BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · sisè període · número 730 · divendres 13 de novembre de 2020

TAU L A D E C O N T I N G U T
1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
1.10. Acords i resolucions
Resolució 995/XII del Parlament de Catalunya, sobre el reforç urgent de la implantació de mesures de protecció de la Covid-19 al Centre Penitenciari Ponent
250-01408/12
Adopció

11

Resolució 996/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’accessibilitat al Centre Penitenciari Mas d’Enric
250-01107/12
Adopció

11

Resolució 997/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’adopció de mesures per a
combatre la situació de sobrecàrrega de feina als jutjats
250-01114/12
Adopció

12

Resolució 999/XII del Parlament de Catalunya, sobre la facilitació de la identificació i el retorn de les restes de les persones provinents de Catalunya enterrades al
Valle de los Caídos
250-01146/12
Adopció

12

Resolució 1000/XII del Parlament de Catalunya, sobre la dotació de mitjans telemàtics a les seus judicials
250-01325/12
Adopció

13

Resolució 1001/XII del Parlament de Catalunya, sobre la saturació del servei d’urgències hospitalàries
250-00637/12
Adopció

13

Resolució 1002/XII del Parlament de Catalunya, sobre la cobertura immediata de
les places de pediatria a l’Anoia
250-00638/12
Adopció

14

Resolució 1003/XII del Parlament de Catalunya, sobre la dotació d’una grua d’elevació i trasllat per a pacients amb gran discapacitat als centres d’atenció primària
250-00654/12
Adopció

14

Resolució 1004/XII del Parlament de Catalunya, sobre la cobertura immediata del
servei de pediatria del centre d’atenció primària del barri de Cappont, de Lleida
250-00665/12
Adopció
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
2.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre l’anul·lació de les retallades pressupostàries en l’àmbit cultural
250-01033/12
Rebuig

16

Proposta de resolució sobre l’ús de referències històriques correctes per la Generalitat
250-01041/12
Rebuig

16

Proposta de resolució sobre l’evolució de l’aplicació StopCovid19Cat
250-01225/12
Retirada

16

Proposta de resolució sobre la suspensió de les rendes de lloguer dels habitatges
públics gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
250-01247/12
Rebuig

16

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria de dos anys prorrogables
de l’increment de l’impost de successions i donacions
250-01277/12
Rebuig

16

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria urgent de dos anys prorrogables de l’increment del tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques
250-01280/12
Rebuig

17

Proposta de resolució sobre la reprogramació de les convocatòries i els projectes
suspesos del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
250-01358/12
Rebuig

17

Proposta de resolució sobre la dedicació íntegra dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional a les finalitats previstes
250-01368/12
Rebuig

17

Proposta de resolució sobre l’emplaçament de l’Agència de la Natura de Catalunya
a les Terres de l’Ebre
250-01378/12
Rebuig

17

Proposta de resolució sobre l’aturada d’un projecte de construcció a la zona de
Bellafosca, a Palamós
250-01448/12
Rebuig

17

Proposta de resolució sobre la manca de consens en el tancament d’un tram del
raval de Santa Anna de Reus
250-01478/12
Retirada

18

Proposta de resolució sobre el projecte de reforma del camí de ronda de Palamós
(Baix Empordà)
250-01489/12
Rebuig

18

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 mesures extraordinàries en matèria de personal
200-00016/12
Ponència per a elaborar l’Informe
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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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

19
19

3.01.02. Proposicions de llei
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

20

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
3.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre la seguretat als autocars escolars
250-01474/12
Esmenes presentades

20

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

Proposta de resolució sobre la memòria de les migracions internes del segle

20
xx

250-01530/12
Esmenes presentades

21

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

22

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

22

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

23

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

23

Proposta de resolució sobre la preservació del patrimoni arquitectònic, cultural i
social de la Casa Buenos Aires
250-01580/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

24
24

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials per tal
d’afrontar la crisi de la Covid-19
302-00257/12
Presentació: GP CatECP

24

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impacte de la crisi sanitària
en els sectors productius
302-00258/12
Presentació: GP PSC-Units

26

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la coordinació amb el món local durant la pandèmia de la Covid-19
302-00259/12
Presentació: GP PSC-Units
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut mental
302-00260/12
Presentació: GP Cs

29

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la corrupció a l’Administració
de la Generalitat
302-00261/12
Presentació: GP Cs

30

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels serveis penitenciaris durant la situació generada per la Covid-19
302-00262/12
Presentació: GP ERC

32

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària
302-00263/12
Presentació: SP PPC

33

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la repercussió de la Covid-19
en el món local
302-00264/12
Presentació: GP JxCat

35

4. Informació
4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats
4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior
sobre els seus objectius i els darrers canvis organitzatius del Departament d’Interior
354-00376/12
Retirada de la sol·licitud

36

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior
sobre el resultat de les proves d’avaluació psicològica en la convocatòria d’oposicions per a l’accés a l’escala bàsica de Bombers de la Generalitat
354-00402/12
Sol·licitud i tramitació

36

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior
sobre la informació d’un mitjà de comunicació relativa a la suplantació digital d’organitzacions de l’esquerra independentista i moviments socials
354-00403/12
Sol·licitud i tramitació

36

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la informació d’un mitjà de comunicació relativa a la suplantació digital d’organitzacions de l’esquerra independentista i
moviments socials
354-00404/12
Sol·licitud i tramitació

36

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior perquè informi sobre el dispositiu policial del desallotjament de la Casa Buenos
Aires, de Barcelona
354-00405/12
Sol·licitud i tramitació

37

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre les mesures restrictives en el món de l’esport arran de
la crisi sanitària de la Covid-19
354-00411/12
Sol·licitud i tramitació

37

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Sol·licitud de compareixença de la secretària general d’Interior davant la Comissió
d’Interior perquè informi sobre els seus objectius
356-00889/12
Retirada de la sol·licitud
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Sol·licitud de compareixença de Xavier Milà i Vidal, director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió d’Interior perquè
informi sobre la notícia d’un mitjà de comunicació relativa a la suplantació digital
d’organitzacions de l’esquerra independentista i moviments socials
356-00914/12
Sol·licitud

37

Sol·licitud de compareixença d’Eduard Sallent, comissari en cap del Cos de Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la notícia d’un
mitjà de comunicació relativa a la suplantació digital d’organitzacions de l’esquerra
independentista i moviments socials
356-00915/12
Sol·licitud

38

Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis
i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el resultat de les
proves d’avaluació psicològica en la convocatòria d’oposicions per a l’accés a l’escala bàsica de Bombers de la Generalitat
356-00916/12
Sol·licitud

38

Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les mesures adoptades
en el món de l’esport per les restriccions provocades per la pandèmia de Covid-19
356-00920/12
Sol·licitud

38

Sol·licitud de compareixença de Magda Casamitjana, directora del Programa d’abordatge integral dels casos de salut mental d’elevada complexitat, del Departament
de Salut de la Generalitat, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’estat
d’aquest programa
356-00923/12
Sol·licitud

38

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i
d’altres persones
Compareixença en ponència de Mar Serna Calvo, magistrada del Jutjat Social 23
de Barcelona i sòcia fundadora de l’Associació de Dones Jutges d’Espanya, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret
de les dones a erradicar la violència masclista
353-00896/12
Substanciació

39

Compareixença en ponència de la magistrada Sònia Gutiérrez Muñoz del Jutjat Penal núm. 16 de Barcelona, amb competències en violència de gènere, amb relació
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les
dones a erradicar la violència masclista
353-00897/12
Substanciació

39

Compareixença en ponència de Carlos Pascual Alfaro, magistrat del Jutjat de Violència sobre la Dona núm. 1 de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista
353-00901/12
Substanciació

39

Compareixença en ponència de Lucía Avilés Palacios, magistrada del Jutjat d’Instrucció núm. 3 d’Arenys de Mar i sòcia fundadora de l’Associació de Dones Jutges
d’Espanya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del
24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00902/12
Substanciació

40

Compareixença en ponència d’una representació de Dones Juristes amb relació a
la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les
dones a erradicar la violència masclista
353-00907/12
Substanciació
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Compareixença en ponència de Carla Vall i Duran, llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, especialista en dret penal i assessora en polítiques públiques,
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00909/12
Substanciació

40

Compareixença en ponència de Laia Serra, advocada i experta en violències masclistes, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00910/12
Substanciació

40

Compareixença en ponència de Maria Eugènia Gay Rosell, degana del Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00913/12
Substanciació

41

Compareixença en ponència de Cristina Díaz-Malnero Fernández, presidenta de la
Secció de Dret Matrimonial i de Família de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00916/12
Substanciació

41

Compareixença en ponència del president o la presidenta de la comissió de violència de gènere de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista
353-00919/12
Substanciació

41

Compareixença en ponència del president o la presidenta de la comissió de violència de gènere de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista
353-00920/12
Substanciació

41

Compareixença en ponència del president o la presidenta de la comissió de violència de gènere de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista
353-00922/12
Substanciació

42

Compareixença en ponència de Lourdes Muñoz Santamaria, diputada al Congrés dels
Diputats de la novena legislatura, amb relació a la Proposició de llei de modificació de
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00924/12
Substanciació

42

Compareixença en ponència de Gemma Lienas Massot, diputada al Parlament de
Catalunya de l’onzena legislatura, amb relació a la Proposició de llei de modificació de
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00925/12
Substanciació

42

Compareixença en ponència de Sílvia Carrasco Pons, professora d’antropologia
social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista
353-00929/12
Substanciació

42

Compareixença en ponència de Maribel Cárdenas Jiménez, professora associada
de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista
353-00930/12
Substanciació
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Compareixença en ponència de Tània Verge, doctora en Ciències Polítiques i professora agregada del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat
Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008,
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00933/12
Substanciació

43

Compareixença en ponència de Pilar Albertín Carbó, professora titular del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista
353-00935/12
Substanciació

43

Compareixença en ponència d’Alba Alfageme i Casanova, psicòloga especialitzada
en l’abordatge de les violències masclistes i professora de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00938/12
Substanciació

43

Compareixença en ponència d’Encarna Bodelón González, professora de Filosofia
del Dret i membre del grup de recerca Antígona de la Universitat de Barcelona, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret
de les dones a erradicar la violència masclista
353-00943/12
Substanciació

44

Compareixença en ponència de Natalia Massé Minchero, responsable del programa
per a les dones de la Fundació Apip-Acam, Associació per a la Promoció i la Inserció Professional i Associació Cívica d’Ajuda Mútua, amb relació a la Proposició de
llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar
la violència masclista
353-00948/12
Substanciació

44

Compareixença en ponència de Beatriu Masià, representant de l’associació Tamaia,
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00950/12
Substanciació

44

Compareixença en ponència de Montse Pineda, coordinadora d’Incidència Política
de l’associació Creació Positiva i vicepresidenta del Consell Nacional de les Dones
de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008,
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00956/12
Substanciació

44

Compareixença en ponència de Conxa Borrell i Sabrina Michelle Sánchez, representants del sindicat Otras, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00970/12
Substanciació

45

Compareixença en ponència d’una representant del col·lectiu Dones Tech amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret
de les dones a erradicar la violència masclista
353-00978/12
Substanciació

45

Compareixença en ponència de Lola Pérez, sexòloga i integradora social, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret
de les dones a erradicar la violència masclista
353-00985/12
Canvi de tramitació

45

Compareixença en ponència de Laia Rosich, coordinadora del Grup de Treball de
Violències Masclistes del Consell Nacional de les Dones de Catalunya i representant del Col·legi de Psicologia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00986/12
Substanciació
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Compareixença en ponència del cap del Grup Central d’Atenció a la Víctima dels
Mossos d’Esquadra amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00990/12
Substanciació

46

Compareixença en ponència d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
353-00992/12
Substanciació

46

Compareixença en ponència d’una representació de la Unió General de Treballadors
amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
353-00993/12
Decaïment

46

Compareixença en ponència d’una representació d’Autònoms Pimec amb relació al
Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
353-01008/12
Substanciació

46

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de Professionals
Autònoms i Empreses amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
353-01009/12
Substanciació

46

Compareixença en ponència d’una representació de Pimec Dones amb relació al
Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
353-01011/12
Substanciació

47

Compareixença en ponència de Joaquín Tornos Mas, catedràtic de Dret Administratiu
de la Universitat de Barcelona i membre de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
353-01014/12
Substanciació

47

Compareixença en ponència d’una representació del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya amb relació al
Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
353-01016/12
Decaïment

47

Compareixença d’una representació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió de la Infància per a informar sobre els riscos digitals a què estan
exposats els menors
357-00636/12
Substanciació

47

Compareixença de Carmen Valenzuela, diputada responsable del torn d’ofici del
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, per a informar sobre l’assistència a les víctimes de violència masclista
357-00869/12
Substanciació

47

Compareixença d’Aurora Martín, representant de l’Associació Catalana per la Infància Maltractada, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar
sobre l’atenció i el tractament a persones adultes que van patir abusos sexuals en
la infantesa
357-00870/12
Substanciació

48

Compareixença de Berta Rubio, en representació de l’Associació d’Atenció a la Diversitat Familiar, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre la coordinació parental i les famílies enllaçades
357-00899/12
Substanciació

48

Compareixença de Ferran Cabré, director de producció d’Iqoxe, davant la Comissió
d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00964/12
Substanciació

Taula de contingut
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Compareixença en comissió de María José Carcelén Romero, coordinadora del Col·
lectiu Residències 5+1, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació
sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran
365-00167/12
Substanciació

48

Compareixença en comissió de Roberto Martínez Clemente, representant d’Afectados BB Serveis, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre la
Gestió de les Residències de la Gent Gran
365-00168/12
Substanciació

49

Compareixença en comissió de María José Alarcón Vicente, representant d’Afectados BB Serveis, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre la
Gestió de les Residències de la Gent Gran
365-00169/12
Substanciació

Taula de contingut
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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 995/XII del Parlament de Catalunya, sobre el reforç urgent
de la implantació de mesures de protecció de la Covid-19 al Centre
Penitenciari Ponent
250-01408/12
ADOPCIÓ
Comissió de Justícia, sessió 20, 29.10.2020, DSPC-C 594

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 29 d’octubre de 2020, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el reforç urgent de la implantació
de mesures de protecció de la Covid-19 al Centre Penitenciari de Ponent, a Lleida
(tram. 250-01408/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Garantir d’una manera àgil la disponibilitat de prou material de protecció
individual per a cobrir les necessitats de tot el personal dels centres penitenciaris
i d’una manera urgent, durant la pandèmia de Covid-19, al Centre Penitenciari Ponent, a Lleida (Segrià).
b) Elaborar un pla urgent que inclogui protocols de protecció uniformes i rigorosos que intensifiquin les mesures de desinfecció dels centres penitenciaris, d’una
manera continuada a les sales de visita als interns i amb les mesures que calguin per
a respectar la distància de seguretat tant a les zones comunes dels interns com a les
zones de recepció de visitants.
Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2020
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la presidenta de la Comissió,
Yolanda López Fernández

Resolució 996/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’accessibilitat
al Centre Penitenciari Mas d’Enric
250-01107/12
ADOPCIÓ
Comissió de Justícia, sessió 20, 29.10.2020, DSPC-C 594

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 29 d’octubre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’accessibilitat al Centre Penitenciari
de Mas d’Enric (tram. 250-01107/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes
i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 58125).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar en funcionament de manera
immediata l’ascensor del Centre Penitenciari Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès),
amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat del centre.
Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2020
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la presidenta de la Comissió,
Yolanda López Fernández
1.10. Acords i resolucions
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Resolució 997/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’adopció de
mesures per a combatre la situació de sobrecàrrega de feina als
jutjats
250-01114/12
ADOPCIÓ
Comissió de Justícia, sessió 20, 29.10.2020, DSPC-C 594

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 29 d’octubre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a combatre
la situació de sobrecàrrega de feina als jutjats (tram. 250-01114/12), presentada pel
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 60271).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Dur a terme, en el termini de tres mesos, un estudi dels jutjats mercantils i de
primera instància general de les capitals de província i dels jutjats que són cap de
partit judicial a fi de determinar els que han rebut un nombre més gran de demandes
i, en conseqüència, es troben més sobrecarregats de feina.
b) A partir de l’estudi a què fa referència la lletra a, establir, en el termini de dos
mesos, un pla programat de mesures de reforç dels jutjats per mitjà de la cobertura adequada i urgent de personal funcionari i interí, i també de recursos materials i
econòmics, per a evitar-hi col·lapses més grans i garantir unes condicions de treball
dignes i adequades als funcionaris i a la resta de personal que hi treballen i un servei de qualitat.
c) Destinar els recursos econòmics suficients, coherents amb el pla programat a
què fa referència la lletra b, que es reflecteixin en les partides pressupostàries corresponents mentre la situació de col·lapse persisteixi.
Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2020
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la presidenta de la Comissió,
Yolanda López Fernández

Resolució 999/XII del Parlament de Catalunya, sobre la facilitació de
la identificació i el retorn de les restes de les persones provinents de
Catalunya enterrades al Valle de los Caídos
250-01146/12
ADOPCIÓ
Comissió de Justícia, sessió 20, 29.10.2020, DSPC-C 594

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 29 d’octubre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la facilitació de la identificació i el
retorn de les restes de les persones provinents de Catalunya enterrades al Valle de
los Caídos (tram. 250-01146/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 60270).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Dur a terme, des de la Direcció General de Memòria Històrica, un estudi detallat sobre les restes de persones provinents de Catalunya traslladades al Valle de
1.10. Acords i resolucions
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los Caídos i llur possible identitat per a fer-ho públic i facilitar-ne la recerca a les
famílies.
b) Continuar treballant per a facilitar als familiars tota la informació disponible
perquè, si ho desitgen, puguin fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat, per mitjà del Ministeri de la Presidència, responsable de Patrimoni Nacional, per
al retorn de les restes identificades i facilitar-los l’assessorament per a dur a terme
els tràmits necessaris per a fer-lo efectiu.
c) Continuar treballant per a fer les gestions oportunes davant del Govern de
l’Estat i de Patrimoni Nacional per a facilitar el retorn de les restes de totes les persones provinents de Catalunya enterrades al Valle de los Caídos els familiars específics de les quals ho sol·licitin.
Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2020
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la presidenta de la Comissió,
Yolanda López Fernández

Resolució 1000/XII del Parlament de Catalunya, sobre la dotació de
mitjans telemàtics a les seus judicials
250-01325/12
ADOPCIÓ
Comissió de Justícia, sessió 20, 29.10.2020, DSPC-C 594

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 29 d’octubre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la dotació de mitjans telemàtics a les
seus judicials (tram. 250-01325/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i
Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 74459).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Adquirir totes les llicències necessàries per a poder fer videoconferències a
les sales de vistes i en altres espais, com sales multiusos, que les seus judicials facin
servir o puguin fer servir per a aquesta finalitat.
b) Proveir les seus judicials de les connexions necessàries i suficients per a poder
celebrar vistes simultànies en diversos jutjats de la mateixa seu.
Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2020
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la presidenta de la Comissió,
Yolanda López Fernández

Resolució 1001/XII del Parlament de Catalunya, sobre la saturació del
servei d’urgències hospitalàries
250-00637/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 33, 29.10.2020, DSPC-C 594

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 29 d’octubre de 2020, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre la saturació del servei d’urgències hospitalàries (tram. 250-00637/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per
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Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i
el Grup Parlamentari Republicà, (reg. 32151 i reg. 32707).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Reforçar el Pla integral d’urgències de Catalunya per regions sanitàries augmentant els recursos econòmics i materials necessaris als centres d’atenció primària
i als centres hospitalaris.
b) Posar en servei els llits tancats dels centres hospitalaris i sociosanitaris amb
l’objectiu de descongestionar els serveis d’urgències.
c) Elaborar campanyes informatives sobre els avantatges de la vacuna de la grip
i reforçar les polítiques de vacunació, especialment per als col·lectius vulnerables.
Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2020
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta
de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 1002/XII del Parlament de Catalunya, sobre la cobertura
immediata de les places de pediatria a l’Anoia
250-00638/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 33, 29.10.2020, DSPC-C 594

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 29 d’octubre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la manca de pediatres a l’Anoia (tram.
250-00638/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup
Parlamentari Republicà (reg. 32152).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Cobrir immediatament les places de pediatria que manquen als centres d’atenció primària de l’Anoia.
b) Reforçar les baixes de pediatria dels diversos centres d’atenció primària de
l’Anoia.
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta
de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 1003/XII del Parlament de Catalunya, sobre la dotació
d’una grua d’elevació i trasllat per a pacients amb gran discapacitat
als centres d’atenció primària
250-00654/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 33, 29.10.2020, DSPC-C 594

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 29 d’octubre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la dotació d’una grua de trasllat per a
pacients amb gran discapacitat als centres d’atenció primària (tram. 250-00654/12),
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presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 33082).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a revisar els centres d’atenció primària amb l’objectiu de dotar-los, si cal, de grues d’elevació i trasllat de pacients amb
mobilitat reduïda o gran discapacitat per a poder-los fer proves diagnòstiques ordinàries.
Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2020
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; el vicepresident de la Comissió en funcions de president, Xavier Quinquillà Durich

Resolució 1004/XII del Parlament de Catalunya, sobre la cobertura
immediata del servei de pediatria del centre d’atenció primària del
barri de Cappont, de Lleida
250-00665/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 33, 29.10.2020, DSPC-C 594

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 29 d’octubre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el servei de pediatria del centre d’atenció
primària del barri de Cappont, de Lleida (tram. 250-00665/12), presentada pel Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 33083).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a cobrir immediatament les places de
pediatria que manquen al centre d’atenció primària del barri de Cappont, de Lleida
(Segrià).
Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2020
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta
de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

1.10. Acords i resolucions
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de les retallades
pressupostàries en l’àmbit cultural
250-01033/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Cultura en la sessió 22, tinguda l’11.11.2020,
DSPC-C 616.

Proposta de resolució sobre l’ús de referències històriques correctes
per la Generalitat
250-01041/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Cultura en la sessió 22, tinguda l’11.11.2020,
DSPC-C 616.

Proposta de resolució sobre l’evolució de l’aplicació StopCovid19Cat
250-01225/12
RETIRADA

Retirada en la sessió 24 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 10.11.2020, DSPC-C 587.

Proposta de resolució sobre la suspensió de les rendes de lloguer
dels habitatges públics gestionats per l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya
250-01247/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 24, tinguda
l’11.11.2020, DSPC-C 617.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria de dos
anys prorrogables de l’increment de l’impost de successions i
donacions
250-01277/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 24, tinguda
l’11.11.2020, DSPC-C 617.
2.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria urgent de
dos anys prorrogables de l’increment del tram autonòmic de l’impost
sobre la renda de les persones físiques
250-01280/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 24, tinguda
l’11.11.2020, DSPC-C 617.

Proposta de resolució sobre la reprogramació de les convocatòries
i els projectes suspesos del Fons Europeu de Desenvolupament
Regional
250-01358/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 24, tinguda
l’11.11.2020, DSPC-C 617.

Proposta de resolució sobre la dedicació íntegra dels Fons Europeus
de Desenvolupament Regional a les finalitats previstes
250-01368/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 24, tinguda
l’11.11.2020, DSPC-C 617.

Proposta de resolució sobre l’emplaçament de l’Agència de la Natura
de Catalunya a les Terres de l’Ebre
250-01378/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 15, tinguda
l’11.11.2020, DSPC-C 614.

Proposta de resolució sobre l’aturada d’un projecte de construcció a
la zona de Bellafosca, a Palamós
250-01448/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Territori en la sessió 33, tinguda l’11.11.2020,
DSPC-C 613.

2.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la manca de consens en el tancament
d’un tram del raval de Santa Anna de Reus
250-01478/12
RETIRADA

Retirada en la sessió 33 de la Comissió de Territori, tinguda l’11.11.2020,
DSPC-C 613.

Proposta de resolució sobre el projecte de reforma del camí de ronda
de Palamós (Baix Empordà)
250-01489/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Territori en la sessió 33, tinguda l’11.11.2020,
DSPC-C 613.

2.10.25. Propostes de resolució
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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 mesures extraordinàries en matèria de personal
200-00016/12
PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió tinguda
el dia 10 de novembre de 2020, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe
sobre el Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal (tram.
200-00016/12) i les esmenes presentades, d’acord amb l’article 120.1 i els concordants del Reglament del Parlament. La Ponència és integrada pels diputats següents:
Grup Parlamentari de Ciutadans
Martín Eusebio Barra López
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Francesc Ten i Costa
Grup Parlamentari Republicà
Gemma Espigares Tribó
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Assumpta Escarp Gibert
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Marta Ribas Frías
Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Vidal Aragonés Chicharro
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Manuel Reyes López

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió, Anna Geli i España; el president de la Comissió,
Raúl Moreno Montaña

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 JxCat (reg. 85726).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.11.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 85789; 85858).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 13.11.2020; 10:30 h.

3.01.01. Projectes de llei
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3.01.02.

Proposicions de llei

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 JxCat (reg. 85623).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.11.2020 al 13.11.2020).
Finiment del termini: 16.11.2020; 10:30 h.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la seguretat als autocars escolars
250-01474/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 79797 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 09.11.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 79797)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició del punt 1

Incrementar i sistematitzar els Continuar planificant controls d’alcoholèmia i
drogues als conductors i conductores d’autocars, especialment abans de les sortides
escolars i dels retorns de les mateixes.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la Instrucció de la Fiscalia
General de l’Estat 1/2020, l’ocupació d’immobles a Catalunya i el
garantiment de la seguretat jurídica dels cossos i forces de seguretat
de l’Estat
250-01523/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 83332 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 09.11.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 83332)

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

Seguir amb la implementació, dins l’àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya les conclusions, de la Instrucció de la Fiscalia General de l’Estat nº 1/2020,
de 15 de setembre. Sobre Criteris d’Actuació per a la sol·licitud de Mesures cautelars
en els delictes de violació del domicili i usurpació de bens immobles, per donar seguretat jurídica als efectius de les Forces i Cossos de Seguretat, cos de Mossos d’Es3.01.02. Proposicions de llei
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quadra i les policies locals, a l’hora d’actuar amb rapidesa. Recordant a la Fiscalia
que cal tenir en consideració el que fixa el Decret 17/2019 sobre desnonaments amb
persones vulnerables i la obligatorietat d’oferir un lloguer social per part de grans
tenidors a les famílies vulnerables.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

Traslladar el contingut de les pautes d’actuació emeses en la referida instrucció
a tots els serveis del Cos de Mossos d’Esquadra. Recordant-los que, davant la presència de persones vulnerables en qualsevol situació de desnonament cal aplicar
allò que disposa el Decret 17/2019 sobre desnonaments amb persones vulnerables
i la obligació d’oferir un lloguer social per part dels grans tenidors a la les famílies
vulnerables.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

Participar en els mecanismes de cooperació entre la Fiscalia i les juntes locals
de seguretat per a l’acció concertada de totes les forces i cossos de seguretat competents a Catalunya, facilitant les vies de canalització i informació en les Juntes de
Seguretat de Districte o equivalents que es determinin dins dels mateixos municipis,
que permetin la col·laboració dels sectors socials i institucionals afectats pel problema de l’ocupació.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 4

Garantir que a els efectius de les Forces i Cossos de Seguretat, cos de Mossos
d’Esquadra i les policies locals a l’hora d’implementar les mesures contingudes en
la referida instrucció actuïn d’acord amb l’Ordenament Jurídic Vigent. Pel que fa
als delictes de violació de domicili i usurpació de béns immobles i d’acord amb els
manaments dels respectius jutjats. Considerar en el cas d’usurpació de béns immobles el que indica el Decret 17/2019 davant tant la presència de persones vulnerables
i l’obligatorietat de grans tenidors d’oferir un lloguer social abans de realitzar cap
desnonament.

Proposta de resolució sobre la memòria de les migracions internes
del segle xx
250-01530/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 85511 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 10.11.2020
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 85511)

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

Donar suport a l’organització Organitzar d’una exposició itinerant sobre la història de les migracions interiors de la resta d’Espanya cap a Catalunya en el segle xx,
així com la resta de processos migratoris dels quals és beneficiària Catalunya.
3.10.25. Propostes de resolució
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Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació

Continuar promovent Promoure la difusió de les publicacions científiques sobre
la història de les migracions interiors de la resta d’Espanya cap a Catalunya en el
segle xx.

Proposta de resolució sobre les bonificacions del transport públic
per a les persones amb discapacitat
250-01532/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 85641 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 11.11.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 85641)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i refosa dels punts 1 i 3

1. Instar al Govern de la Generalitat a determinar un règim tarifari bonificat per
a les persones amb discapacitat que doni un tractament homogeni a les necessitats
d’aquest col·lectiu incloent a les persones acompanyants, en el marc de la implantació i desenvolupament del projecte T– Mobilitat i de comú acord amb les administracions competents en matèria social.

Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte a la
diversitat lingüística de Catalunya
250-01537/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 83370 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 10.11.2020
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 83370)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació del punt 5

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fiscalitzar que
les subvencions que rep Plataforma per la Llengua es destinen estrictament als projectes pels quals ha estat subvencionada.
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Proposta de resolució sobre el millorament de la col·laboració amb
els ajuntaments davant la crisi de la Covid-19
250-01548/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 85676 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 10.11.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 85676)

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

1. Reprendre la taula de desconfinament local con los entes locales para propiciar un plan común que permita garantizar la seguridad epidemiológica de las playas
del litoral catalán.

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un servei de
rodalia que vertebri una mobilitat sostenible i justa a les terres de
Lleida, l’Alt Pirineu i Aran
250-01550/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 85644 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 11.11.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 85644)

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

1. Demanar al Govern de l’Estat el traspàs immediat de la infraestructura i els
recursos necessaris per fer les inversions que calgui per millorar-ne les condicions
d’utilització que permeti posar en marxa el més aviat possible el servei de les Rodalies de Lleida, operat per Ferrocarrils de la Generalitat, i que permeti posar en
servei de manera immediata les 12 circulacions en la línia entre Lleida i Manresa i,
d’aquesta manera, fer efectiu l’increment del servei de forma immediata.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 4

4. Treballar conjuntament amb participació de les institucions i les entitats de les
Terres de Lleida en l’estudi i redacció en l’estudi i redacció d’un Pla que defineixi
una xarxa per carretera d’autobusos que siguin alimentadors del servei ferroviari i
que cobreixi la mancança en els corredors sense tren entre les capitals de comarca i
les principals viles i pobles de les Terres de Lleida, Alt Pirineu i Aran.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 5

5. A partir de la proposta del pla de Rodalies, treballar de manera permanent
amb les institucions i les entitats de les Terres de Lleida, Alt Pirineu i Aran les millores que es puguin anar aplicant, i ampliant que els serveis que afavoreixin la connexió de Lleida amb les principals estacions de la seva àrea d’influència.
3.10.25. Propostes de resolució
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
D’addició d’un nou punt

Demanar al Govern de l’Estat que dins dels plans de recuperació i resiliència relatius a les reformes i les inversions per al període 2021-2023, introdueixi la demanda a la Unió de Europea de finançament per desenvolupament del Pla de Rodalies
de Lleida i el Pla Estació en tan en quan reuneixen els elements d’impuls de l’economia, transformació digital, transició ecològica, generació d’ocupació sostenible en
el futur i el reforç dels serveis públics.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
D’addició d’un nou punt

Sol·licitar al Govern de l’Estat la cessió total o parcial als ajuntaments afectats
dels edificis de les estacions ferroviàries d’acord amb els usos que determini el Pla
de Rodalies de les Terres de Lleida, moltes de les quals estan en situació d’abandonament, amb l’objecte que es puguin utilitzar com a edifici de serveis intermodals de
transport, de venda, recàrrega i gestió d’incidències de títols de transport i d’incidències d’ATM, a més dels usos socials a què puguin destinar-se i que vinguin previstos en el referit Pla.

Proposta de resolució sobre la preservació del patrimoni
arquitectònic, cultural i social de la Casa Buenos Aires
250-01580/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP JxCat (reg. 85634; 85790).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.11.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 85859).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 13.11.2020; 10:30 h.

3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques
socials per tal d’afrontar la crisi de la Covid-19
302-00257/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 85669 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la
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Interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials per a afrontar la crisi de la Covid-19 (tram. 300-00323/12).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Elaborar i signar amb el món local un nou Contracte Programa de Serveis Socials abans de finals d’any, per a donar garantia als ens locals i reforçar els serveis de
resposta a l’emergència, assegurant la flexibilitat suficient per a adaptar els serveis a
les incerteses i l’evolució de la crisi social dels propers anys.
2) Destinar recursos dels fons extraordinaris Covid a reforçar, de forma immediata, equips de Serveis Socials bàsics per a poder atendre l’increment de demanda
i expedients i assegurar la qualitat de l’atenció.
3) Destinar recursos dels fons extraordinaris Covid a ampliar plantilles i serveis
dels centres socioeducatius d’atenció a infants i adolescents en risc d’exclusió social.
4) Impulsar, en col·laboració amb els ens locals, un mapa d’actius comunitaris
que incorpori les xarxes de cures aparegudes en l’etapa d’emergència Covid i activar recursos per a reforçar plans d’acció comunitària. Incorporar d’immediat la salut
mental comunitària com a eix fonamental de treball en aquests plans.
5) Fer un pla de xoc per a incrementar la cobertura de la Renda Garantida de
Ciutadania, en estreta col·laboració amb els Serveis Socials bàsics, i elaborar d’urgència un nou decret llei per a no fer esperar els nous sol·licitants de Renda Garantida del procés d’aprovació o denegació de l’Ingrés Mínim Vital.
6) Derogar la Resolució TES/2438/2020, de 2 d’octubre, per la qual es modifica
el Reglament de la Mesa de Valoració de situacions d’emergències econòmiques i
socials de Catalunya i garantir l’accés de totes les famílies vulnerables a les Meses
d’emergència per poder accedir a un habitatge protegit de manera estable.
7) Activar de forma immediata un Pla de Xoc d’urgència, conjunt entre Habitatge i Afers Socials, suficientment dotat econòmicament, per atendre les persones
sense llar, assegurar el seu bon confinament quan sigui necessari i atendre les necessitats sanitàries d’aquesta població. Aquest Pla ha de ser per tota Catalunya, cercant
l’equilibri territorial i evitant la concentració de serveis.
8) Garantir acompanyament a tots els joves que han passat pel sistema de protecció a la infància per a accedir a la prestació d’ex tutelats, si hi tenen dret, amb els
nous termes definits en la modificació feta l’any passat de la Llei 13/2006 de Prestacions socials de caràcter econòmic, i vigent des de l’aprovació dels Pressupostos
2020
9) Revisar a l’alça el mòdul per hora que la Generalitat paga pel Servei d’Atenció
Domiciliària per a poder millorar les condicions salarials i laborals de les treballadores d’aquests serveis.
El Parlament de Catalunya constata que:
10) Cal que es faci, el més aviat possible, una revisió consensuada amb els ajuntaments de la Cartera de Serveis Socials i de les condicions del Contracte Programa
per adaptar-los a les noves necessitats
11) Cal fer una revisió de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania per a simplificar-ne els tràmits administratius, per a eliminar barreres d’accés a la població
més vulnerable, per a incrementar la percepció per fill a càrrec i per a afegir-hi una
prestació complementària per a cobrir les despeses d’habitatge.
12) Cal incrementar les accions destinades a ampliar el parc públic d’habitatge:
ampliant la inversió per a la construcció d’habitatges de protecció oficial en regim
de lloguer, augmentar els recursos per a inspeccions i activant sancions per a qui
incompleixi la llei.
13) Cal implementar d’immediat l’Estratègia Catalana per l’Abordatge del Sensellarisme, garantint especialment:
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a) Que es desplega una cartera de serveis per a les persones sense llar per tot el
territori, incentivats via Contracte Programa, seguint el model «housing first» que
situa l’habitatge com a primera fase del procés d’inserció social.
b) Que hi ha programes intermunicipals per a facilitar que la persona trobi on
poder refer el seu projecte de vida, més enllà d’on estigui empadronada.
c) El desplegament de professionals al carrer, per a no fer dependre aquesta feina
del treball de voluntariat.
d) Suport i acompanyament per a fer procediments d’accés a prestacions com la
Renda Garantida o l’Ingrés Mínim Vital, i per a la tramitació de papers a les persones que estan en situació d’irregularitat.
e) L’obligació de tots els ajuntaments de Catalunya d’empadronament actiu de tota
la seva població, incloent mecanismes àgils d’empadronament sense domicili fix.
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions oportunes davant
del Govern de l’Estat per:
14) Ampliar la suspensió de desnonaments a tots els casos de famílies vulnerables i recuperar la prohibició de talls de subministraments bàsics mentre duri la
pandèmia
15) Reforçar de personal els serveis de tramitació de documentació, ajudes i
prestacions, especialment la Seguretat Social i les oficines de tràmits d’estrangeria,
per a donar resposta àgil a les sol·licituds de la ciutadania i acabar amb les esperes
i incerteses que generen.
Palau del Parlament, 9 de novembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, GP
CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impacte de la
crisi sanitària en els sectors productius
302-00258/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 85682 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Alícia Romero Llano, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’impacte de la crisi sanitària en els sectors productius
(tram. 300-00318/12).
Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a no especular ni
improvisar en les mesures sanitàries que va prenent per fer front a la pandèmia de la
Covid-19, i informar de manera certa i segura als ciutadans i les empreses.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a mantenir un
diàleg continu amb els sectors econòmics per tal d’acordar, i no tan sols informar,
les mesures compensatòries que s’han d’aprovar obligatòriament i paral·lela a les
sanitàries.
3. El Parlament de Catalunya manifesta el suport als sectors econòmics que, degut a les mesures sanitàries acordades per fer front a la Covid-19, han hagut de tancar els seus negocis.
4. El Parlament de Catalunya denuncia que el Govern de la Generalitat no ha
dedicat recursos suficients per a ajudes pels sectors econòmics afectats pels tanca3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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ments dels seus negocis. De fet, hi ha encara alguns sectors pels quals no s’ha aprovat cap ajut.
5. El Parlament de Catalunya constata que la Generalitat de Catalunya rebrà,
abans d’acabar l’any, transferències del Fons Covid Estatal per valor de 3.225 M€ i
que ha augmentat el seu pressupost en 420 M€ gràcies a la flexibilització del dèficit
aprovat pel Govern d’Espanya.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a mobilitzar de
manera urgent els recursos existents que, a 30 de setembre, comptaven amb un
superàvit de 891 M€. Els recursos s’han de destinar a:
a) Aprovar, en els propers 15 dies, una convocatòria d’ajuts directes i urgents pels
sectors econòmics següents: restaurants i bars, centres d’estètica i bellesa, comerços,
entitats de lleure, associacions de mares i pares d’alumnes, locals d’oci nocturn, empreses i autònoms que realitzen activitats extraescolars, firaires, establiments turístics, entitats esportives i culturals.
b) Pagar el deute pendent amb les entitats del tercer sector, centres de dia i residències de gent gran.
7. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a presentar, en el termini de 15
dies des de l’aprovació d’aquesta moció, un informe sobre els ajuts aprovats durant
aquesta pandèmia i els beneficiaris amb les quanties individuals de cadascun dels
ajuts.
8. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar, durant el mes de desembre i abans que finalitzi la XII Legislatura, davant la Comissió
d’Economia i Hisenda, un informe on es concreti de manera detallada el destí dels
Fons Covid provinents de l’Estat (3.225 M€).
Palau del Parlament, 9 de novembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Alícia Romero Llano, diputada, GP
PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la coordinació
amb el món local durant la pandèmia de la Covid-19
302-00259/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 85683 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la coordinació amb el món local durant la pandèmia de
Covid-19 (tram. 300-00319/12).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Liquidar, durant l’any 2021, tots els deutes que encara manté amb molts ajuntaments de Catalunya, revertint així les retallades cap al món local i la greu morositat en els pagaments de tot tipus de transferències de l’actual Govern de la Generalitat, i poder portar a terme el manteniment dels serveis essencials.
2. Augmentar, en 200 milions d’euros, els recursos provinents del Fons de Cooperació Local per sufragar els costos de les competències assumides pels Ajuntaments que no els hi són pròpies.
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3. Aprovar, de forma immediata, un Pla de xoc econòmic i social pels ajuntaments per fer front a la reconstrucció, ja que han vist reduïts notablement els seus
ingressos perquè han aprovat mesures d’alliberament fiscal per a la seva ciutadania,
i en especial cap als col·lectius més vulnerables.
4. Crear un nou Fons de Rescat extraordinari per a la reconstrucció social i econòmica dotat amb 500 milions d’euros on els ajuntaments siguin partícips i corresponsables del seu desenvolupament i gestió. És imprescindible que els municipis
tinguin un paper rellevant en la recuperació econòmica i social del país.
5. Donar compliment als acords amb les entitats municipalistes, i revertir en
les administracions locals el 85% de la recaptació de les sancions aplicades per les
policies locals per l’incompliment de les mesures de seguretat relacionades amb la
Covid-19.
6. Facilitar recursos econòmics als ajuntaments per fer front a l’aplicació de nous
protocols de seguretat (que generen noves despeses no previstes) per reprendre la
nova normalitat i reobrir serveis a la ciutadania (escoles bressol, centres escolars,
instal·lacions esportives i de lleure, casals d’estiu, les platges).
7. Establir un mecanisme per a coordinar, a través de la Comissió de Governs
Locals, els projectes que la Generalitat proposi presentar als Fons Europeus de Reconstrucció «Next Generation», per tal que els ajuntaments tinguin un paper que els
hi pertoca tenint en compte que la incidència a les ciutats serà molt alta i caldrà tenir
en compte les especificitat territorials.
8. Acompanyar als ens locals en la seva petició realitzada al Govern de l’Estat
per tal que puguin participar en els fons europeus a través d’un percentatge de recursos que haurien de transferir-se directament als ajuntaments.
9. Revertir la decisió de re-assignar els fons FEDER a despesa sanitària derivada
del coronavirus.
10. Desplegar l’acord marc entre la Generalitat de Catalunya i els governs locals sobre l’establiment de mesures d’abordatge integral de la gestió de la pobresa
energètica a Catalunya i creació i dotació d’un nou fons d’atenció solidària per a la
pobresa energètica.
11. Exigir que totes les resolucions preses pel Govern de la Generalitat que afectin directament o indirectament la gestió econòmica dels ajuntaments, vinguin
acompanyades de recursos econòmics per fer-hi front.
12. Assegurar els recursos necessaris per continuar donant el servei de l’educació
de 0 a 3 anys per evitar que la crisi socioeconòmica provocada es tradueixi en una
pèrdua d’oportunitats educatives per als infants de famílies vulnerables i obrir línies
d’ajuts a llars d’infants amb dificultats.
13. Garantir la suficiència alimentària durant el curs escolar 2020-2021, tant en
períodes lectius com no lectius, inclòs l’estiu, i coordinar-se amb els ajuntaments per
donar el servei durant les quarantenes causades per la Covid-19.
14. Que el Departament d’Educació exerceixi un lideratge educatiu que situï el
dret a l’educació en igualtat d’oportunitats i amb seguretat pel conjunt de la comunitat educativa al centre de qualsevol pla de recuperació i de progrés de Catalunya,
i un model de governança educativa amb els ens locals, que es basi en la coresponsabilitat, la lleialtat institucional i transparència, d’acord amb les competències i els
recursos disponibles, per fer possible una societat educadora.
15. Compartir, urgentment, amb els municipis l’anàlisi epidemiològic, amb els
índexs de transmissió i la resta d’indicadors sobre nous brots i contagis de la Covid-19.
16. Establir entre el Govern de la Generalitat i els ajuntaments una taula comuna
d’emergència social amb capacitat per dotar de recursos suficients per ajudar al territori, empreses i famílies afectades per l’actual situació de la pandèmia que vivim.
17. Reobrir els centres d’atenció primària i els consultoris locals de salut en coordinació amb els ens locals.
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18. Aixecar, de manera immediata, la suspensió de la presentació de sol·licituds
dels ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la Covid-19 en
els lloguers d’habitatge habitual.
19. Assumir el 100% del cost que tenen els ajuntaments per fer front a l’aplicació
del conveni que obliga a inspeccionar habitatges buits als ajuntaments.
20. Facilitar recursos econòmics als ajuntaments perquè puguin fer front a les
despeses derivades de la Covid-19 en els temes de desinfeccions d’espais públics,
parcs, neteja i desinfecció de dispensaris mèdics habituals i esporàdics, ampliació del servei de recollida d’escombraries, neteja extra del equipaments educatius i
culturals.
21. Ampliar les mesures econòmiques perquè els ajuntaments puguin fer plans
d’ocupació extraordinaris per augmentar el personal dels serveis socials i els seus
perfils professionals amb treballadors i educadors social, psicòlegs, etc. per fer un
abordatge interdisciplinari adequat a la situació actual.
22. Assegurar els recursos econòmics suficients als ajuntaments per pal·liar la
manca de fons de l’última convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC) que fa del tot insuficient fer front a les necessitats dels ens locals.
Palau del Parlament, 9 de novembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Marta Moreta Rovira, diputada, GP
PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut mental
302-00260/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 85694 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del
Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre la salut mental (tram. 300-00321/12).
Moción

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Establecer un sistema de contratación de actividad a las entidades proveedoras
de servicios de salud mental que tenga en cuenta la actividad, la complejidad y los
resultados en salud, evaluados por los profesionales y por usuarios.
2. Garantizar la financiación pública y suficiente de las asociaciones de familiares y usuarios que estén desarrollando la actividad contemplada en la Cartera de
Servicios del Ministerio de Sanidad, con la correspondiente competencia delegada
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o del Departament del Salut,
en función de la actividad realizada, contemplando la posibilidad de establecer contratos con dichas entidades para garantizar dicha financiación.
3. Publicar anualmente los resultados de actividad y los datos económicos de
cada uno de los proveedores de salud mental, evaluar las necesidades en salud mental de la población de cada una de las regiones sanitarias, y definir y aplicar un plan
para incrementar los recursos en cada una de ellas hasta garantizar el acceso a los
tratamientos de todos los ciudadanos que lo necesiten, y de este modo acabar con
la discriminación que se inflige desde la Administración Pública de Cataluña, evaluando su actuación anualmente e incorporando los incrementos necesarios del presupuesto de salud mental para conseguirlo.
Fascicle segon
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4. Desarrollar programas específicos para la atención de las personas con trastornos del espectro autista y sus familias en todas las regiones sanitarias de Cataluña, tanto en la red de salud mental de adultos como infantojuvenil, tanto a nivel
psicoterapéutico como de apoyo al ámbito educativo, a la formación profesional, al
ocio y a la inserción laboral, para acabar con la discriminación infligida por la Administración a las personas que sufren este tipo de problemas de salud y sus familias, al no ver garantizado el acceso a los tratamientos psicoterapéuticos, sociales y
de apoyo en el ámbito educativo y en la red de recursos públicos de Cataluña.
5. Desarrollar programas específicos para la atención de las personas con trastornos de la conducta alimentaria y sus familias en todas las regiones sanitarias de
Cataluña, tanto en la red de salud mental de adultos como infantojuvenil, tanto a
nivel psicoterapéutico como de apoyo al ámbito educativo y social, especialmente
respecto de las plazas de hospitalización de media estancia donde se llevan a cabo
actividades psicoterapéuticas para adolescentes, para acabar con la discriminación
infligida por la Administración Pública catalana.
6. Desarrollar programas específicos para la atención de adolescentes y adultos
jóvenes con trastornos de conducta y sus familias en todas las regiones sanitarias de
Cataluña, tanto en la red de salud mental de adultos como infantojuvenil, tanto a nivel psicoterapéutico como de apoyo al ámbito educativo, en coordinación con la red
de atención a las conductas adictivas y el sistema judicial, garantizando el abordaje
psicoterapéutico y rehabilitador.
7. Definir un plan de prevención de suicidio que incida en los determinantes
socioculturales, implementando programas de educación en habilidades sociales y
emocionales, vinculando el programa de detección de casos de riesgo Codi Risc
Suïcidi a programas de intervención psicosociales en la red de salud mental y de
servicios sociales de cada región sanitaria, teniendo en cuenta las necesidades de
colectivos profesionales más vulnerables. En este sentido:
a. Se dotará este plan de los recursos necesarios, ajustándolo a las necesidades
de cada territorio, y se aplicará en el plazo de un año.
b. Se aplicará, en el mismo plazo de un año, un programa para garantizar el apoyo a los supervivientes en todas las regiones sanitarias de Cataluña.
8. Definir, dotar de recursos y aplicar un modelo de atención en salud mental basado en las intervenciones comunitarias, en la prevención y promoción de la salud
mental y en la inserción sociolaboral, promoviendo a la vez planes de lucha contra
el estigma.
Palacio del Parlamento, 9 de noviembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada,
GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la corrupció a
l’Administració de la Generalitat
302-00261/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 85695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Ignacio Martín Blanco, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre la corrupció a l’Administració de la Generalitat (tram.
300-00322/12).
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Moción

El Parlamento de Cataluña:
1. Reconoce la preocupación de los ciudadanos por la perpetuación durante décadas en Cataluña de una corrupción política estructural, institucionalizada, sistémica y tan extendida que, además de adoptar formas y características de la delincuencia organizada, se encuentra profundamente imbricada en el seno de gobiernos
locales y del autonómico.
2. Recuerda que la participación en actividades corruptas de personas con responsabilidades políticas locales y autonómicas resulta revelador de la gravedad de la
corrupción que sufrimos en Cataluña y del perjuicio para el conjunto de la sociedad
del uso de fondos públicos para perseguir intereses particulares y no los intereses
generales.
3. Condena toda acción que pretenda obtener rédito político o económico aprovechando la gestión de la actual situación de pandemia sanitaria del Covid-19 que
sufrimos todos los ciudadanos.
4. Muestra su más enérgico rechazo a la falta de respeto a los ciudadanos que,
según informaciones públicas, el exconseller del Govern de la Generalitat y señalado militante de ERC, Sr. Xavier Vendrell, actualmente investigado en una causa por
delitos de corrupción, habría cometido con el uso de expresiones como «el pueblo
no tiene puta idea» [sic] y otras expresiones xenófobas, racistas y estigmatizantes.
5. Declara que la existencia de «sanedrines» o «estados mayores» de personas
políticamente influyentes decidiendo sobre los asuntos públicos al margen de todo
control democrático y la transparencia obligatoria de toda institución pública, constituye una forma novedosa y preocupante de la corrupción que venimos sufriendo
en Cataluña y reitera la importancia del derecho de los ciudadanos a saber toda la
verdad sobre esta lacra.
6. Reconoce la labor de todos los servidores públicos que, cumpliendo la ley, evitan el fraude y la corrupción, y agradece la incansable labor que realizan contra la
corrupción las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servidores de organismos fiscalizadores, Jueces, Fiscales y demás personal al servicio de la Justicia.
7. Expresa su máxima solidaridad con los anónimos denunciantes del fraude y
la corrupción, los cuales, con su valentía al denunciar, permiten la investigación de
la corrupción y la sanción de sus responsables por la Justicia y ello, a pesar de ser
muchas veces señalados, coaccionados o denigrados o de correr el riesgo de serlo.
8. Muestra su más enérgica condena a la connivencia de los directores de los
medios de comunicación públicos autonómicos con la fraudulenta utilización de
profesionales o colaboradores aparentemente independientes, pero que en realidad
son agentes del Govern o de los partidos políticos que lo apoyan cuya función es
instrumentalizar los medios públicos para difundir en cada momento los mensajes
y consignas partidistas y/o del Govern. Asimismo, manifiesta que, en cumplimiento
del deber de actuación persiguiendo el servicio público que tienen los medios de comunicación autonómicos, estos agentes gubernamentales deberían dimitir o, en su
caso, ser inmediatamente cesados.
9. Censura la inacción del Consell de l’Audiovisual de Catalunya ante la pública
y notoria existencia de agentes del Govern encubiertos en los medios públicos autonómicos que comprometen a todas luces la neutralidad política y la garantía del pluralismo político que estos medios de comunicación deberían respetar en un Estado
Social y Democrático de Derecho como es España.
10. Reprueba al Govern por su inacción y pasividad ante los indicios de fraude
y corrupción conocidos a raíz de la investigación que lleva a cabo el Juzgado de
Instrucción número 1 de Barcelona, incumpliendo así el mandato parlamentario de
hacer de la lucha contra la corrupción un objetivo central de la acción política del
Govern recogido en el apartado 5 de la Resolución 735/XII del Parlament de Cata-
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luña subsiguiente al debate sobre la corrupción estructural, sistémica e institucionalizada en Cataluña.
11. Teniendo en cuenta el evidente conflicto de interés en el que se encuentran los
miembros del Govern por su vinculación con los investigados y su aparente implicación en los hechos objeto de investigación por el Juzgado de Instrucción número
1 de Barcelona en la causa por presuntos delitos de corrupción, insta al Govern de
la Generalitat a:
A. Someterse al debido control parlamentario, exponiendo en sede parlamentaria
su conocimiento sobre los hechos y circunstancias conocidos a raíz de la investigación judicial.
B. Abstenerse de interferir indebidamente en la investigación judicial en marcha,
evitando en todo momento la materialización del mencionado conflicto de interés
que tienen sus miembros en forma de conductas indebidas y comprometiéndose a
colaborar proactivamente en todo aquello que les sea requerido por autoridad o comisión judicial al respecto.
Palacio del Parlamento, 09 de noviembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Ignacio Martín Blanco, diputado, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels
serveis penitenciaris durant la situació generada per la Covid-19
302-00262/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 85696 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Marc Sanglas
i Alcantarilla, diputat del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la gestió dels serveis penitenciaris durant la
situació generada per la Covid-19 (tram. 300-00320/12).
Moció

La situació epidemiològica derivada del coronavirus Covid-19 ha obligat el Govern de Catalunya a adoptar mesures inèdites per tal de fer front a una crisi sanitària
i social sense precedents. Tanmateix, el poder judicial ha actuat en tot moment absolutament aliè a greu emergència social i sanitària. El Departament de Justícia, des
de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, ha adoptat
totes les mesures per la prevenció sanitària i la gestió davant de casos positius en els
centres penitenciaris catalans sense comptar en cap moment amb la complicitat del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ha actuat d’esquenes a la pandèmia.
El Departament de Justícia ha hagut de reorganitzat les presons a mode de tallafocs contra el virus: limitació de les comunicacions presencials, conversió dels
mòduls en grups bombolla (sense activitats conjuntes entre ells), agrupació d’interns
amb permisos en el mateix mòdul, proves de coronavirus a tots els ingressos o reingressos de permís… Tot això, vetllant per preservar al mateix temps la protecció de
la salut però també els drets i les condicions de vida de la població empresonada. En
aquest sentit, l’administració penitenciaria de Catalunya ha estat, segons dades del
Consell d’Europa, entre les diferents administracions europees, la que més externalitzacions ha fet com a mesura preventiva relacionada amb la COVID 19: un 17%
respecte a la població que hi havia al gener de 2020.
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Així mateix, seguint els pronunciaments de l’Alt Comissionat de les Nacions
Unides pels Drets Humans i el Comitè per a la Prevenció de la Tortura del Consell
d’Europa, per tal prevenir el risc de propagació del coronavirus en els centres penitenciaris, una de les mesures més importants per la prevenció de l’expansió de la
infecció a les presons ha estat la reducció de la concentració d’internes i interns als
centres penitenciaris. En aquest sentit, el Departament de Justícia ha potenciat la
classificació en tercer grau de les persones internes amb condicions favorables per
complir la condemna en semillibertat i l’aplicació de l’article 86.4 del Reglament
Penitenciari per romandre al domicili o a recursos externs.
Tanmateix, la Fiscalia i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han actuat
aliens a la crisi sanitària, fugint de qualsevol implicació per a protegir la salut de les
persones privades de llibertat. El poder judicial ha dictat la mateixa proporció de
presons preventives i de mesures penals alternatives, com si no estiguéssim vivint
una pandèmia. Alhora, si durant el confinament es va multiplicar per cinc el nombre de persones privades de llibertat en situació de 86.4, el nombre de persones en
aquesta situació ha disminuït respecte al període de confinament i una de les causes
principals és que la fiscalia i els jutjats de vigilància penitenciaria estan revocant
una part de les aplicacions d’aquesta mesura.
Davant d’aquesta situació, el Parlament de Catalunya:
1. Constata que la Fiscalia i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han
d’implicar-se en la protecció de la salut de les persones privades de llibertat en els
centres penitenciaris de Catalunya, cosa que no ha passat fins ara, i han actuat aliens
a la crisi social i sanitària derivada del coronavirus Covid-19.
2. Insta al Govern de Catalunya a continuar impulsant totes les mesures que siguin possibles per reduir la concentració de la població penitenciària complint així
amb les recomanacions de Nacions Unides i el Comitè per a la Prevenció de la Tortura del Consell d’Europa.
Palau del Parlament, 9 de novembre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció
primària
302-00263/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 85697 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix
l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a
la Interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària (tram. 300-00324/12).
Moció

1. El Parlament de Catalunya constata:
a) La importància de l’atenció primària en el sistema sanitari, tant pel que fa a la
prevenció i la promoció de la salut, el seguiment continuat de les cronicitats i com
per la necessària capacitat resolutiva.
b) Que, durant els anys de recuperació econòmica (2013-2019), el Govern de la
Generalitat no ha recuperat els nivells de recursos necessaris per garantir un nivell
de dotació de professionals i d’inversions en equipaments, que hagin permès un di-
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mensionament adequat de l’atenció primària, la qual cosa ha anat repercutint en un
deteriorament de l’atenció a la ciutadania.
c) Que la crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha posat en evidència la debilitat de l’atenció primària, la qual cosa ha requerit actuacions urgents i immediates
por donar resposta a les necessitats més urgents davant la necessitat d’actuar en diferents àmbits en el marc de la pandèmia.
d) En aquestes circumstàncies d’extraordinària tensió sobre l’assistència primària, cal agrair específicament els professionals que han treballat, i continuen treballant, en unes condicions molt difícils per procurar donar la millor atenció sanitària
possible a la ciutadania.
e) Que el Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària presentat a inicis de setembre resulta insuficient per abordar les necessitats actuals i futures de
l’atenció primària.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Plantejar un nou pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària que,
a més d’abordar les necessitats en el moment actual de pandèmia, permeti configurar l’atenció primària a mig i llarg termini amb els recursos necessaris per garantir
l’adequada atenció de salut que es vol oferir a la ciutadania, tot recuperant la capacitat resolutiva, i per tant l’agilitat en l’atenció a les necessitats de les persones.
b) Avaluar l’adopció de mesures concretes que permetin fer més atractiu el desenvolupament professional en l’àmbit de l’atenció primària amb l’objectiu de recuperar
professionals que han optat per marxar, fins i tot, a l’estranger.
c) Recuperar l’objectiu de que el període màxim en què s’obté cita amb el metge
de família és de 48 hores.
d) Establir les mesures necessàries que permetin als centres d’atenció primària i
als centres d’urgències d’atenció primària poder resoldre les emergències classificades en els nivells 4 i 5 de triatge, reduint així la incidència d’aquestes a les urgències
hospitalàries. Aquestes mesures han d’anar acompanyades de la difusió necessària
perquè els usuaris coneguin on i quan poden ser atesos d’acord amb la gravetat de
l’emergència.
e) Establir un pla específic d’implantació, difusió i ús d’eines telemàtiques, que
permetin incrementar el nombre de professionals i usuaris que les usen, aprofitant
els avantatges que ofereixen, tot evitant tràmits redundants.
f) Desestimar el pla d’automostres de test de Covid-19 entre alumnes de secundària sota la supervisió de personal docent per inadequat, i valorar alternatives.
g) Avaluar i implementar àmbits de col·laboració amb oficines de farmàcia, i altres professionals sanitaris, com ara les clíniques dentals, que puguin ser adequats
per tal d’alleugerir la pressió sobre l’atenció primària.
h) Davant l’eventualitat de previsió de col·lapse del servei públic, com ara el que
s’ha donat en l’anàlisi de proves PCR a Barcelona, cercar les alternatives necessàries, inclòs el recurs a entitats privades per tal de garantir la qualitat i rapidesa en la
prestació del servei.
i) Plantejar, en el marc del Consell Interterritorial de Salut, la necessitat d’incloure les mascaretes, guants i hidrogels desinfectants en el llistat de bens i productes
als que s’aplica el tipus súper reduït de l’Impost sobre el Valor Afegit del 4%.
Palau del Parlament, 9 de novembre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat,
SP PPC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la repercussió
de la Covid-19 en el món local
302-00264/12
PRESENTACIÓ: GP JXCAT
Reg. 85698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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 161 del Reglament del Parlament, presenta la
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la repercussió de la
Covid-19 en el món local (tram. 300-00326/12).
Moció

1. El Parlament de Catalunya:
1.1 Reconeix i constata la dedicació, el compromís i el treball que es du a terme
des del món local per atendre les necessitats de la ciutadania sempre i especialment
en aquests moments de pandèmia. L’administració local és la més propera al ciutadà.
1.2 Denuncia la falta de finançament i dificultats que venen imposades des de
l’Estat al món local a través d’un infrafinançament; per la centrifugació del deute
del mateix Estat.
1.3 Constata l’incompliment econòmic per part de l’Estat en relació a la Generalitat de Catalunya i que té la seva traducció en l’infrafinançament del món local en
les següents obligacions:
a. L’execució de la part pressupostada per Catalunya.
b. El pagament del deute pendent de 458 M€ de l’IVA.
c. El pagament del deute pendent acumulat de 3.808 M€ pel no pagament de la
Disposició Addicional 3a
d. Assumir el percentatge que li correspon amb un 50% en la Llei de Dependència.
e. El pagament del deute pendent acumulat amb un 1.249 M€ en finançament
dels Mossos d’Esquadra.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
2.1. Reclamar al govern de l’Estat que faci efectiu l’anunci en quant a que els
ajuntaments puguin utilitzar el seu romanent.
2. 2. Exigeix al govern de l’estat a concretar i aprovar la partida pressupostària
destinada als ajuts pels danys ocasionats pels temporals Dana i Glòria.
Palau del Parlament, 9 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat
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4.

Informació

4.53.

Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el
conseller d’Interior sobre els seus objectius i els darrers canvis
organitzatius del Departament d’Interior
354-00376/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Comunicació de la retirada: SP PPC (reg. 83272).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Interior, 09.11.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb
el conseller d’Interior sobre el resultat de les proves d’avaluació
psicològica en la convocatòria d’oposicions per a l’accés a l’escala
bàsica de Bombers de la Generalitat
354-00402/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC (reg. 83511).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 09.11.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el
conseller d’Interior sobre la informació d’un mitjà de comunicació
relativa a la suplantació digital d’organitzacions de l’esquerra
independentista i moviments socials
354-00403/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC (reg. 83512).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 09.11.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el
conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la
informació d’un mitjà de comunicació relativa a la suplantació digital
d’organitzacions de l’esquerra independentista i moviments socials
354-00404/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC (reg. 83513).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 09.11.2020.

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

36

BOPC 730
13 de novembre de 2020

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el
conseller d’Interior perquè informi sobre el dispositiu policial del
desallotjament de la Casa Buenos Aires, de Barcelona
354-00405/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Marc Parés Franzi, juntament amb un altre diputat del
GP CatECP (reg. 83579).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 09.11.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals
amb la consellera de la Presidència sobre les mesures restrictives en
el món de l’esport arran de la crisi sanitària de la Covid-19
354-00411/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP (reg.
85493).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 10.11.2020.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de la secretària general d’Interior
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els seus objectius
356-00889/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Comunicació de la retirada: SP PPC (reg. 83273).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Interior, 09.11.2020.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Milà i Vidal, director gerent
del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació,
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la notícia d’un
mitjà de comunicació relativa a la suplantació digital d’organitzacions
de l’esquerra independentista i moviments socials
356-00914/12
SOL·LICITUD

Presentació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC (reg. 83514).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 09.11.2020.
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Sol·licitud de compareixença d’Eduard Sallent, comissari en cap del
Cos de Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior perquè
informi sobre la notícia d’un mitjà de comunicació relativa a la
suplantació digital d’organitzacions de l’esquerra independentista i
moviments socials
356-00915/12
SOL·LICITUD

Presentació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC (reg. 83515).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 09.11.2020.

Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè
informi sobre el resultat de les proves d’avaluació psicològica en la
convocatòria d’oposicions per a l’accés a l’escala bàsica de Bombers
de la Generalitat
356-00916/12
SOL·LICITUD

Presentació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC (reg. 83516).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 09.11.2020.

Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport i de
l’Activitat Física davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè
informi sobre les mesures adoptades en el món de l’esport per les
restriccions provocades per la pandèmia de Covid-19
356-00920/12
SOL·LICITUD

Presentació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP (reg. 85458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 10.11.2020.

Sol·licitud de compareixença de Magda Casamitjana, directora del
Programa d’abordatge integral dels casos de salut mental d’elevada
complexitat, del Departament de Salut de la Generalitat, davant la
Comissió de Salut perquè informi sobre l’estat d’aquest programa
356-00923/12
SOL·LICITUD

Presentació: Gemma Geis i Carreras, del GP JxCat, Anna Caula i Paretas, del GP
ERC (reg. 85732).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 09.11.2020.
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Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris
i d’altres persones
4.53.15.

Compareixença en ponència de Mar Serna Calvo, magistrada del
Jutjat Social 23 de Barcelona i sòcia fundadora de l’Associació
de Dones Jutges d’Espanya, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista
353-00896/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista», el 09.11.2020.

Compareixença en ponència de la magistrada Sònia Gutiérrez
Muñoz del Jutjat Penal núm. 16 de Barcelona, amb competències
en violència de gènere, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista
353-00897/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista», el 09.11.2020.

Compareixença en ponència de Carlos Pascual Alfaro, magistrat del
Jutjat de Violència sobre la Dona núm. 1 de Barcelona, amb relació
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00901/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista», el 26.10.2020.
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Compareixença en ponència de Lucía Avilés Palacios, magistrada
del Jutjat d’Instrucció núm. 3 d’Arenys de Mar i sòcia fundadora de
l’Associació de Dones Jutges d’Espanya, amb relació a la Proposició
de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les
dones a erradicar la violència masclista
353-00902/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista», el 26.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de Dones Juristes
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008,
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00907/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista», el 15.10.2020.

Compareixença en ponència de Carla Vall i Duran, llicenciada en
Dret per la Universitat Pompeu Fabra, especialista en dret penal i
assessora en polítiques públiques, amb relació a la Proposició de llei
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones
a erradicar la violència masclista
353-00909/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista», el 15.10.2020.

Compareixença en ponència de Laia Serra, advocada i experta
en violències masclistes, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista
353-00910/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista», el 15.10.2020.
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Compareixença en ponència de Maria Eugènia Gay Rosell, degana
del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb relació a la Proposició
de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les
dones a erradicar la violència masclista
353-00913/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista», el 02.11.2020.

Compareixença en ponència de Cristina Díaz-Malnero Fernández,
presidenta de la Secció de Dret Matrimonial i de Família de l’Il·lustre
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb relació a la Proposició de
llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les
dones a erradicar la violència masclista
353-00916/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista», el 02.11.2020.

Compareixença en ponència del president o la presidenta de la
comissió de violència de gènere de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia
de Lleida amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència
masclista
353-00919/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista», el 26.10.2020.

Compareixença en ponència del president o la presidenta de la
comissió de violència de gènere de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia
de Reus amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència
masclista
353-00920/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista», el 02.11.2020.
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Compareixença en ponència del president o la presidenta de la
comissió de violència de gènere de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Terrassa amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència
masclista
353-00922/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista», el 09.11.2020.

Compareixença en ponència de Lourdes Muñoz Santamaria, diputada
al Congrés dels Diputats de la novena legislatura, amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00924/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista», el 20.10.2020.

Compareixença en ponència de Gemma Lienas Massot, diputada
al Parlament de Catalunya de l’onzena legislatura, amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00925/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista», el 26.10.2020.

Compareixença en ponència de Sílvia Carrasco Pons, professora
d’antropologia social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00929/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista», el 02.11.2020.
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Compareixença en ponència de Maribel Cárdenas Jiménez,
professora associada de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00930/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista», el 26.10.2020.

Compareixença en ponència de Tània Verge, doctora en Ciències
Polítiques i professora agregada del Departament de Ciències
Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00933/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista», el 15.10.2020.

Compareixença en ponència de Pilar Albertín Carbó, professora
titular del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona,
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008,
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00935/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista», el 20.10.2020.

Compareixença en ponència d’Alba Alfageme i Casanova, psicòloga
especialitzada en l’abordatge de les violències masclistes i
professora de la Universitat de Barcelona, amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00938/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista», el 20.10.2020.
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Compareixença en ponència d’Encarna Bodelón González, professora
de Filosofia del Dret i membre del grup de recerca Antígona de
la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista
353-00943/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista», el 09.11.2020.

Compareixença en ponència de Natalia Massé Minchero, responsable
del programa per a les dones de la Fundació Apip-Acam, Associació
per a la Promoció i la Inserció Professional i Associació Cívica
d’Ajuda Mútua, amb relació a la Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista
353-00948/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista», el 15.10.2020.

Compareixença en ponència de Beatriu Masià, representant
de l’associació Tamaia, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista
353-00950/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista», el 15.10.2020.

Compareixença en ponència de Montse Pineda, coordinadora
d’Incidència Política de l’associació Creació Positiva i vicepresidenta
del Consell Nacional de les Dones de Catalunya, amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00956/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista», el 15.10.2020.
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Compareixença en ponència de Conxa Borrell i Sabrina Michelle
Sánchez, representants del sindicat Otras, amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00970/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista», el 20.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representant del col·lectiu Dones
Tech amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència
masclista
353-00978/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista», el 26.10.2020.

Compareixença en ponència de Lola Pérez, sexòloga i integradora
social, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència
masclista
353-00985/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00119/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 09.11.2020.

Compareixença en ponència de Laia Rosich, coordinadora del Grup
de Treball de Violències Masclistes del Consell Nacional de les Dones
de Catalunya i representant del Col·legi de Psicologia, amb relació a
la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00986/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista», el 20.10.2020.
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Compareixença en ponència del cap del Grup Central d’Atenció a la
Víctima dels Mossos d’Esquadra amb relació a la Proposició de llei
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones
a erradicar la violència masclista
353-00990/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista», el 20.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de Comissions
Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de
l’activitat econòmica
353-00992/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de facilitació de
l’activitat econòmica», el 09.11.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la Unió General
de Treballadors amb relació al Projecte de llei de facilitació de
l’activitat econòmica
353-00993/12
DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de facilitació de l’activitat
econòmica», el 09.11.2020.

Compareixença en ponència d’una representació d’Autònoms Pimec
amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
353-01008/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de facilitació de
l’activitat econòmica», el 19.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de
Professionals Autònoms i Empreses amb relació al Projecte de llei de
facilitació de l’activitat econòmica
353-01009/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de facilitació de
l’activitat econòmica», el 09.11.2020.
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Compareixença en ponència d’una representació de Pimec Dones
amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
353-01011/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de facilitació de
l’activitat econòmica», el 19.10.2020.

Compareixença en ponència de Joaquín Tornos Mas, catedràtic
de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i membre de
l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, amb relació
al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
353-01014/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de facilitació de
l’activitat econòmica», el 09.11.2020.

Compareixença en ponència d’una representació del Consell de
Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat
econòmica
353-01016/12
DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de facilitació de l’activitat
econòmica», el 09.11.2020.

Compareixença d’una representació del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya davant la Comissió de la Infància per a informar sobre els
riscos digitals a què estan exposats els menors
357-00636/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió de la Infància, tinguda el
10.11.2020, DSPC-C 609.

Compareixença de Carmen Valenzuela, diputada responsable del torn
d’ofici del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, per a informar sobre
l’assistència a les víctimes de violència masclista
357-00869/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió d’Igualtat de les Persones i de
Feminismes, tinguda el 03.11.2020, DSPC-C 600.
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Compareixença d’Aurora Martín, representant de l’Associació
Catalana per la Infància Maltractada, davant la Comissió d’Igualtat
de les Persones per a informar sobre l’atenció i el tractament a
persones adultes que van patir abusos sexuals en la infantesa
357-00870/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió d’Igualtat de les Persones i de
Feminismes, tinguda el 03.11.2020, DSPC-C 600.

Compareixença de Berta Rubio, en representació de l’Associació
d’Atenció a la Diversitat Familiar, davant la Comissió de la Infància
per a informar sobre la coordinació parental i les famílies enllaçades
357-00899/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió de la Infància, tinguda el
10.11.2020, DSPC-C 609.

Compareixença de Ferran Cabré, director de producció d’Iqoxe,
davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la
Petroquímica
357-00964/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica, tinguda el 10.11.2020, DSPC-C 610.

Compareixença en comissió de María José Carcelén Romero,
coordinadora del Col·lectiu Residències 5+1, en qualitat de testimoni,
davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències
de la Gent Gran
365-00167/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de
les Residències per a Gent Gran, tinguda el 09.11.2020, DSPC-C 606.
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Compareixença en comissió de Roberto Martínez Clemente,
representant d’Afectados BB Serveis, en qualitat de testimoni, davant
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències de la
Gent Gran
365-00168/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de
les Residències per a Gent Gran, tinguda el 09.11.2020, DSPC-C 606.

Compareixença en comissió de María José Alarcón Vicente,
representant d’Afectados BB Serveis, en qualitat de testimoni, davant
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències de la
Gent Gran
365-00169/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de
les Residències per a Gent Gran, tinguda el 09.11.2020, DSPC-C 606.
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