expedient disciplinari, es pugui prolongar fins a la 
resolució judicial ferma.

2n. Iniciar els treballs per a elaborar un nou reglament de règim disciplinari de 
la funció pública de l’Administració de la Generalitat que substitueixi l’aprovat pel 
Decret 243/1995, i iniciar la negociació per a modificar el procediment disciplinari 
per al personal laboral regulat pel VI conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya 
del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008, per 
a incloure-hi com a faltes conductes sexuals no desitjades que afectin alumnes me-
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nors d’edat i preveure noves sancions i mesures cautelars per la comissió d’aquestes 
faltes.

3r. Fer les gestions pertinents davant la Sala de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya perquè, en qualitat de màxim òrgan territorial del Consell Ge-
neral del Poder Judicial a Catalunya, autoritzi la notificació immediata al Departa-
ment d’Educació de totes les resolucions judicials que poden afectar l’activitat profes-
sional del seu personal en els centres docents (bàsicament, les resolucions que adoptin 
o no mesures cautelars i les que declarin la fermesa del procediment) i permeti una 
actuació administrativa posterior més eficient, en interès del menor i del professional 
afectat, i articular, en conseqüència, un sistema de comunicació coordinat entre el 
Departament d’Educació i l’Administració de Justícia a Catalunya que garanteixi un 
flux d’informació bidireccional permanent i eficaç a aquests efectes.

c) Crear, dins el Departament d’Educació, una unitat de suport a les víctimes 
de violències vinculada a un canal de comunicació directa (per exemple, per mit-
jà d’una bústia, d’aplicacions com WhatsApp o un sistema similar). Aquesta unitat 
haurà de gestionar tots els casos que rebi i coordinar-ne l’abordatge, garantint una 
actuació sense demora i l’escolta activa a les víctimes.

d) Vetllar pel compliment estricte del protocol de prevenció, detecció i inter-
venció davant la violència masclista entre l’alumnat, que obliga les direccions dels 
centres educatius, entre altres, a comunicar a Inspecció d’Educació el coneixement 
o la sospita de qualsevol membre de la comunitat educativa de qualsevol situació de 
violència masclista.

e) Personar-se davant la justícia davant els casos de violència que hagin tingut 
lloc en els centres educatius de què es tingui coneixement.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent 

i Ramió

Moció 208/XII del Parlament de Catalunya, sobre la importància de la 
prevenció de la grip i les altres malalties d’hivern durant la pandèmia 
de Covid-19
302-00252/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 65, 05.11.2020, DSPC-P 119

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de novembre de 2020, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la importància de la prevenció de la grip i les altres malalties d’hivern 
durant la pandèmia de Covid-19 (tram. 302-00252/12), presentada per la diputada 
Gemma Espigares Tribó, del Grup Parlamentari Republicà.

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata: 
a) L’elevada incidència de la grip i altres malalties d’hivern entre la població i 

l’augment del risc de complicacions que es poden agreujar per la coincidència en el 
temps amb la Covid-19.

b) La necessitat de continuar apostant per la prevenció i, en aquest cas, amb la 
vacunació com a element per a evitar la infecció o disminuir la gravetat dels efec-
tes, ja que l’evidència científica fa palès que la vacunació pot reduir entre un 20% i 
un 40% la mortalitat i les hospitalitzacions atribuïbles a la grip, especialment entre 
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les persones grans, i el risc de mortalitat per grip és molt superior en persones no 
vacunades.

2. El Parlament de Catalunya agraeix novament a tot el personal del sistema sa-
nitari la seva dedicació i esforç i la seva implicació en una nova campanya de va-
cunacions.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar planificant, anticipadament, la campanya de vacunacions i preveu-

re l’allargament d’aquesta i l’augment de recursos per a subministrar-les, de manera 
que, si s’escau, s’ampliï la compra de dosis, que ja són superiors a les de l’any an-
terior.

b) Ampliar la campanya «#CapFred» de vacunació i les mesures de prevenció 
–distància, higiene de mans i mascareta– i fer-ne un reforç comunicatiu sectoritzat 
entre els col·lectius prioritaris, com són les persones vulnerables, les persones ma-
jors de seixanta anys, els pacients crònics i amb factors de risc com la hipertensió, 
les dones embarassades o en puerperi fins als sis mesos, les persones immunode-
primides, els infants entre sis mesos i dos anys amb antecedents de prematuritat, 
entre d’altres.

c) Intensificar les actuacions preventives, especialment entre les persones que 
viuen en institucions tancades, on la incidència és molt superior, i també entre els 
cuidadors de persones d’alt risc.

d) Intensificar la campanya entre el personal sociosanitari, ja que l’objectiu fixat 
per l’Organització Mundial de la Salut és d’una cobertura de vacunació del 75%, i 
també entre el personal essencial de la comunitat, com ara docents, bombers, perso-
nal de protecció civil i policies, treballadors del sector primari, entre altres.

e) Continuar col·laborant amb les associacions de pacients dels col·lectius de risc 
i els col·legis professionals sanitaris en la difusió de la campanya de vacunacions en-
tre la població i, especialment, entre el col·lectiu de treballadors sanitaris.

f) Continuar treballant amb el món municipal per a potenciar els espais i dispo-
sitius comunitaris per a fer vacunacions massives, i avaluar els resultats d’aquesta 
iniciativa –circuits, descàrrega dels equips d’atenció primària, percentatge de vacu-
nació, entre altres– i presentar-ne l’informe a la Comissió de Salut.

g) Valorar, juntament amb els experts, la idoneïtat dels circuits esmentats per a 
una possible campanya de vacunació de la Covid-19 durant el 2021 i el 2022.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent 

i Ramió

Moció 209/XII del Parlament de Catalunya, sobre el suport a la 
llengua de signes catalana i a les persones amb sordesa
302-00253/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 65, 05.11.2020, DSPC-P 119

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de novembre de 2020, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’ús de les llengües en els mitjans de comunicació públics (tram. 302-
00253/12), presentada per la diputada Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar (reg. 83876).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent
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Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer efectiva la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana, i a 

dotar-la de recursos econòmics.
b) Crear un programa pressupostari específic per a la llengua de signes catalana.
c) Garantir els recursos econòmics, tècnics i humans necessaris a les persones 

sordes, especialment durant tota l’etapa educativa i en l’accés a l’oferta cultural, tant 
si han optat per la llengua oral com per la llengua de signes catalana.

d) Garantir que els alumnes amb sordesa tinguin el suport necessari per a ac-
cedir al suport logopèdic i a la informació per mitjà de les emissores de freqüència 
modulada, els bucles magnètics o els materials audiovisuals subtitulats.

e) Garantir que les dependències d’atenció al públic de l’Administració disposin 
d’emissora de freqüència modulada, bucle magnètic i intèrpret de llengua de signes 
si ho sol·liciten per mitjà de la plataforma adequada.

2. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de dotar el web del Parla-
ment de continguts permanents accessibles en la llengua de signes per a donar com-
pliment al Reial decret 1112/2018, del 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs 
web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, ja que des del 23 de se-
tembre de 2020 aquest reial decret ha transposat la Directiva (UE) 2016/2102 del 
Parlament Europeu i del Consell, del 26 d’octubre de 2016, sobre l’accessibilitat dels 
llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent 

i Ramió

Moció 210/XII del Parlament de Catalunya, sobre el foment de 
l’economia social i cooperativa, el garantiment del dret a l’habitatge i 
a unes condicions de vida dignes, i la creació d’impostos que gravin 
les empreses beneficiades per l’emergència sanitària
302-00255/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 65, 05.11.2020, DSPC-P 119

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de novembre de 2020, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les prioritats pressupostàries (tram. 302-00255/12), presentada per la 
diputada Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Repu-
blicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 84091).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar mesures que fomentin 

l’economia social i cooperativa i un teixit productiu local amb retorn social i am-
biental i amb perspectiva feminista, com les següents: 

a) Abastar els centres residencials, sociosanitaris i socioeducatius, els centres sa-
nitaris i els centres escolars amb la compra pública d’aliments de producció agrícola 
i ramadera local.

b) Fer campanyes per a fomentar el consum en establiments i comerços de pro-
ximitat, en coordinació amb els ajuntaments.
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c) Obrir una línia d’ajuts directes a petites empreses, a comerços i a autònoms 
que acompleixen una activitat econòmica amb retorn social i ambiental, amb lucre 
limitat i amb polítiques d’organització del treball i el salari equitatives.

d) Facilitar la rebaixa del pagament del lloguer dels establiments que s’han vist 
obligats a tancar a causa de les mesures impulsades pel Govern per a fer front a la 
Covid-19.

e) Impulsar la creació i l’enfortiment de plataformes cooperatives i comunitàries 
de venda per Internet de productes i serveis de comerç lícit, amb l’objectiu de gene-
rar un model en xarxa sostenible, de proximitat, cooperatiu i amb beneficis socio-
econòmics comunitaris.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar mesures per a garantir el 
dret a l’habitatge i unes condicions de vida dignes, entre les quals les següents: 

a) Destinar recursos a combatre el sensellarisme promovent, conjuntament amb 
les administracions locals, la reutilització d’immobles que han quedat buits a con-
seqüència de la Covid-19.

b) Augmentar els recursos destinats a rehabilitar el parc d’habitatge públic i a fo-
mentar l’accés a l’habitatge per mitjà de formes alternatives a la propietat privada.

c) Recuperar totes les propietats que estan en mans de la Societat de Gestió d’Ac-
tius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) per a destinar-les a augmen-
tar el parc públic d’habitatges de lloguer social.

d) Augmentar la freqüència del transport públic a les hores de màxima afluència.
e) Augmentar les inspeccions als centres de treball per a controlar el compli-

ment de les mesures de seguretat i salut laborals i les mesures sanitàries. Aquestes 
darreres entren dins de les competències de la Inspecció de Treball, segons la nova 
redacció del Reial decret llei 21/2020, del 9 de juny, de mesures urgents de pre-
venció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la 
Covid-19.

f) Enfortir i dignificar els treballs de cura de l’envelliment i la dependència, re-
forçant els serveis públics d’atenció a la dependència i establint prestacions per a 
les persones que s’hagin de fer càrrec d’una persona dependent, tenint en compte 
l’augment de les situacions de dependència que provocarà el nou rebrot de casos de 
Covid-19.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a escoltar els municipis, que són els 
que coneixen millor les necessitats del territori, amb l’objectiu d’elaborar un diag-
nòstic de les noves necessitats que els ajuntaments han detectat arran de la situació 
d’emergència sanitària i un pla per a mancomunar i articular estratègicament els re-
cursos per a fer-hi front.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Reclamar al Govern de l’Estat espanyol la creació d’un impost «Covid-19» 

per a grans empreses que hagin vist augmentats els beneficis gràcies a la situació 
d’emergència sanitària.

b) Elaborar un estudi sobre la capacitat de generar un nou fet imposable que 
gravi les empreses a què fa referència la lletra a, amb l’objectiu de redistribuir la 
riquesa.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer prevaler la declaració de la 
cultura com a bé essencial en totes les mesures que comportin restriccions, amb 
l’objectiu de garantir l’accés a la cultura i els drets culturals de la ciutadania.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent 

i Ramió
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Moció 211/XII del Parlament de Catalunya, sobre la preservació del 
sistema català d’emergències i protecció civil
302-00256/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 65, 05.11.2020, DSPC-P 119

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de novembre de 2020, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la Proposició de llei de coordinació dels serveis de prevenció, ex-
tinció d’incendis i salvament en el marc del sistema nacional de protecció civil, que 
es tramita al Congrés dels Diputats (tram. 302-00256/12), presentada per la dipu-
tada Aurora Madaula i Giménez, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 
84089) i pel Grup Parlamentari Republicà (reg. 84092).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya mostra tot el suport al model català de servei de 

prevenció i extinció d’incendis i de salvaments, que referma les competències esta-
blertes per l’Estatut de Catalunya i desplegades per mitjà de la Llei 5/1994, del 4 de 
maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments 
de Catalunya, un model d’èxit que ha esdevingut un exemple de coordinació admi-
nistrativa entre els cossos de bombers de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barce-
lona, amb un molt bon servei a la ciutadania del país.

2. El Parlament de Catalunya reconeix i remarca l’excel·lent feina del Cos de 
Bombers de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb el cos de bombers vo-
luntaris; dona suport als diferents plans de desplegament i creixement de l’estructura 
del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvaments (SPEIS), com són el 
Pla estratègic 2017-2022 i el projecte Bombers 2025, i transmet la felicitació a tots 
els bombers per les tasques dutes a terme durant anys en favor del benestar i la se-
guretat de la ciutadania del país.

3. El Parlament de Catalunya condemna qualsevol intent de desmantellament del 
model català de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments.

4. El Parlament de Catalunya lamenta el dèficit d’inversió que ha patit el Cos de 
Bombers de la Generalitat de Catalunya durant la darrera dècada, i per això consi-
dera que ha el Govern ha de fixar-se com a prioritat el compliment del Pla estratègic 
2017-2022 i el desplegament del projecte Bombers 2025.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar duent a terme la revisió i reformulació del sistema català d’emer-

gències, mitjançant un gran acord de país que impliqui les institucions i els actors 
afectats i que inclogui entre els objectius d’aquesta revisió l’adequació del sistema 
als nous riscos i emergències, la clarificació i optimització de les funcions de cada 
cos, la racionalització dels recursos públics que es destinen al sistema i la digni-
ficació de les condicions de treball dels bombers, tant dels professionals com dels 
voluntaris.

b) Presentar-li el projecte per a una nova llei d’emergències, adequada als temps 
actuals, que substitueixi i refongui les lleis vigents en aquesta matèria: la Llei 5/1994, 
del 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de sal-
vaments, la Llei 4/1997, del 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i la Llei 
9/2007, del 30 de juliol, del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
Catalunya.

c) Continuar potenciant les activitats formatives de l’Escola de Bombers i Pro-
tecció Civil de Catalunya, per a bombers professionals i per a bombers voluntaris, 
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adequar-ne les instal·lacions amb aquest objectiu i dotar-la dels formadors necessaris 
per a atendre la preparació de les noves promocions.

d) Continuar adoptant mesures per a afavorir la incorporació de dones als cossos 
de bombers.

e) Iniciar la negociació amb el Govern de l’Estat per a aconseguir el traspàs dels 
serveis de salvament marítim.

f) Exigir al Govern de l’Estat el respecte a l’autonomia i a les competències de 
Catalunya per al desplegament del seu propi model d’emergències.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent 

i Ramió

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’impacte de la crisi sanitària en els 
sectors productius
300-00318/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 65, tinguda el 05.11.2020, DSPC-P 119.

Interpel·lació al Govern sobre la coordinació amb el món local durant 
la pandèmia de Covid-19
300-00319/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 65, tinguda el 04.11.2020, DSPC-P 118.

Interpel·lació al Govern sobre la gestió dels serveis penitenciaris 
durant la situació generada per la Covid-19
300-00320/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 65, tinguda el 05.11.2020, DSPC-P 119.

Interpel·lació al Govern sobre la salut mental
300-00321/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 65, tinguda el 05.11.2020, DSPC-P 119.
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Interpel·lació al Govern sobre la corrupció a l’Administració de la 
Generalitat
300-00322/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 65, tinguda el 05.11.2020, DSPC-P 119.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials per a afrontar la 
crisi de la Covid-19
300-00323/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 65, tinguda el 05.11.2020, DSPC-P 119.

Interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària
300-00324/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 65, tinguda el 05.11.2020, DSPC-P 119.

Interpel·lació al Govern sobre la rehabilitació d’habitatges
300-00325/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 65, tinguda el 05.11.2020, DSPC-P 119.

Interpel·lació al Govern sobre la repercussió de la Covid-19 en el món 
local
300-00326/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 65, tinguda el 04.11.2020, DSPC-P 118.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2014, del 23 de desembre, 
de representativitat de les organitzacions professionals agràries
200-00019/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs; SP CUP-CC (reg. 83678; 83680; 83833; 
84548).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 09.11.2020 al 
10.11.2020).
Finiment del termini: 11.11.2020; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic català
202-00079/12

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 65, tinguda el 04.11.2020, DSPC-P 118.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.09.2020.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (de l’11.11.2020 al 17.11.2020).
Finiment del termini: 18.11.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 83670; 83681).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 09.11.2020 a l’11.11.2020).
Finiment del termini: 12.11.2020; 10:30 h.
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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 defensa del dret fonamental a la 
llibertat ideològica i política dels alumnes i del personal de la 
Universitat Pompeu Fabra
250-01557/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 83714; 83756).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.11.2020 al 16.11.2020).
Finiment del termini: 17.11.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP Cs; SP CUP-CC (reg. 83715; 83757; 83852; 
85563).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.11.2020 al 16.11.2020).
Finiment del termini: 17.11.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 83716; 83758).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.11.2020 al 16.11.2020).
Finiment del termini: 17.11.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 83717; 83759).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.11.2020 al 16.11.2020).
Finiment del termini: 17.11.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la defensa del rei Felip VI, cap de l’estat 
social i democràtic de dret
250-01561/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 83718; 83760).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.11.2020 al 16.11.2020).
Finiment del termini: 17.11.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 83719; 83853).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.11.2020 al 16.11.2020).
Finiment del termini: 17.11.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 83720; 83761).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.11.2020 al 16.11.2020).
Finiment del termini: 17.11.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP Cs (reg. 83721; 83762; 83854).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.11.2020 al 16.11.2020).
Finiment del termini: 17.11.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la necessitat d’incrementar el nombre 
de cursos i la formació específica per a la coeducació
250-01565/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 83722; 83763).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.11.2020 al 16.11.2020).
Finiment del termini: 17.11.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 83723; 83764).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.11.2020 al 16.11.2020).
Finiment del termini: 17.11.2020; 10:30 h.

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

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 83817; 85527).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.11.2020 al 13.11.2020).
Finiment del termini: 16.11.2020; 10:30 h.



BOPC 726
10 de novembre de 2020

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament 24

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia del 
Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat
401-00044/12

LECTURA EN EL PLE

Sessió 65, 04.11.2020, DSPC-P 118

Amb motiu de la commemoració, el 27 d’octubre, del Dia Nacional del Trastorn 
per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH), inclòs en el Mes de Conscien-
ciació Europeu pel TDAH, el Parlament de Catalunya s’adhereix a aquesta jornada, 
que mostra la necessitat de continuar treballant per un diagnòstic precoç i una in-
tervenció multidisciplinària, i d’impulsar la recerca, la formació i la normalització 
social, tan necessàries per a eliminar l’estigma social que, desgraciadament, avui 
dia es continua detectant en l’entorn familiar, escolar, social i laboral més pròxim 
a les persones afectades per aquest trastorn. Cal treballar en la conscienciació de la 
necessitat d’una actuació primerenca i contínua que eviti riscos futurs a les persones 
amb TDAH.

El Parlament de Catalunya expressa també el seu reconeixement per totes les 
persones afectades i llurs famílies, que, malauradament, encara es troben amb la in-
comprensió, la incredulitat i la discriminació motivades pel desconeixement de com 
la simptomatologia de la TDAH els afecta en el dia a dia. El TDAH és un trastorn 
d’origen neurobiològic, amb un patró genètic, invisible als ulls de moltes persones, 
les diferents cares del qual fan que les tasques habituals es converteixin en un repte 
difícil de superar sense el suport i l’empatia de l’entorn social.

El Parlament de Catalunya apel·la a l’empatia de les persones, de la societat civil i 
dels poders públics perquè s’adhereixin a aquesta jornada, perquè entenguin la com-
plexitat del que viuen i pateixen més del 5% de la població infantil i juvenil i el 2% 
dels adults a Espanya, i perquè treballin, al llarg del pròxim any, en el millorament 
de la qualitat de vida d’aquestes persones.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2020

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
410-00013/12

SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE MEMBRES

Reg. 83497 / Coneixement: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 

04.11.2020

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

Popular de Catalunya, comunica que, a l’empara de l’article 48.4 del Reglament del 
Parlament, el diputat Santi Rodríguez i Serra ha estat substituït pel diputat Manuel 
Reyes López com a membre de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, als 
efectes exclusius del Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació 
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(tram. 200-00006/12) i de la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil (tram. 202-00037/12).

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del vicepresident del Govern i conseller d’Economia 
i Hisenda en substitució del president de la Generalitat davant el Ple 
per a informar sobre les darreres mesures adoptades per a contenir 
el brot epidèmic de Covid-19
350-00017/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 65 del Ple del Parlament, tinguda el 04.11.2020, 
DSPC-P 118.

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Compareixença del director general d’Afers Europeus i Mediterranis 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència per a informar sobre el Pla Europa
357-00414/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Ins-
titucionals i Transparència, tinguda el 29.10.2020, DSPC-C 595.

Compareixença del director general d’Afers Europeus i Mediterranis 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència per a informar sobre l’Euroregió Pirineus Mediterrània
357-00415/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Ins-
titucionals i Transparència, tinguda el 29.10.2020, DSPC-C 595.
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Compareixença del director general d’Afers Europeus i Mediterranis 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència per a informar sobre la Comunitat de Treball dels 
Pirineus
357-00416/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Ins-
titucionals i Transparència, tinguda el 29.10.2020, DSPC-C 595.

Compareixença d’una representació de la Coalició Prou Complicitat 
amb Israel davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència per a informar sobre la campanya internacional de 
boicot, desinversions i sancions com a eina per a fer respectar els 
drets humans i el dret internacional
357-00610/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Ins-
titucionals i Transparència, tinguda el 29.10.2020, DSPC-C 595.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Músics de 
Jazz i Música Moderna de Catalunya davant la Comissió de Cultura 
per a informar sobre la situació dels músics
357-00913/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de Cultura, tinguda el 14.10.2020, 
DSPC-C 575.

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Intèrprets i Docents de Música Clàssica davant la Comissió de 
Cultura per a informar sobre la situació dels músics
357-00914/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de Cultura, tinguda el 14.10.2020, 
DSPC-C 575.
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Compareixença d’una representació de l’Associació de Músics de 
Tarragona davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la 
situació dels músics
357-00915/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de Cultura, tinguda el 14.10.2020, 
DSPC-C 575.

Compareixença d’una representació de l’Associació Professional de 
Músics de Catalunya davant la Comissió de Cultura per a informar 
sobre la situació dels músics
357-00916/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de Cultura, tinguda el 14.10.2020, 
DSPC-C 575.

Compareixença d’una representació de la Societat de Blues de 
Barcelona davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la 
situació dels músics
357-00917/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de Cultura, tinguda el 14.10.2020, 
DSPC-C 575.

Compareixença de Gerard Quintana, president de l’Acadèmia 
Catalana de la Música, davant la Comissió de Cultura per a informar 
sobre la necessitat d’un pla de viabilitat per al sector de la música
357-00918/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de Cultura, tinguda el 14.10.2020, 
DSPC-C 575.
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