
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 998/XII del Parlament de Catalunya, sobre la recuperació i la dignificació 
de les víctimes de la Guerra Civil
250-01116/12
Adopció 21

1.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2019, sobre el Compte general de 
les corporacions locals, corresponent a l’exercici del 2017
258-00019/12
Coneixement de l’Informe 21

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 11/2020, sobre el Compte general de 
les corporacions locals corresponent a l’exercici del 2018
258-00026/12
Coneixement de l’Informe 22

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 el suport al sector del transport discrecional i turístic 
de viatgers arran de la crisi de la Covid-19
250-01347/12
Rebuig 23

Proposta de resolució sobre el garantiment de les mesures per a implantar el te-
letreball
250-01411/12
Retirada 23

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 per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00006/12
Substitució de ponents 24
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Projecte de llei pel qual s’adopten mesures pressupostàries en relació amb el desple-
gament de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç de determinats serveis 
socials de caràcter residencial i d’atenció diürna que preveu el Pla de contingència 
per a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per la Covid-19, 
pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria d’infància i adolescència del 
Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i 
administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i al-
tres de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, 
de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures 
de caràcter social
200-00018/12
Ponència per a elaborar l’Informe 24

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil
202-00037/12
Substitució de ponents 25

Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
202-00059/12
Substitució de ponents 26

Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya
202-00061/12
Propostes d’audiència d’organitzacions, grups socials i experts presentades pels grups parla-
mentaris 26
Acord de la Comissió sobre les audiències proposades 27
Tinguda de les compareixences d’organitzacions, grups socials i experts 27
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat 27
Nomenament d’un relator 27

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les do-
nes a erradicar la violència masclista
202-00067/12
Substitució de ponents 28

Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
202-00068/12
Substitució de ponents 28

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció ex-
terior i de relacions amb la Unió Europea, a fi d’establir mecanismes anuals d’impuls 
i control de l’acció exterior de la Generalitat
202-00085/12
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 28

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 37/2020, del 3 de novembre, de reforç de la protecció del dret a l’habi-
tatge davant els efectes de la pandèmia de la Covid-19
203-00061/12
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 29

Decret llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter so-
cial per fer front a les conseqüències de la Covid-19
203-00062/12
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 31

Decret llei 36/2020, del 3 de novembre, de mesures urgents en l’àmbit de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics i de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques
203-00063/12
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 54

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la cultura en temps de Covid-19
250-01556/12
Esmenes presentades 57
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Proposta de resolució sobre la defensa del dret fonamental a la llibertat ideològica 
dels ciutadans davant la vulneració de la neutralitat ideològica i política del Síndic 
de Greuges
250-01568/12
Presentació: GP Cs 57

Proposta de resolució sobre la paralització de la variant de la C-31 a Torroella de 
Montgrí
250-01569/12
Tramesa a la Comissió 59
Termini de presentació d’esmenes 59

Proposta de resolució sobre la dignificació i la senyalització de les fosses comunes 
de la Guerra Civil i la dictadura franquista als cementiris
250-01570/12
Tramesa a la Comissió 59
Termini de presentació d’esmenes 59

Proposta de resolució sobre la celebració d’un debat específic en comissió sobre 
el fons Next Generation
250-01572/12
Tramesa al Ple 60

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un protocol de prevenció de la Covid-19 
per als espais en què es desenvolupen activitats extraescolars
250-01573/12
Tramesa a la Comissió 60
Termini de presentació d’esmenes 60

Proposta de resolució sobre la reobertura i la posada en funcionament del centre 
d’urgències d’atenció primària de Tarragona
250-01574/12
Tramesa a la Comissió 60
Termini de presentació d’esmenes 60

Proposta de resolució sobre la posada en marxa de mesures sanitàries urgents al 
centre d’atenció primària Sant Pere, de Reus
250-01575/12
Tramesa a la Comissió 60
Termini de presentació d’esmenes 60

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’ajuts directes per a evitar el tancament de 
negocis i empreses relacionats amb els sectors de la restauració, l’estètica i la bellesa
250-01576/12
Tramesa a la Comissió 61
Termini de presentació d’esmenes 61

Proposta de resolució sobre la creació de la delegació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a la vegueria del Penedès
250-01577/12
Tramesa a la Comissió 61
Termini de presentació d’esmenes 61

Proposta de resolució sobre les targetes de crèdit renovable
250-01578/12
Tramesa a la Comissió 61
Termini de presentació d’esmenes 61

Proposta de resolució sobre la preservació del patrimoni arquitectònic, cultural i 
social de la Casa Buenos Aires
250-01580/12
Tramesa a la Comissió 62

Proposta de resolució sobre l’actualització de les llistes d’espera de salut
250-01581/12
Tramesa a la Comissió 62
Termini de presentació d’esmenes 62

Proposta de resolució sobre la recuperació del servei d’urgències al CAP de Sitges
250-01582/12
Tramesa a la Comissió 62
Termini de presentació d’esmenes 62
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Proposta de resolució sobre el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
250-01583/12
Tramesa a la Comissió 62
Termini de presentació d’esmenes 62

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències a Olot
250-01585/12
Tramesa a la Comissió 63
Termini de presentació d’esmenes 63

Proposta de resolució sobre el compliment del Pla d’enfortiment i transformació de 
l’atenció primària
250-01586/12
Tramesa a la Comissió 63
Termini de presentació d’esmenes 63

Proposta de resolució sobre els tècnics en cures auxiliars d’infermeria
250-01587/12
Tramesa a la Comissió 63
Termini de presentació d’esmenes 63

Proposta de resolució sobre les inversions necessàries per a l’ampliació de l’Hos-
pital Sant Joan de Déu de Martorell
250-01588/12
Tramesa a la Comissió 63
Termini de presentació d’esmenes 64

Proposta de resolució sobre la falta d’infermers a Catalunya
250-01589/12
Tramesa a la Comissió 64
Termini de presentació d’esmenes 64

Proposta de resolució sobre els mecanismes de prevenció de neoplàsies
250-01590/12
Tramesa a la Comissió 64
Termini de presentació d’esmenes 64

Proposta de resolució sobre l’eliminació del requisit de compliment de la Llei de 
política lingüística de les bases dels ajuts per a compensar els efectes de la crisi 
provocada per la Covid-19
250-01591/12
Tramesa a la Comissió 64
Termini de presentació d’esmenes 64

Proposta de resolució sobre Colòmbia
250-01592/12
Rectificació del text presentat 65
Tramesa a la Comissió 65

Proposta de resolució sobre el transport sanitari entre els tres hospitals del Consor-
ci Sanitari Alt Penedès - Garraf i entre Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, 
i Sant Pere de Ribes
250-01593/12
Presentació: GP CatECP 66

Proposta de resolució sobre l’aturada del projecte de reobertura del camp de golf 
de Can Sant Joan, entre Rubí i Sant Cugat del Vallès
250-01594/12
Presentació: GP CatECP 68

Proposta de resolució sobre la unitat de Tedax-NRBQ del Cos de Mossos d’Esquadra
250-01595/12
Presentació: GP PSC-Units 69

Proposta de resolució sobre els establiments emblemàtics
250-01596/12
Presentació: GP PSC-Units 70

Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis residencials per a persones 
amb discapacitat intel·lectual
250-01597/12
Presentació: GP CatECP 74
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Proposta de resolució de condemna i de rebuig de les expressions xenòfobes i ra-
cistes de l’exconseller Xavier Vendrell
250-01598/12
Presentació: GP Cs 75

3.10.30. Debats generals

Debat sobre la corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada a Catalunya
255-00019/12
Presentació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb trenta-cinc altres diputats del GP Cs 76

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2020, sobre la Fundació de Gestió 
Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2018
256-00051/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 79

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2020, sobre la fundació Institut 
d’Estudis Espacials de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017
256-00052/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 79

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2020, sobre l’Institut d’Assistència 
Sanitària, corresponent a l’exercici 2017
256-00054/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 79
Termini per a proposar compareixences 79

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2020, sobre l’Institut de Recerca 
i Tecnologia Agroalimentàries, corresponent a l’exercici 2017
256-00055/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 80
Termini per a proposar compareixences 80

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de la protecció del delta 
de l’Ebre
252-00028/12
Esmenes presentades 80

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’educació secundària i postobligatòria
300-00327/12
Presentació: GP CatECP 81

Interpel·lació al Govern sobre els mitjans públics de comunicació
300-00328/12
Presentació: GP Cs 82

Interpel·lació al Govern sobre la política del Govern amb relació als sectors més 
afectats per la pandèmia de Covid-19
300-00329/12
Presentació: GP Cs 82

Interpel·lació al Govern sobre el paper de les biblioteques per a fer arribar la cul-
tura als ciutadans, especialment en la segona onada de la pandèmia de Covid-19
300-00330/12
Presentació: GP JxCat 82

Interpel·lació al Govern sobre les energies renovables com a oportunitats per al 
territori
300-00331/12
Presentació: GP JxCat 83

Interpel·lació al Govern sobre la transició energètica i la descarbonització de l’eco-
nomia catalana
300-00332/12
Presentació: GP PSC-Units 83
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Interpel·lació al Govern sobre les respostes per a afrontar la crisi sanitària, econò-
mica i social
300-00333/12
Presentació: SP CUP-CC 84

Interpel·lació al Govern sobre el dret a una segona oportunitat
300-00334/12
Presentació: GP ERC 84

Interpel·lació al Govern sobre l’augment de la mortalitat a les fronteres espanyoles
300-00335/12
Presentació: GP ERC 84

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de dies inhàbils per a l’any 2021
241-00003/12
Acord 85

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Territori
410-00007/12
Adscripció de diputats del GP JxCat 85

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/12
Adscripció de diputats del GP JxCat 86

Composició de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
412-00006/12
Adscripció de diputats del GP JxCat 86

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 787/XII, sobre el pagament als proveïdors 
de la Generalitat
290-00706/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  86

Control del compliment de la Resolució 791//XII sobre les afectacions mediambien-
tals de l’empresa Papelera de Sarrià, de Sarrià de Ter
290-00710/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  88

Control del compliment de la Resolució 796/XII sobre l’elaboració d’un estudi epi-
demiològic de Tarragona i de les poblacions limítrofes amb els polígons químics i 
industrials de Tarragona
290-00715/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  91

Control del compliment de la Resolució 800/XII, sobre el foment del teletreball
290-00720/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  91

Control del compliment de la Resolució 820/XII, sobre la signatura d’un memoràndum 
d’entesa entre la Secretaria General Iberoamericana i la Generalitat per a impulsar la 
mobilitat d’estudiants i professors d’universitats i centres de recerca d’Iberoamèrica
290-00738/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  92

Control del compliment de la Resolució 831/XII, sobre la dotació del Cos de Mossos 
d’Esquadra a les regions policials Ponent i Pirineu Occidental
290-00749/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  93
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Control del compliment de la Resolució 835/XII, sobre l’incendi de la Ribera d’Ebre, 
el Segrià i les Garrigues
290-00752/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  94

Control del compliment de la Resolució 836/XII, sobre la defensa de la pagesia i 
d’un preu digne del raïm
290-00753/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  98

Control del compliment de la Resolució 837/XII, sobre la protecció de persones i 
animals en terrenys amb pous
290-00754/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  99

Control del compliment de la Resolució 838/XII, sobre l’execució de les obres com-
promeses en sectors del canal Segarra-Garrigues
290-00755/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  100

Control del compliment de la Resolució 839/XII, sobre el garantiment de la seguretat 
passiva en el Cos d’Agents Rurals i la normativa en matèria de caça
290-00756/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  101

Control del compliment de la Resolució 851/XII, sobre l’aturada de l’ampliació de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat i la creació d’un sistema aeroportuari català integrat
290-00760/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  102

Control del compliment de la Resolució 858/XII, sobre la construcció d’una nova 
oficina de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya a Igualada
290-00767/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  103

Control del compliment de la Resolució 868/XII, relativa a l’Informe de fiscalització 
15/2019, sobre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Turisme i Muntanya, cor-
responent a l’exercici del 2016
290-00777/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  104

Control del compliment de la Resolució 883/XII, sobre l’elaboració d’un estudi per 
a quantificar els danys econòmics causats per la Covid-19 i sobre la plataforma en 
línia Marketplace empresarial Covid-19
290-00792/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  105

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 155/XII, sobre l’impacte dels càrtels en l’eco-
nomia catalana i l’Administració de la Generalitat
390-00155/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 106

Control del compliment de la Moció 169/XII, sobre les discriminacions en els dife-
rents àmbits
390-00169/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 107

Control del compliment de la Moció 180/XII, sobre l’estratègia per a garantir el dret 
a l’habitatge
390-00180/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 115

Control del compliment de la Moció 198/XII, sobre la pobresa infantil
390-00198/12
Designació de la Comissió competent 116

Control del compliment de la Moció 199/XII, sobre l’ocupació d’habitatges
390-00199/12
Designació de la Comissió competent 116
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Control del compliment de la Moció 200/XII, sobre la sentència del Tribunal Superi-
or de Justícia de Catalunya amb relació al Pla director urbanístic de reordenació de 
l’àmbit del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou, i sobre el model d’inversi-
ons i de desenvolupament econòmic del Camp de Tarragona
390-00200/12
Designació de la Comissió competent 116

Control del compliment de la Moció 201/XII, sobre la importància del delta de l’Ebre 
per al sector primari
390-00201/12
Designació de la Comissió competent 117

Control del compliment de la Moció 202/XII, sobre la crisi que pateix el sector del 
turisme arran de la pandèmia de la Covid-19
390-00202/12
Designació de la Comissió competent 117

Control del compliment de la Moció 203/XII, sobre la necessitat de garantir la trans-
parència i el dret d’accés a la informació pública
390-00203/12
Designació de la Comissió competent 117

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del president de la Ge-
neralitat, davant el Ple per a informar sobre les darreres mesures preses pel Govern 
per a contenir el brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19
350-00018/12
Anunci 117

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les actuacions dutes a 
terme arran de l’accident a l’empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
354-00231/12
Acord sobre la sol·licitud 118

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre l’ampliació dels pres-
supostos de la Generalitat per al 2020
354-00336/12
Acord sobre la sol·licitud 118

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la compra per l’Institut 
Català del Sòl dels terrenys on es vol emplaçar el centre de casinos de Hard Rock
354-00367/12
Rebuig de la sol·licitud 118

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les càrregues policials durant el desnonament d’una família al barri del Car-
mel el 17 de setembre de 2020
354-00370/12
Acord sobre la sol·licitud 119

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre el projecte de Hard 
Rock a Vila-seca i Salou(Tarragonès)
354-00371/12
Retirada de la sol·licitud 119

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la situació financera i 
les perspectives de futur del Circuit de Barcelona-Catalunya
354-00379/12
Acord sobre la sol·licitud 119

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre els disturbis que es van produir l’1 d’octubre de 2020
354-00381/12
Rebuig de la sol·licitud 119
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’increment de la inseguretat a l’àrea metropolitana de Barcelona
354-00389/12
Rebuig de la sol·licitud 119

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vi-
cepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre els ajuts a sectors 
econòmics afectats per les mesures de lluita contra la pandèmia de la Covid-19
354-00390/12
Acord sobre la sol·licitud 120

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administra-
ció Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre les 
adjudicacions de contractes a l’empresa Seidor
354-00392/12
Acord sobre la sol·licitud 120

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la destinació dels re-
cursos transferits del Fons estatal de la Covid-19 i la dels recursos incorporats als 
pressupostos de la Generalitat per la suspensió de l’objectiu de dèficit aprovada 
per l’Estat
354-00396/12
Acord sobre la sol·licitud 120

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la crea-
ció de l’Agència Espacial de Catalunya i les inversions en plena pandèmia
354-00400/12
Acord sobre la sol·licitud 120

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administra-
ció Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la 
creació de l’Agència Espacial de Catalunya
354-00401/12
Acord sobre la sol·licitud 121

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat sobre l’adjudicació directa i sense concurs de contractes públics 
de l’Agència Catalana de l’Aigua a l’empresa Aigües de Catalunya
354-00408/12
Sol·licitud i tramitació 121

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb el 
conseller d’Empresa i Coneixement sobre la situació de l’empresa Te Connectivity
354-00409/12
Sol·licitud i tramitació 121

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

Proposta d’audiència en ponència d’Anna García Altés, responsable de l’Observatori 
del Sistema de Salut de Catalunya de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria 
de personal
352-01967/12
Rebuig de la sol·licitud 121

Proposta d’audiència en ponència de Guillem López Casasnovas, catedràtic d’Eco-
nomia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries en matèria de personal
352-01968/12
Rebuig de la sol·licitud 122

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Puig Junoy, professor titular de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries 
en matèria de personal
352-01969/12
Rebuig de la sol·licitud 122

Proposta d’audiència en ponència de Vicente Ortún, professor emèrit de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en 
matèria de personal
352-01970/12
Rebuig de la sol·licitud 122
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Proposta d’audiència en ponència de Manel Balcells, president del Consell Asses-
sor de Salut, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria 
de personal
352-01971/12
Rebuig de la sol·licitud 122

Proposta d’audiència en ponència de Marisol Rodríguez, catedràtica d’Economia de 
la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinà-
ries en matèria de personal
352-01972/12
Rebuig de la sol·licitud 122

Proposta d’audiència en ponència de Francisco Longo, professor i director del Centre 
de Governança Pública d’ESADE, amb relació al Projecte de llei de mesures extra-
ordinàries en matèria de personal
352-01973/12
Rebuig de la sol·licitud 123

Proposta d’audiència en ponència de Carles Ramió, catedràtic de Ciència Política 
i de l’Administració de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei 
de mesures extraordinàries en matèria de personal
352-01974/12
Rebuig de la sol·licitud 123

Proposta d’audiència en ponència de Rosa Vidal, ex-interventora general de la Ge-
neralitat, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de 
personal
352-01975/12
Rebuig de la sol·licitud 123

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consorci de Salut i So-
cial de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en ma-
tèria de personal
352-01980/12
Rebuig de la sol·licitud 123

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Entitats de Salut amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en 
matèria de personal
352-01981/12
Rebuig de la sol·licitud 123

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de Col·legis de 
Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en 
matèria de personal
352-01982/12
Rebuig de la sol·licitud 124

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de Col·legis d’In-
fermeres i Infermers de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extra-
ordinàries en matèria de personal
352-01983/12
Rebuig de la sol·licitud 124

Proposta d’audiència en ponència de Luca Gervasoni Vila, president de Lafede.cat i 
director de Novact, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-01984/12
Sol·licitud 124

Proposta d’audiència en ponència de Marco Aparicio Wilhelmi, president de l’Ob-
servatori DESC i professor de dret constitucional de la Universitat de Girona, amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-01985/12
Sol·licitud 124

Proposta d’audiència en ponència de Mónica Vargas Collazo, coordinadora de la 
campanya global del Transnational Institute, amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-01986/12
Sol·licitud 124
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Proposta d’audiència en ponència d’Eudald Vendrell Ferrer, president de Justícia i 
Pau i membre de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates, amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-01987/12
Sol·licitud 125

Proposta d’audiència en ponència de Juan Hernández Zubizarreta, doctor en dret per 
la Universitat del País Basc i professor del Departament de Dret de l’Empresa, amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-01988/12
Sol·licitud 125

Proposta d’audiència en ponència d’Adoración Guamán, doctora en dret i profes-
sora de la Universitat de València, amb relació a la Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-01989/12
Sol·licitud 125

Proposta d’audiència en ponència de Pablo Fajardo, advocat defensor dels pobles 
indígenes i camperols davant dels impactes ambientals de Chevron-Texaco a l’Equa-
dor, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i 
Drets Humans
352-01990/12
Sol·licitud 125

Proposta d’audiència en ponència de Danelly Estupiñan, membre del Consell Aca-
dèmic i professora de la Universitat Intercultural dels Pobles, amb relació a la Pro-
posició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-01991/12
Sol·licitud 126

Proposta d’audiència en ponència de Tchenna Maso, advocada i representant del 
Moviment d’Afectats per les Preses del Brasil, amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-01992/12
Sol·licitud 126

Proposta d’audiència en ponència d’Iván González, coordinador polític de la Con-
federació Sindical de les Amèriques, amb relació a la Proposició de llei de creació 
del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-01993/12
Sol·licitud 126

Proposta d’audiència en ponència de Camilo Rubiano, responsable de drets sindi-
cals de la Internacional de Serveis Públics, amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-01994/12
Sol·licitud 126

Proposta d’audiència en ponència d’Aura Lolita Chávez Ixcaquic, integrant del Consell 
de Pobles Quitxés per la defensa de la Vida, la Mare Natura, la Terra i el Territori, amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-01995/12
Sol·licitud 127

Proposta d’audiència en ponència de Maha Abdallah, delegada d’incidència interna-
cional de l’Institut d’Estudis dels Drets Humans del Caire, amb relació a la Proposició 
de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-01996/12
Sol·licitud 127

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Em-
presa i Drets Humans
352-01997/12
Sol·licitud 127

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Treba-
lladors amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa 
i Drets Humans
352-01998/12
Sol·licitud 127
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Institut Internacional per 
a l’Acció No-Violenta amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-01999/12
Sol·licitud 127

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del moviment Boicot, Des-
inversions i Sancions a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02000/12
Sol·licitud 128

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Observatori del Deute 
en la Globalització amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-02001/12
Sol·licitud 128

Proposta d’audiència en ponència d’Erika González, investigadora de l’Observatori 
de Multinacionals a l’Amèrica Llatina, amb relació a la Proposició de llei de creació 
del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02002/12
Sol·licitud 128

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Magal S3 España amb re-
lació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02003/12
Sol·licitud 128

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Societat Espanyola de 
Muntatges Industrials amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Ca-
talà d’Empresa i Drets Humans
352-02004/12
Sol·licitud 128

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Grup TCB amb relació a 
la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02005/12
Sol·licitud 129

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Em-
presa i Drets Humans
352-02006/12
Sol·licitud 129

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Foment del Treball Na-
cional amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i 
Drets Humans
352-02007/12
Sol·licitud 129

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Treba-
lladors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-02008/12
Sol·licitud 129

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Pimec amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02009/12
Sol·licitud 129

Proposta d’audiència en ponència de Luca Gervasoni Vila, president de Lafede.
cat - Organitzacions per a la Justícia Global, amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02010/12
Sol·licitud 130

Proposta d’audiència en ponència de Marco Aparicio Wilhelmi, president de l’Ob-
servatori DESC i professor de Dret Constitucional de la Universitat de Girona, amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02011/12
Sol·licitud 130
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Proposta d’audiència en ponència de Mónica Vargas Collazos, coordinadora de la 
campanya global del Transnational Institute, amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02012/12
Sol·licitud 130

Proposta d’audiència en ponència d’Eudald Vendrell Ferrer, president de Justícia i 
Pau i vicedegà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02013/12
Sol·licitud 130

Proposta d’audiència en ponència de Juan Hernández Zubizarreta, doctor en Dret 
i professor de Dret de l’Empresa de la Universitat del País Basc, amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02014/12
Sol·licitud 131

Proposta d’audiència en ponència d’Adoración Guamán, doctora en Dret i professora 
titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València, amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02015/12
Sol·licitud 131

Proposta d’audiència en ponència de Pablo Fajardo, advocat defensor dels pobles 
indígenes i camperols de l’Equador, amb relació a la Proposició de llei de creació 
del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02016/12
Sol·licitud 131

Proposta d’audiència en ponència de Danelly Estupiñán, membre del Consell Aca-
dèmic i professora de la Universitat Intercultural dels Pobles, amb relació a la Pro-
posició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02017/12
Sol·licitud 131

Proposta d’audiència en ponència de Tchenna Maso, advocada i representant del 
Moviment d’Afectats per les Represes al Brasil i de La Via Campesina, amb rela-
ció a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02018/12
Sol·licitud 132

Proposta d’audiència en ponència d’Iván González, coordinador polític de la Con-
federació Sindical de les Amèriques, amb relació a la Proposició de llei de creació 
del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02019/12
Sol·licitud 132

Proposta d’audiència en ponència de Camilo Rubiano, responsable de drets sindi-
cals de la Internacional de Serveis Públics, amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02020/12
Sol·licitud 132

Proposta d’audiència en ponència d’Aura Lolita Chávez Ixcaquic, defensora de la vida 
i dels territoris, feminista comunitària d’Abya Yala i integrant del Consell de Pobles 
K’iche’ per la Defensa de la Vida, la Mare Naturalesa, la Terra i el Territori, amb re-
lació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02021/12
Sol·licitud 132

Proposta d’audiència en ponència de Maha Abdallah, advocada en dret internacional 
i drets humans del Centre Irlandès pels Drets Humans i especialista en Dret Inter-
nacional de la Universitat del Caire, amb relació a la Proposició de llei de creació 
del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02022/12
Sol·licitud 133

Proposta d’audiència en ponència de Luca Gervasoni Vila, president de Lafede.
cat - Organitzacions per a la Justícia Global, amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02023/12
Sol·licitud 133
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Proposta d’audiència en ponència de Marco Aparicio Wilhelmi, president de l’Ob-
servatori DESC i professor de dret constitucional de la Universitat de Girona, amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02024/12
Sol·licitud 133

Proposta d’audiència en ponència de Mónica Vargas Collazos, coordinadora de la 
Campanya Global del Transnational Institute, amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02025/12
Sol·licitud 133

Proposta d’audiència en ponència Eudald Vendrell Ferrer, president de Justícia i Pau 
i membre de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates, amb relació a la Propo-
sició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02026/12
Sol·licitud 134

Proposta d’audiència en ponència Juan Hernández Zubizarreta, doctor en dret i pro-
fessor del Departament de Dret de l’Empresa de la Universitat del País Basc, amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02027/12
Sol·licitud 134

Proposta d’audiència en ponència d’Adoración Guamán, professora de dret del tre-
ball i de la seguretat social a la Universitat de València i doctora en dret, amb rela-
ció a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02028/12
Sol·licitud 134

Proposta d’audiència en ponència de Pablo Fajardo, advocat defensor del pobles 
indígenes i camperols davant els impactes ambientals de Chevron Texaco a l’Equa-
dor, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i 
Drets Humans
352-02029/12
Sol·licitud 134

Proposta d’audiència en ponència de Danelly Estupiñán, membre del Consell Aca-
dèmic i professora de la Universitat Intercultural dels Pobles, amb relació a la Pro-
posició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02030/12
Sol·licitud 135

Proposta d’audiència en ponència de Tchenna Maso, advocada i representant del 
Moviment d’Afectats pels Embassaments del Brasil i del moviment «La vía campes-
ina», amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i 
Drets Humans
352-02031/12
Sol·licitud 135

Proposta d’audiència en ponència d’Iván González, coordinador polític de la Con-
federació Sindical de les Amèriques, amb relació a la Proposició de llei de creació 
del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02032/12
Sol·licitud 135

Proposta d’audiència en ponència de Camilo Rubiano, responsable de drets sindi-
cals de la Internacional de Serveis Públics, amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02033/12
Sol·licitud 135

Proposta d’audiència en ponència Aura Lolita Chávez Ixcaquic, membre del Consell 
de Pobles Quitxés per la Defensa de la Vida, Mare Natura, Terra i Territori, amb re-
lació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02034/12
Sol·licitud 136

Proposta d’audiència en ponència Maha Abdallah, advocada palestina especialitzada 
en dret internacional i drets humans del Centre Irlandès pels Drets Humans, amb re-
lació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02035/12
Sol·licitud 136
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Pimec amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02036/12
Sol·licitud 136

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Cecot amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02037/12
Sol·licitud 136

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Foment del Treball Na-
cional amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i 
Drets Humans
352-02038/12
Sol·licitud 137

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Multisectorial 
d’Empreses amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Em-
presa i Drets Humans
352-02039/12
Sol·licitud 137

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell General de Cam-
bres de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02040/12
Sol·licitud 137

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Coordinadora d’Orga-
nitzacions No Governamentals Solidàries de Girona amb relació a la Proposició de 
llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02041/12
Sol·licitud 137

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Coordinadora d’Orga-
nitzacions No Governamentals i de Desenvolupament i d’Altres Moviments Solidaris 
de Lleida amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa 
i Drets Humans
352-02042/12
Sol·licitud 138

Proposta d’audiència en ponència de Mònica Sabata, presidenta de la Federació 
d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes, amb relació a la Pro-
posició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02043/12
Sol·licitud 138

Proposta d’audiència en ponència de Raül Romeva, exconseller d’Afers Exteriors, 
Relacions Institucionals i Transparència, amb relació a la Proposició de llei de crea-
ció del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02044/12
Sol·licitud 138

Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Pigrau, en representació del Departa-
ment de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de 
llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02045/12
Sol·licitud 138

Proposta d’audiència en ponència de Maria Prandi, fundadora i directora executiva 
de Business and Human Rights, amb relació a la Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02046/12
Sol·licitud 139

Proposta d’audiència en ponència de Luca Gervasoni, president de La Fede - Orga-
nitzacions per la Justícia Global, amb relació a la Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02047/12
Sol·licitud 139
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Proposta d’audiència en ponència de Marco Aparicio Wilhelmi, president de l’Ob-
servatori Desc, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-02048/12
Sol·licitud 139

Proposta d’audiència en ponència de Mònica Vargas, coordinadora de la Campanya 
Global del Transnational Institute, amb relació a la Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02049/12
Sol·licitud 139

Proposta d’audiència en ponència d’Eudald Vendrell Ferrer, president de Justícia i 
Pau i membre de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates, amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02050/12
Sol·licitud 140

Proposta d’audiència en ponència de Juan Hernández Zubizarreta, doctor en dret 
i professor de Dret de l’Empresa de la Universitat del País Basc, amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02051/12
Sol·licitud 140

Proposta d’audiència en ponència d’Adoración Guamán, professora de Dret a la Fei-
na i de la Seguretat Social de la Universitat de València, amb relació a la Proposició 
de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02052/12
Sol·licitud 140

Proposta d’audiència en ponència de Pablo Fajardo, advocat defensor dels pobles 
indígenes i els camperols davant els impactes ambientals de Chevron Texaco a 
l’Equador, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Em-
presa i Drets Humans
352-02053/12
Sol·licitud 140

Proposta d’audiència en ponència de Danielly Estupiñán, membre del Consell Aca-
dèmic de la Universitat Intercultural dels Pobles, amb relació a la Proposició de llei 
de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02054/12
Sol·licitud 141

Proposta d’audiència en ponència de Tchenna Maso, advocada i representant del 
Moviment d’Afectats per les Rescloses del Brasil i de la Via Campesina, amb rela-
ció a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02055/12
Sol·licitud 141

Proposta d’audiència en ponència d’Iván González, coordinador polític de la Con-
federació Sindical de Treballadors de les Amèriques, amb relació a la Proposició de 
llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02056/12
Sol·licitud 141

Proposta d’audiència en ponència de Camilo Rubiano, responsable de drets sindi-
cals de la Internacional de Serveis Públics, amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02057/12
Sol·licitud 141

Proposta d’audiència en ponència d’Aura Lolita Chávez Ixcaquic, feminista comu-
nitària d’Abya Yala i integrant del Consell dels Pobles K’iche’s per la Defensa de 
la Vida, la Mare Natura, la Terra i el Territori, amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02058/12
Sol·licitud 142

Proposta d’audiència en ponència de Maha Abdallah, advocada palestina especialista 
en dret internacional i drets humans del Centre Irlandès per als Drets Humans, amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02059/12
Sol·licitud 142
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Proposta d’audiència en ponència de Dante Pesce, vicepresident del Grup de Treball 
de l’Organització de les Nacions Unides sobre els Drets Humans i les Empreses, amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02060/12
Sol·licitud 142

Proposta d’audiència en ponència d’Elin Wrzoncki, directora del Departament de 
Drets Humans i Empresa de l’Institut Danès de Drets Humans, amb relació a la Pro-
posició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02061/12
Sol·licitud 142

Proposta d’audiència en ponència de Milena Flórez, vicepresidenta del Movimiento 
Ríos Vivos, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Em-
presa i Drets Humans
352-02062/12
Sol·licitud 143

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Afectats BB Serveis davant la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la seva experièn-
cia en la gestió de serveis públics de la Generalitat
356-00677/12
Retirada de la sol·licitud 143

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió Assessora sobre 
la Publicitat Institucional davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi 
sobre la seva activitat
356-00853/12
Rebuig de la sol·licitud 143

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Funció Pública davant la Co-
missió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els proto-
cols vigents per a casos d’assetjament sexual, d’assetjament psicològic o d’altres 
discriminacions en l’àmbit de la funció pública
356-00859/12
Acord sobre la sol·licitud 143

Sol·licitud de compareixença d’Alfred Bosch i Pascual, exconseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència, davant la Comissió de Polítiques Digitals 
i Administració Pública perquè informi sobre els presumptes casos d’assetjament 
sexual que hi hauria hagut al departament durant el seu mandat
356-00860/12
Acord sobre la sol·licitud 144

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Alcalà, president de l’Associació de 
Bombers Voluntaris de Catalunya, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
la situació i els problemes dels bombers voluntaris de la Generalitat
356-00870/12
Retirada de la sol·licitud 144

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Atenció Domi-
ciliària de Catalunya davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè 
informi sobre la situació del serveis d’atenció domiciliaris
356-00890/12
Acord sobre la sol·licitud 144

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre els disturbis que es van produir l’1 octubre de 2020
356-00899/12
Rebuig de la sol·licitud 144

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Royes Vila, directora de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
la formació que l’Escola de Policia de Catalunya i l’Àrea de Brigada Mòbil van fer a 
inspectors de seguretat de Las Condes, a Santiago de Xile
356-00902/12
Acord sobre la sol·licitud 145

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació d’Empreses de 
Noves Tecnologies de Girona davant la Comissió de Polítiques Digitals i Adminis-
tració Pública perquè informi sobre l’anàlisi i les propostes per a impulsar les noves 
tecnologies
356-00904/12
Acord sobre la sol·licitud 145
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Sol·licitud de compareixença del director gerent en funcions del Centre de Teleco-
municacions i Tecnologies de la Informació davant la Comissió de Polítiques Digi-
tals i Administració Pública perquè informi sobre les adjudicacions de contractes a 
l’empresa Seidor
356-00913/12
Acord sobre la sol·licitud 145

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació d’Autònoms Ega-
rencs davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre les con-
dicions de l’activitat econòmica
356-00918/12
Sol·licitud 145

Sol·licitud de compareixença de Lluís Ridao i Martín, director de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre l’adjudicació directa 
i sense concurs de contractes públics de l’Agència Catalana de l’Aigua a l’empresa 
Aigües de Catalunya
356-00919/12
Sol·licitud 146

Sol·licitud de compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
la legislació que regula l’Oficina Antifrau de Catalunya
356-00922/12
Acord sobre la sol·licitud 146

Sol·licitud de compareixença de Magda Casamitjana, directora del Programa d’abor-
datge integral dels casos de salut mental d’elevada complexitat, del Departament de 
Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’estat d’aquest programa
356-00923/12
Acord sobre la sol·licitud 146

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les 
actuacions del seu departament
355-00201/12
Substanciació 146

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb 
el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre les adjudicacions de 
contractes a l’empresa Seidor
355-00240/12
Acord de tenir la sessió informativa 147

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb 
el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la creació de l’Agèn-
cia Espacial de Catalunya i les inversions en plena pandèmia
355-00241/12
Acord de tenir la sessió informativa 147

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb 
el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la creació de l’Agèn-
cia Espacial de Catalunya
355-00242/12
Acord de tenir la sessió informativa 147

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el con-
seller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les actuacions arran de l’accident a 
l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
355-00243/12
Acord de tenir la sessió informativa 147

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre l’ampliació dels pressupostos de la 
Generalitat per al 2020
355-00244/12
Acord de tenir la sessió informativa 148

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la situació financera i les perspecti-
ves de futur del Circuit de Barcelona-Catalunya
355-00245/12
Acord de tenir la sessió informativa 148
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Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre els ajuts a sectors econòmics afec-
tats per les mesures de lluita contra la pandèmia de Covid-19
355-00246/12
Acord de tenir la sessió informativa 148

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la destinació dels recursos transferits 
del fons estatal de la Covid-19 i dels incorporats als pressupostos de la Generalitat 
per la suspensió de l’objectiu de dèficit aprovada per l’Estat
355-00247/12
Acord de tenir la sessió informativa 148

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les 
càrregues policials durant el desnonament d’una família al barri del Carmel de Bar-
celona el 17 de setembre de 2020
355-00248/12
Acord de tenir la sessió informativa 149

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

Compareixença d’Elisabet Samarra i Gallego, presidenta de la Comissió de Garantia 
del Dret d’Accés a la Informació Pública, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
per a informar sobre les activitats de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública
357-00889/12
Substanciació 149

Compareixença de la directora general de la Funció Pública davant la Comissió de 
Polítiques Digitals i Administració Pública per a informar sobre els protocols vigents 
per a casos d’assetjament sexual, d’assetjament psicològic o d’altres discriminaci-
ons en l’àmbit de la funció pública
357-01000/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 149

Compareixença d’Alfred Bosch i Pascual, exconseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Adminis-
tració Pública per a informar sobre els presumptes casos d’assetjament sexual que 
hi hauria hagut al departament durant el seu mandat
357-01001/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 149

Compareixença d’una representació de l’Associació d’Empreses de Noves Tecno-
logies de Girona davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública 
per a informar sobre l’anàlisi i les propostes per a impulsar les noves tecnologies
357-01002/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 150

Compareixença del director gerent en funcions del Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administra-
ció Pública per a informar sobre les adjudicacions de contractes a l’empresa Seidor
357-01003/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 150

Compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre la legisla-
ció que regula l’Oficina Antifrau de Catalunya
357-01004/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 150
Substanciació 150

Compareixença d’una representació de la Plataforma d’Atenció Domiciliària de Ca-
talunya davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre 
la situació dels serveis d’atenció domiciliària
357-01005/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 150

Compareixença de Montserrat Royes Vila, directora de l’Institut de Seguretat Públi-
ca de Catalunya, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la formació que 
l’Escola de Policia de Catalunya i l’Àrea de Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra 
van fer a inspectors de seguretat de Las Condes, a Santiago de Xile
357-01006/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 151
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Compareixença de Magda Casamitjana, directora del Programa d’abordatge integral 
dels casos de salut mental d’elevada complexitat, del Departament de Salut, davant 
la Comissió de Salut per a informar sobre l’estat d’aquest programa
357-01007/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 151
Substanciació 151

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 66
Convocada per al 18 de novembre de 2020 151

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 7544/2019, interposat pel Grup Parlamentari de Ciutadans, contra 
els acords de la Mesa del Parlament del 22 d’octubre i del 26 de novembre de 2019
383-00020/12
Coneixement i acord de compareixença del Parlament 153
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 998/XII del Parlament de Catalunya, sobre la recuperació 
i la dignificació de les víctimes de la Guerra Civil
250-01116/12

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 de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la recuperació i dignificació de les 
víctimes de la Guerra Civil (tram. 250-01116/12), 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. 60272).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar vetllant pel reconeixement i la dignificació efectiva de les víctimes 

de la Guerra Civil.
b) Continuar donant suport a les famílies que es troben en la mateixa situació que 

la família de Gil Calonge en el procés de recuperació i dignificació de les víctimes 
de la Guerra Civil, amb els serveis que presta el Departament de Justícia per mitjà 
de la Direcció General de Memòria Democràtica.

c) Donar trasllat dels acords d’aquesta resolució a la Secretaria d’Estat de Me-
mòria Democràtica i a la presidència de Patrimoni Nacional, del Govern de l’Estat, a 
la Direcció General de Memòria Democràtica de la Generalitat i a les associacions 
memorialistes de Catalunya.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2020
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la presidenta de la Comissió, 

Yolanda López Fernández

1.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2019, sobre el 
Compte general de les corporacions locals, corresponent a l’exercici 
del 2017
258-00019/12

CONEIXEMENT DE L’INFORME

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha conegut l’Informe en la sessió 17, tin-
guda el 12.11.2020, DSPC-C 619.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 11/2020, sobre el 
Compte general de les corporacions locals corresponent a l’exercici 
del 2018
258-00026/12

CONEIXEMENT DE L’INFORME

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha conegut l’Informe en la sessió 17, tin-
guda el 12.11.2020, DSPC-C 619.
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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 el suport al sector del transport 
discrecional i turístic de viatgers arran de la crisi de la Covid-19
250-01347/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 29, tinguda el 
12.11.2020, DSPC-C 621.

Proposta de resolució sobre el garantiment de les mesures per a 
implantar el teletreball
250-01411/12

RETIRADA

Retirada en la sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 
12.11.2020, DSPC-C 621.
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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 per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00006/12

SUBSTITUCIÓ DE PONENTS

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 11 de  
novembre de 2020, ha acordat de substituir un membre de la ponència que ha d’ela-
borar l’Informe sobre el Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discrimi-
nació (tram. 200-00006/12).

SP del Partit Popular de Catalunya
Manuel Reyes López substitueix Esperanza García González

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé

Projecte de llei pel qual s’adopten mesures pressupostàries en 
relació amb el desplegament de les actuacions d’atenció social, 
ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter 
residencial i d’atenció diürna que preveu el Pla de contingència per 
a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per 
la Covid-19, pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria 
d’infància i adolescència del Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel 
qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per 
pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres 
de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 
2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, 
sota el títol de mesures de caràcter social
200-00018/12

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 11 
de novembre de 2020, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la 
Projecte de llei pel qual s’adopten mesures pressupostàries en relació amb el desple-
gament de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç de determinats serveis 
socials de caràcter residencial i d’atenció diürna que preveu el Pla de contingència 
per a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per la Covid-19, pel 
qual es manté la vigència de preceptes en matèria d’infància i adolescència del De-
cret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i ad-
ministratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres 
de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de  
mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures  
de caràcter social (tram. 200-00018/12) i les esmenes presentades, d’acord amb l’ar-
ticle 120.1 i concordants del Reglament del Parlament. La Ponència és integrada pels 
diputats següents: 



BOPC 731
16 de novembre de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 25 

Grup Parlamentari de Ciutadans
Elisabeth Valencia Mimbrero

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Montserrat Macià i Gou

Grup Parlamentari Republicà
Najat Driouech Ben Moussa

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Raúl Moreno Montaña

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, 11 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
202-00037/12

SUBSTITUCIÓ DE PONENTS

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 11 de  
novembre de 2020, ha acordat de substituir un membre de la Ponència que ha d’ela-
borar l’informe de la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil (tram. 202-00037/12).

SP del Partit Popular de Catalunya
Manuel Reyes López substitueix Esperanza García González

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé

https://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa/index.html?p_codi=2025


BOPC 731
16 de novembre de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 26

Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
202-00059/12

SUBSTITUCIÓ DE PONENTS

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 11 de novembre 
de 2020, ha acordat de substituir un membre de la Ponència que ha d’elaborar la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 202-00059/12).

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Manuel Reyes López substitueix Esperanza García González

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Orobitg i Solé; el president de la Comissió,  

Jean Castel Sucarrat

Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors 
a Catalunya
202-00061/12

PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS I EXPERTS 

PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 26.10.2020

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Proposta d’audiència en ponència de Neus Roig Truñonosa, presidenta de l’Ob-

servatori de les Desaparicions Forçades de Menors, amb relació a la Proposició de 
llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya (tram. 352-01872/12).

Proposta d’audiència en ponència d’Ángela Álvarez Guirao, presidenta de l’As-
sociació Bebés Robados, amb relació a la Proposició de llei sobre la desaparició for-
çada de menors a Catalunya (tram. 352-01873/12).

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Proposta d’audiència en comissió de Neus Roig, presidenta de l’Observatori de 

les Desaparicions Forçades de Menors, amb relació a la Proposició de llei sobre la 
desaparició forçada de menors a Catalunya (tram. 352-01874/12).

Proposta d’audiència en comissió d’Adelina Ruiz Santos, presidenta de SOS Be-
bés Robados Catalunya, amb relació a la Proposició de llei sobre la desaparició for-
çada de menors a Catalunya (tram. 352-01875/12).

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Observatori de les 

Desaparicions Forçades de Menors amb relació a la Proposició de llei sobre la des-
aparició forçada de menors a Catalunya (tram. 352-01933/12).

Proposta d’audiència d’una representació de SOS Bebés Robados Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya 
(tram. 352-01934/12).
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ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES AUDIÈNCIES PROPOSADES

Comissió de Justícia, 29.10.2020, DSPC-C 594

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts acordades en 
Ponència
Compareixença en ponència d’una representació de l’Observatori de les Desapa-

ricions Forçades de Menors amb relació a la Proposició de llei sobre la desaparició 
forçada de menors a Catalunya (tram. 353-01050/12).

Compareixença en ponència d’una representació de SOS Bebès Robats Catalu-
nya amb relació a la Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Ca-
talunya (tram. 353-01051/12).

TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS 

I EXPERTS

«Ponencia: Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya», 

13.11.2020

Compareixença en ponència d’una representació de l’Observatori de les Desapa-
ricions Forçades de Menors amb relació a la Proposició de llei sobre la desaparició 
forçada de menors a Catalunya. (tram. 353-01050/12)

Compareixença en ponència d’una representació de SOS Bebès Robats Catalu-
nya amb relació a la Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Ca-
talunya (tram. 353-01051/12)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 4 dies hàbils (del 
17.11.2020 al 20.11.2020).
Finiment del termini: 23.11.2020; 10:30 h.

NOMENAMENT D’UN RELATOR

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposició de llei sobre la des-
aparició forçada de menors a Catalunya (tram. 202-00061/12) s’ha reunit el dia 13 
de novembre de 2020 i, d’acord amb el que disposa l’article 120.4 del Reglament del 
Parlament, ha nomenat relator el diputat Rafel Bruguera Batalla.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2020
Matías Alonso Ruiz, GP Cs; Elena Fort i Cisneros, GP JxCat; Raquel Sans 

Guerra, GP ERC; Rafel Bruguera Batalla,  GP PSC-Units; Yolanda López Fernán-
dez, GP CatECP; Natàlia Sànchez Dipp, SP CUP-CC; Manuel Reyes López, SP 
PPC; ponents
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Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista
202-00067/12

SUBSTITUCIÓ DE PONENTS

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 11 de novembre de 
2020, ha acordat de substituir un membre de la Ponència que ha d’elaborar la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones 
a erradicar la violència masclista (tram. 202-00067/12).

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Manuel Reyes López substitueix Esperanza García González

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Orobitg i Solé; el president de la Comissió,  

Jean Castel Sucarrat

Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
202-00068/12

SUBSTITUCIÓ DE PONENTS

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 11 de novembre 
de 2020, ha acordat de substituir un membre de la Ponència que ha d’elaborar la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 202-00068/12).

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Manuel Reyes López substitueix Esperanza García González.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Orobitg i Solé; el president de la Comissió, 

Jean Castel Sucarrat

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

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 17.11.2020 al 30.11.2020).
Finiment del termini: 01.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.11.2020.
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3.01.03. Decrets llei

Decret llei 37/2020, del 3 de novembre, de reforç de la protecció del 
dret a l’habitatge davant els efectes de la pandèmia de la Covid-19
203-00061/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 85462 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.11.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessio tinguda el dia 10 de novembre de 
2020, ha pres coneixement del Decret llei 37/2020, del 3 de novembre, de reforç  
de la protecció del dret a l’habitatge davant els efectes de la pandèmia de la Co-
vid-19, publicat al DOGC 8263, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè 
el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament  
del Parlament s’inicia el dia 05.11.2020.

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 3 de novembre de 2020, 

s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, s’aprova la iniciativa SIG-

20TES1696 - Projecte de decret llei de reforç de la protecció del dret a l’habitatge 
davant els efectes de la pandèmia de la Covid-19.

Aquest Decret llei és a proposta conjunta amb la consellera de Justícia.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 3 de novembre de 

2020.

Decret llei 37/2020, de 3 de novembre, de reforç de la protecció del dret 
a l’habitatge davant els efectes de la pandèmia de la Covid-19.
L’article 67.6.a) de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom 

del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
De conformitat amb el que disposen l’article 6 i concordants de la Llei 13/2008, 

de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i atès el Decret 
114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Ca-
talunya; 

D’acord amb això, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
La Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en 

l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, a l’empara de la competència exclusiva 
que l’article 137.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat 
en matèria d’habitatge, va establir una sèrie de mesures per evitar els desnonaments 
que puguin produir una situació de manca d’habitatge a les persones o unitats fami-
liars que no tinguin una alternativa d’habitatge pròpia quan estiguin dins els parà-
metres de risc d’exclusió residencial que la llei defineix.

Entre aquestes mesures, destaca l’obligació dels grans tenidors d’habitatge d’oferir 
als afectats una proposta de lloguer social abans d’interposar qualsevol demanda ju-
dicial d’execució hipotecària o de desnonament per impagament del lloguer. Aquesta 
obligació es va fer extensiva mitjançant el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de 
mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, a les demandes de desnonaments 
per venciment de la durada del títol jurídic que habilita l’ocupació de l’habitatge i per 
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manca de títol jurídic que habiliti l’ocupació quan concorrin circumstàncies deter-
minades.

La situació de vulnerabilitat de les persones o unitats familiars que estan en si-
tuació de risc d’exclusió residencial s’agreuja quan s’incompleix l’obligació legal de 
formular una proposta de lloguer social, que esdevé particularment penosa en el 
context actual de les restriccions a la mobilitat de les persones que l’Administració 
sanitària ha establert per lluitar contra la Covid-19.

La situació d’emergència social que es dona en aquests moments en la vida de les 
persones provocada pels desnonaments, en un context de crisi econòmica i sanitària 
extraordinàriament greu, fa que la funció social de l’habitatge prengui més rellevàn-
cia i imposi l’adopció de mesures pal·liatives que no admeten demora.

Amb les mesures que regula el Decret llei present es pretén que les persones en 
situació de risc d’exclusió residencial puguin romandre en el seu domicili mentre la 
persona obligada a oferir-les una proposta de lloguer social en els termes regulats 
a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, no acreditin el compliment d’aquesta obligació.

D’altra banda, mentre siguin vigents mesures que comportin restriccions a la lli-
bertat de circulació per raons sanitàries, es pretén evitar també el llançament de les 
persones en risc d’exclusió residencial en qualsevol de les circumstàncies descrites 
anteriorment.

Per tot això, en ús de l’autorització concedida en l’article 64 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat i de la con-
sellera de Justícia, i d’acord amb el Govern,

Decreto: 

Article únic. Modificacions de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de 
mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica
1. Es modifica el primer paràgraf de l’apartat 1 de la disposició addicional pri-

mera de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, que resta redactat de la manera següent: 
«1. L’obligació a què fa referència l’article 5, d’acreditar que s’ha formulat una 

proposta de lloguer social abans d’interposar determinades demandes judicials, es 
fa extensiva en els mateixos termes a qualsevol acció executiva derivada de la recla-
mació d’un deute hipotecari i a les demandes de desnonament següents:»

2. S’afegeix un nou apartat, l’1 bis, a la disposició addicional primera de la Llei 
24/2015, de 29 de juliol, amb la redacció següent: 

«1bis. Els procediments iniciats en què no s’hagi acreditat la formulació de 
l’oferta de lloguer social s’han d’interrompre per tal que aquesta oferta pugui ser 
formulada i acreditada.»

3. S’afegeix una nova disposició addicional, la tercera, a la Llei 24/2015, de 29 
de juliol, amb la redacció següent: 

«Disposició addicional tercera
«Suspensió excepcional i transitòria per motius sanitaris dels procediments de 

desnonament i dels llançaments que afectin llars vulnerables sense alternativa ha-
bitacional.

«Durant la vigència de l’estat d’alarma o d’una mesura que comporti restriccions 
a la llibertat de circulació per raons sanitàries, se suspendran les execucions de re-
solucions judicials que comportin el llançament de persones o unitats familiars que 
estiguin dins dels paràmetres de risc d’exclusió residencial previstos en aquesta Llei 
i ocupin habitatges provinents dels demandants previstos a l’article 5.2. Aquesta 
mateixa mesura de suspensió s’aplicarà també als supòsits previstos a la disposició 
addicional primera. En aquest darrer cas, no caldrà acreditar la circumstància reco-
llida al supòsit 2n de la lletra b) de l’apartat 1 d’aquesta disposició addicional i serà 
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suficient acreditar que l’ocupació s’ha produït amb anterioritat a l’inici de la vigència 
de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre.

La determinació relativa a la inclusió o no inclusió dins dels paràmetres de risc 
d’exclusió social correspon als serveis socials de l’Administració pública competent.

Així mateix, en cas que el cos de Mossos d’Esquadra o les Policies Locals de 
Catalunya rebin una denúncia sol·licitant mesures cautelars relatives a desocupa-
cions d’habitatges de persones o unitats familiars que es trobin dins dels paràmetres 
de risc d’exclusió residencial previstos en aquesta Llei i ocupin l’habitatge en qualse-
vol de les circumstàncies previstes en la disposició addicional primera o en l’article 
5.2, han de sol·licitar informe urgent als serveis socials de l’administració pública 
competent, comunicant aquesta sol·licitud immediatament al Ministeri Fiscal.»

Disposició final. Entrada en vigor
Aquest Decret Llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans i ciutadanes als quals sigui aplicable 
aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als 
quals correspongui el facin complir.

Barcelona, 3 de novembre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presi-

dència de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda; Damià Calvet i Valera, 
conseller de Territori i Sostenibilitat; Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Antecedents del Decret llei
1. Comunicació a la Secretaria del Govern d’inici de la tramitació del Decret llei.
2. Memòria justificativa.
3. Informe jurídic.
4. Text del Decret llei aprovat pel Govern.
5. Certificat del secretari general donant conformitat a la documentació de l’ex-

pedient.
6. Certificat del secretari del Govern.
7. Text de la iniciativa publicada al DOGC.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.

Decret llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures extraordinàries 
de caràcter social per fer front a les conseqüències de la Covid-19
203-00062/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 85467 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.11.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 10 de novembre de 
2020, ha pres coneixement del Decret llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures 
extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la Covid-19, 
publicat al DOGC 8263, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parla-
ment el controli pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament s’inicia el dia 05.11.2020.
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A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 3 de novembre de 2020, 

s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, s’aprova la inicia-

tiva SIG20TSF1699 - Projecte de decret llei de mesures extraordinàries de caràcter 
social per fer front a les conseqüències de la Covid-19.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 3 de novembre de 2020

Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de 
caràcter social per fer front a les conseqüències de la Covid-19.
L’article 67.6.a) de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom 

del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
De conformitat amb el que disposen l’article 6 i concordants de la Llei 13/2008, 

del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 
114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Ca-
talunya; 

D’acord amb l’anterior, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d’excepcionalitat en molts 

sectors, fet que requereix un desplegament continu de mesures extraordinàries de 
caràcter social. Aquest Decret llei té per objecte l’establiment de noves mesures so-
cials, que afecten diversos àmbits i que tenen com a finalitat fer front a les conse-
qüències de la crisi sanitària i social generada per la pandèmia.

Per una banda, el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en ma-
tèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, 
de transport públic i en matèria tributària i econòmica, va establir, a l’article 15, un 
ajut en forma de prestació econòmica única, per un import màxim de fins a 2.000 
euros, per a persones treballadores autònomes que hagin patit el tancament de llurs 
negocis, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com 
a conseqüència dels efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 en la seva 
activitat econòmica i que no disposin de fonts alternatives d’ingressos.

Així mateix, el Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents comple-
mentàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobi-
litat per fer front a la COVID-19, va preveure una mesura d’ajuts per al manteniment 
de l’ocupació en microempreses i per part de persones treballadores autònomes amb 
persones a càrrec seu, que s’han vist afectades per la crisi de la COVID-19, amb 
l’objecte d’evitar la desocupació de les persones que tenen contractades i donar su-
port per fer tornar a l’activitat persones, famílies i empreses afectades. Els benefi-
ciaris són microempreses o autònoms que tinguin contractats fins a deu treballadors, 
i que hagin mantingut la plantilla ja sigui perquè hagin efectuat un expedient tem-
poral de regulació d’ocupació o hagin reduït la jornada laboral dels contractes de 
treball. La mesura consisteix en un ajut del 50% del salari mínim interprofessional 
per a un màxim de tres treballadors i durant sis mesos, o la part proporcional equi-
valent en el cas de contractes a jornada parcial, sempre que aquestes microempreses 
i autònoms mantinguin el 100% de la plantilla que tenien en el moment anterior a 
l’estat d’alarma i, com a mínim, durant els 12 mesos següents al reinici de l’activitat.

Els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 s’estan allargant en el 
temps i es manifesten amb una gran intensitat. A aquests efectes cal afegir-hi els que 
deriven de les mesures que s’han hagut d’adoptar en els darrers dies per a la conten-
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ció del virus, concretament arran de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 de octubre, 
per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció 
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, així com 
els derivats de la declaració de l’estat d’alarma establert per mitjà del Reial decret 
926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propa-
gació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2.

La situació de les persones treballadores autònomes que estan al davant de nego-
cis de petites dimensions és especialment greu, ja que es van veure molt afectades 
a causa de les mesures per combatre la pandèmia i els seus ingressos es van reduir 
significativament o, fins i tot, van quedar totalment suprimits. Moltes de les perso-
nes treballadores autònomes que no han suspès l’activitat, o que l’han reprès després 
de l’aixecament de la vigència del primer estat d’alarma, han vist reduït el seu vo-
lum de negoci a causa del context restrictiu que s’ha imposat com a conseqüència de 
la COVID-19, sense que es prevegi una millora d’aquesta situació a curt termini, la 
qual es pot veure empitjorada en funció de l’evolució del virus i de les mesures que 
calgui adoptar per afrontar-lo i evitar-ne la propagació i també de les derivades de 
l’estat d’alarma actualment vigent.

És per això que es considera necessari reforçar el suport a les persones treba-
lladores autònomes que desenvolupen llurs activitats com a persones físiques o bé 
mitjançant empreses de petita dimensió, per tal d’afavorir la continuïtat de les seves 
activitats en aquest context econòmic i social desfavorable i atenuar els efectes ne-
gatius que estant suportant.

Així, en un marc de col·laboració entre la Direcció General de Relacions Labo-
rals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral, la Direcció General d’Economia 
Social, el Tercer Sector i les Cooperatives i el Servei Públic d’Ocupació de Catalu-
nya, aquests dos últims donant suport en l’àmbit de la instrucció de la convocatòria 
de la subvenció, el capítol I del present Decret llei estableix un ajut puntual i extra-
ordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 
2.000 euros, per a persones donades d’alta al Règim Especial del Treball Autònom 
de la Seguretat Social (RETA) o bé en règims alternatius a aquest, tant si exerceixen 
l’activitat econòmica com a persona física com si ho fan dins d’una empresa amb 
personalitat jurídica, havent de complir el requisit de tenir una dimensió màxima de 
6 persones entre persones treballadores autònomes i persones contractades. A més, 
en el cas de les empreses amb personalitat jurídica i cooperatives, el nombre màxim 
de persones sòcies és de tres.

Per altra banda, es preveu la possibilitat de fer una convocatòria per al 2021 i, 
per tant, determina el rendiment net anual a tenir en compte de cara a aquesta con-
vocatòria.

També es preveu la possibilitat d’efectuar una bestreta als centres especials 
de treball per mesos vençuts, per atendre la situació excepcional derivada de la 
 COVID-19, i per tal de poder donar el suport a les persones també especialment 
afectades en aquests centres, i preveient una posterior regularització de les quantitats.

Aquest Decret llei també adopta mesures davant de la situació de vulnerabili-
tat econòmica en què es troben molts professionals del sector de les arts escèni-
ques, arts visuals, música i audiovisual arran de la crisi sanitària derivada de la 
 COVID-19, davant la impossibilitat de prestar els seus serveis per raó de decisions 
de caràcter governatiu i la inexistència de protecció social durant bona part de la 
crisi sanitària. Mitjançant el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de 
caràcter econòmic, cultural i social, al capítol II, modificat pel Decret llei 29/2020, 
de 28 de juliol, es va crear, amb el títol de mesures de caràcter social, una prestació 
extraordinària per a subministraments bàsics, amb la finalitat de pal·liar aquesta si-
tuació, destinada als treballadors per compte propi o per compte aliè que van patir 
una disminució dràstica i involuntària en els seus ingressos durant els períodes en 
què havien tingut inactivitat i no han tingut ingressos. La partida pressupostària des-
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tinada a aquesta prestació era de 5.000.000 d’euros i es van fer servir 1.303.387,79 
d’euros.

Vista l’actual situació existent dels professionals i tècnics del sector de les arts 
escèniques, arts visuals, música i audiovisual i, en concret, per les noves restriccions 
preses al punt 9 de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es pror-
roguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció 
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, que com-
porten, entre d’altres, novament la suspensió de l’obertura al públic de les activitats 
culturals d’arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, 
el capítol II d’aquest Decret llei crea un ajut extraordinari, en forma de prestació 
econòmica de pagament únic, per un import fix de 750 euros, destinat a les persones 
professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, 
i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, que 
té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector cultural i pal·liar 
la situació de necessitat material i de vulnerabilitat d’aquestes persones i les seves 
unitats familiars a Catalunya, que han patit una reducció dràstica i involuntària dels 
seus ingressos econòmics com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19. 
Aquesta prestació extraordinària té un pressupost de 3.696.612,21 euros, resultat 
de la partida pressupostària inicial de 5.000.000 d’euros destinada al mateix sector  
i que no va ser exhaurida en la seva totalitat.

En la vessant de serveis socials, aquest Decret llei preveu també mesures orien-
tades al manteniment i millora de la qualitat assistencial.

La millora del Sistema Català de Serveis Socials requereix una estratègia de 
planificació de les professionals socials que necessàriament ha d’anar acompanyada 
del reconeixement i l’enfortiment del conjunt de les professionals del sistema. En 
aquest sentit, les treballadores de l’àmbit social que estan en contacte amb la infàn-
cia i l’adolescència tutelada tenen un paper fonamental en el seu desenvolupament 
com a persones. Amb els seus coneixements, la seva dedicació i compromís treba-
llen cada dia posant els infants i el seu benestar al centre de les seves actuacions. 
Aquestes professionals són uns referents imprescindibles per a tots i cadascun dels 
8.345 infants, adolescents o joves que formen part del sistema de protecció a la in-
fància de Catalunya.

La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d’excepcionalitat en tots 
els àmbits i sectors. Les professionals de l’àmbit de la protecció a la infància no 
només han seguit treballant per garantir el desenvolupament integral dels infants, 
adolescents i joves, sinó que, a la vegada, han donat una resposta ràpida i efectiva 
davant de possibles brots en l’evolució dels indicadors epidemiològics.

En aquest sentit, es requereix el desplegament de mesures pressupostàries per 
reconèixer la tasca feta pels i per les professionals de l’àmbit de la protecció a la in-
fància en els últims anys i especialment en l’actual context d’excepcionalitat gene-
rat per la pandèmia de la COVID-19, que ha suposat un esforç ingent tant en el pla 
humà com professional.

Per una altra banda, en aquests moments d’excepcionalitat en què la crisi sanità-
ria generada per la pandèmia de la COVID-19 encara no s’ha superat, amb l’objectiu 
de prevenir brots futurs, minimitzar el risc d’infecció i fer front a la segona onada, 
es requereix el desplegament de mesures pressupostàries destinades a l’atenció social 
i el reforç de determinats serveis socials en l’àmbit de la infància i l’adolescència. 
Aquestes actuacions tenen com a principal objectiu promoure el benestar dels infants 
i joves que formen part del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d’excepcionalitat en els 
centres residencials, que durant aquests mesos han hagut de donar una resposta rà-
pida, efectiva i modulable davant de possibles brots en l’evolució dels indicadors 
epidemiològics. En aquest context, els centres s’han centrat de manera prioritària en 
la intensificació de les mesures de seguretat i la minimització de riscos. I, a la ve-
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gada, a garantir el desenvolupament integral dels infants, adolescents i joves que hi 
resideixen, fent un esforç ingent tant en el pla humà com professional. D’altra ban-
da, les famílies d’acollida d’infants tutelats, extenses i alienes, han seguit acomplint 
les seves tasques de cura també en aquest context de pandèmia, com a guardadors, 
assumint totes les despeses sobrevingudes generades per la crisi sanitària i la neces-
sària protecció de la salut dels infants i adolescents de qui tenen cura.

Per tant, aquest Decret llei pretén posar en valor l’esforç que han fet tant les enti-
tats de l’àmbit social d’atenció a la infància i joves extutelats en serveis residencials 
com les famílies acollidores mitjançant la compensació de les despeses extraordinà-
ries i sobrecostos que la pandèmia de la COVID-19 ha produït en l’atenció i la cura 
a la infància tutelada per la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a d’altres tipologies de serveis socials, atesa la conjuntura econòmica 
actual, s’ha acordat amb els sectors implicats més representatius incrementar el preu 
de referència de les places públiques d’alguns serveis per garantir la sostenibilitat 
dels sectors de gent gran, de persones amb discapacitat, de persones amb problemà-
tica social derivada de malaltia mental i dels serveis d’atenció precoç, i el manteni-
ment de la qualitat dels serveis prestats.

En els serveis de residència assistida de gent gran s’augmenta el preu de referèn-
cia de les places públiques per equiparar les condicions d’atenció de les persones 
residents de grau II de dependència en relació amb les de grau III, de manera que 
d’ara endavant regeixi un preu únic de referència.

Aquest Decret llei també modifica puntualment les previsions del Decret llei 
25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter 
fiscal i administratiu, per tal d’adaptar els terminis de les convocatòries de subven-
cions creades en aquesta norma a l’allargament de l’epidèmia de la COVID-19 i 
l’agreujament de les conseqüències econòmiques i socials que està comportant. En 
concret, la modificació permetrà, si escau, publicar noves convocatòries de la sub-
venció per a la creació de nova ocupació en l’àmbit del treball domiciliari de cures, i 
allargar els terminis d’execució dels projectes que s’acullin a la convocatòria de sub-
vencions per a programes de suport a la lluita contra l’exclusió social i la desigualtat 
agreujada per la crisi social derivada de la COVID-19.

En aquests moments, en un context d’excepcionalitat en què la crisi sanitària ge-
nerada per la pandèmia de la COVID-19 encara no s’ha superat, el Govern vol po-
sar en valor i fer un reconeixement a la tasca de les professionals que treballen en 
el sistema de serveis socials, que ha de repercutir en una millora de les seves con-
dicionals laborals.

Es tracta d’una mesura d’extraordinària i urgent necessitat pel gran valor social 
que té la seva feina, com a garant de la igualtat d’oportunitats de milers d’infants, 
adolescents i joves, gent gran i persones amb discapacitat del nostre país, en un con-
text pandèmic d’immensa complexitat.

Tot el que s’ha exposat determina que sigui imprescindible aquesta intervenció 
normativa immediata del Govern, atès que la consecució d’aquest objectiu necessari 
per satisfer una necessitat social de primer ordre amb la celeritat requerida no es pot 
assolir si es recorre al procediment legislatiu ordinari.

Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de no-
vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; 

A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i d’acord amb el 
Govern, 
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Decreto: 

Capítol I. Mesures econòmiques de suport a les persones treballadores 
autònomes, persona física, i a les persones treballadores autònomes 
que formin part de microempreses

Article 1. Objecte i finalitat de l’ajut
S’estableix un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de 

pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, que té per finalitat afavorir el man-
teniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona 
física, i a les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses, 
davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front 
a la COVID-19 i de les derivades de la declaració d’estat d’alarma.

Article 2. Persones beneficiàries
2.1 Poden ser persones beneficiàries d’aquest ajut: 
a) Les persones treballadores autònomes donades d’alta al Règim Especial de Tre-

balladors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) que exerceixin 
l’activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballado-
res al seu càrrec. No poden sol·licitar l’ajut si el sumatori de les persones treballadores 
autònomes i les persones contractades per compte aliè de la unitat de negoci és superior 
a sis, prenent com a referència la mitjana de l’any anterior a la convocatòria.

b) Les persones treballadores autònomes donades d’alta a una mutualitat com a 
sistema alternatiu al RETA que exerceixen l’activitat econòmica com a persona físi-
ca a títol individual o amb persones treballadores al seu càrrec. No poden sol·licitar 
l’ajut si el sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contrac-
tades per compte aliè és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l’any 
anterior a la convocatòria.

c) Les persones treballadores autònomes donades d’alta al RETA, o bé a una 
mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han constituït una empresa amb 
personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres socis. En aquest cas, el 
nombre de socis no pot ser superior a tres, d’acord amb la mitjana de socis de l’any 
anterior de la convocatòria. A més, no poden sol·licitar l’ajut les persones treballa-
dores autònomes d’empreses amb personalitat jurídica en les quals el sumatori de 
persones sòcies i persones treballadores per compte aliè és superior a sis, prenent 
com a referència la mitjana de l’any anterior a la convocatòria.

d) Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutu-
alitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada 
com a màxim per tres socis, d’acord amb la mitjana de socis de l’any anterior de la 
convocatòria. No poden sol·licitar l’ajut les persones sòcies de les cooperatives do-
nades d’alta com autònoms al RETA en què el sumatori de les persones sòcies i per-
sones treballadores no sòcies és superior a sis, prenent com a referència la mitjana 
de l’any anterior a la convocatòria.

2.2 No poden sol·licitar l’ajut les persones treballadores autònomes col·laboradores.

Article 3. Requisits
Per accedir a aquest ajut la persona sol·licitant ha de complir els requisits se-

güents: 
a) Ha de tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
b) Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu 

al RETA de manera ininterrompuda, d’acord amb el que es determini en les corres-
ponents convocatòries.

c) La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques 
disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas 
d’acollir-se al sistema de tributació individual, i d’igual quantia, amb relació a la 
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part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema 
de tributació conjunta.

d) El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de 
superar l’import de 13.125 euros.

Article 4. Atorgament, pagament i compatibilitat
4.1 Aquest ajut s’atorga en un pagament únic, pel procediment de concurrència 

no competitiva, fins a l’exhauriment de la partida pressupostària destinada a aquests 
efectes, i és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, pú-
blics o privats, destinat a la mateixa finalitat, excepte amb els ajuts establerts a la 
Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la 
concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al progra-
ma de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 
16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de trans-
parència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per a fer front a la CO-
VID-19. Aquest ajut també es compatible amb estar en alta al règim general de la 
seguretat social contractat per compte aliena, així com també és compatible l’alta 
en els seus règims integrats, sempre que es compleixin els requisits establerts en 
l’article 3. L’atorgament de la prestació està sotmès a disponibilitat pressupostària.

4.2 Aquesta prestació extraordinària, atenent l’objecte i la seva finalitat, no pot 
ésser objecte de cessió, embargament o retenció.

Article 5. Sol·licitud i acreditació dels requisits
5.1 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les 

subvencions i la seva justificació s’han de presentar segons models normalitzats i se-
guint les indicacions que estaran disponibles a l’espai Tràmits de la Seu Electrònica 
de la Generalitat de Catalunya.

5.2 La situació d’excepcionalitat obliga a prendre mesures de simplificació admi-
nistrativa i, per aquest motiu, en la fase de tramitació s’ha de declarar responsable-
ment el compliment dels requisits mitjançant la sol·licitud.

5.3 L’òrgan instructor, per tal d’obtenir una evidència raonable sobre la correcta 
aplicació de l’ajut, fa un pla de verificació posterior que pot comportar la presenta-
ció, per part de les persones sol·licitants, de la documentació acreditativa que s’indi-
ca a la convocatòria, quan així se sol·licita.

Article 6. Aplicació pressupostària i finançament
6.1 L’import màxim corresponent al pagament d’aquestes subvencions, per a 

l’exercici 2020, és de 20.000.000,00 euros i s’imputa a la partida pressupostària 
BE14 D/470000190/331.

6.2 Les convocatòries d’aquestes subvencions per a exercicis futurs s’han de fer 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de l’exercici corresponent. En aquest 
cas, el requisit d) de l’article 3, corresponent al rendiment net anual de l’any ante-
rior, ha de ser d’un import màxim de 17.500 euros, o la part proporcional que cor-
respongui.

6.3 L’import màxim destinat a aquesta línia d’ajut es pot ampliar mitjançant re-
solució de la persona titular de l’òrgan concedent.

Article 7. Aprovació, instrucció i resolució de la convocatòria
7.1 La persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha 

d’aprovar les resolucions de convocatòria d’aquestes subvencions per a l’any 2020, i, 
si escau, per a exercicis futurs. La convocatòria s’ha de publicar al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, la qual ha de concretar el procediment de tramitació i 
concessió de l’ajut, així com el termini per presentar les sol·licituds.

7.2 La Sub-direcció General de Relacions Laborals i Treball Autònom i Qualitat 
en el Treball és l’òrgan instructor d’aquesta convocatòria, amb la col·laboració de la 
Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives i del Servei 
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Públic d’Ocupació de Catalunya, i la persona titular de la Direcció General de Re-
lacions Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral és qui ha de resoldre 
la convocatòria.

7.3 El termini màxim per notificar i emetre resolució és de tres mesos comptats 
des de l’endemà de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, 
sens perjudici que la convocatòria pugui reduir aquest termini. Les sol·licituds s’han 
de resoldre per ordre cronològic de presentació.

Transcorregut el termini sense que s’hagi dictat i notificat resolució expressa, les 
persones i entitats sol·licitants poden entendre desestimat l’ajut per silenci adminis-
tratiu, sens perjudici del deure de resoldre de les administracions públiques.

Capítol II. Mesures de caràcter social en l’àmbit de la cultura

Article 8. Objecte i finalitat de la prestació
S’estableix un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament 

únic, per un import fix de 750 euros destinat a les persones professionals i tècniques 
de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals 
suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, que té com a finalitat afavorir la 
sostenibilitat econòmica del sector cultural i pal·liar la situació de necessitat mate-
rial i de vulnerabilitat d’aquestes persones i les seves unitats familiars a Catalunya, 
que han patit una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics com 
a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID– 19 i, en especial, de les noves 
mesures adoptades per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es 
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la conten-
ció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Article 9. Persones beneficiàries i requisits
Les persones beneficiàries de la prestació extraordinària per a les persones pro-

fessionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i 
d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya són les 
persones que acreditin el compliment dels requisits següents: 

a) Ésser més gran de divuit anys.
b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
c) Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d’alta 

en el Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte aliè, en  
el Sistema Especial d’Artistes del Règim General de la Seguretat Social, per acti-
vitats de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats 
culturals, ja siguin artístiques, tècniques o de docència, suspeses per raó de la crisi 
sanitària a Catalunya, o bé al Règim General de la Seguretat Social per les mateixes 
activitats, com a mínim 1 dia l’any 2020.

d) El ingressos obtinguts durant els tres primers trimestres de 2020 de la persona 
beneficiària no han de superar l’import de 18.885 euros.

Article 10. Atorgament, pagament i compatibilitat
10.1 Aquesta prestació s’atorga en un pagament únic, pel procediment de concur-

rència no competitiva, fins a l’exhauriment de la partida pressupostària destinada a 
aquests efectes, i és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subven-
ció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat excepte amb l’ajut extraordinari 
per al manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autòno-
mes, persona física, i a les persones treballadores autònomes que formin part de mi-
croempreses regulada al capítol I d’aquest Decret llei. L’atorgament de la prestació 
està sotmès a disponibilitat pressupostària.

10.2 Aquesta prestació extraordinària, atenent l’objecte i la seva finalitat, no pot 
ésser objecte de cessió, embargament o retenció.
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Article 11. Procediment de tramitació
11.1 L’òrgan competent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha 

d’aprovar una resolució de convocatòria que s’ha de publicar al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, la qual ha de concretar el procediment de tramitació i 
concessió de la prestació, amb un procediment de concurrència no competitiva, fins 
a l’exhauriment de la dotació pressupostària.

11.2 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les 
subvencions i la seva justificació s’han de presentar segons models normalitzats i se-
guint les indicacions que estaran disponibles a l’espai Tràmits de la Seu Electrònica 
de la Generalitat de Catalunya. El termini per presentar les sol·licituds restarà obert 
fins a l’exhauriment de la dotació designada a l’efecte i, en tot cas, si la partida pres-
supostària no s’ha exhaurit abans, fins al 31 de desembre de 2020.

11.3 La situació d’excepcionalitat obliga a prendre mesures de simplificació ad-
ministrativa i, per aquest motiu, en la fase de tramitació s’ha de declarar responsa-
blement el compliment dels requisits mitjançant la sol·licitud.

11.4 L’òrgan instructor, per tal d’obtenir una evidència raonable sobre la correcta 
aplicació de l’ajut, fa un pla de verificació posterior que pot comportar la presenta-
ció, per part de les persones sol·licitants, de la documentació acreditativa que s’indi-
ca a la convocatòria, quan així se sol·liciti.

11.5 El termini màxim per notificar i emetre resolució és de tres mesos comptats 
des de l’endemà de la data de presentació de la sol·licitud, sens perjudici que la con-
vocatòria pugui reduir aquest termini. Finalitzat el termini establert sense haver-se 
notificat la resolució expressa, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada.

11.6 L’òrgan competent per a la tramitació i resolució de les sol·licituds de la 
prestació extraordinària per a les persones professionals i tècniques de les arts escè-
niques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per 
raó de la crisi sanitària a Catalunya és la Direcció General de Prestacions Socials 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

11.7 En el cas de denegació o inadmissió, sense perjudici del recurs administratiu 
que correspongui, la persona sol·licitant pot presentar una nova sol·licitud, sempre que 
no hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds.

Article 12. Aplicació pressupostària i finançament
L’import màxim corresponent al pagament d’aquestes subvencions, per a l’exerci-

ci 2020, és de 3.696.612,21 euros i s’imputa a la partida pressupostària D/480000190 
del centre gestor BE19.

Capítol III. Mesures extraordinàries en matèria de preus de serveis 
socials

Article 13. Finalitat de les mesures relatives als preus dels serveis 
socials
La finalitat de l’increment de tarifes i preus establerts en aquest Decret llei és la 

de propiciar, necessàriament, una millora de les condicions laborals i retributives de  
les persones treballadores professionals en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció 
Pública, amb l’objectiu de millorar, en darrer terme, la qualitat del servei públic 
prestat a la ciutadania.

Article 14. Increment de preus en matèria de serveis socials de gent 
gran, persones amb discapacitat, persones amb problemàtica social 
derivada de malaltia mental i atenció precoç
14.1 S’actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament relatiu a 

les prestacions no gratuïtes de la Cartera de serveis socials, d’acord amb el que es 
detalla a l’annex 1.
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14.2 S’actualitza el cost de referència relatiu a les prestacions gratuïtes de la Car-
tera de serveis socials, d’acord amb el que es detalla a l’annex 2.

14.3 S’actualitzen els mòduls corresponents a la línia J (programes de mante-
niment de serveis i establiments de serveis socials definits en l’actual Cartera de 
 serveis socials relatius a serveis especialitzats d’atenció a les persones grans amb 
dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada 
de trastorn mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/
sida o amb problemàtica social i risc d’exclusió social) que figuren a l’annex 5 de 
l’Ordre TSF/127/2019, de 27 de juny, per la qual s’aproven les bases que han de regir 
la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de 
l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
que es detallen a l’annex 3 d’aquesta disposició.

14.4 S’actualitzen els preus dels serveis específics que es detallen a l’annex 4 
d’aquesta disposició.

Article 15. Increment de preus en matèria de serveis d’atenció a la 
infància i l’adolescència i en matèria de l’acolliment i l’adopció
15.1 S’incrementa l’import que es retribueix pels serveis en l’àmbit de l’atenció 

a la infància i l’adolescència i de l’acolliment i l’adopció, relacionats en els apartats 
següents, d’acord amb el que es detalla als annexos 5 i 6.

15.2 Serveis en l’àmbit d’atenció a la infància i a l’adolescència: 
– Servei de centre d’acollida d’infants i adolescents (CA).
– Serveis de centre residencial d’acció educativa (CRAE).
– Serveis de centre residencial d’educació intensiva (CREI).
– Serveis de pis assistit per a joves d’edats compreses entre els 16 i els 18 anys.
– Serveis de suport integral de pis assistit per a joves de 18 a 21 anys en dificultat 

social.
– Serveis de suport integral de pis assistit per a joves de 16 a 21 anys en dificultat 

social, vinculat a programes d’inserció laboral.
– Servei de pis assistit per a joves de més de 18 anys (servei de suport integral de 

pis assistit per a joves de 18 a 21 anys amb discapacitats intel·lectuals i/o amb tras-
torns mentals i dificultat social).

– Servei social d’iniciació a l’emancipació per a joves de 17 a 21 anys (pis assistit 
per a joves de més de 18 anys).

– Serveis d’acompanyament especialitzat per a joves tutelats i extutelats (SAEJ).
– Serveis d’itineraris de protecció individualitzats per a adolescents d’entre 16  

i 17 anys.
– Serveis experimentals de primera acollida i atenció integral de menors estran-

gers no acompanyats (SPAAI).
– Serveis experimentals de protecció d’emergència de menors estrangers no 

acompanyats (SPE).
– Serveis d’acolliment i recuperació, d’assistència i tractament socioeducatiu per 

a noies adolescents amb especial vulnerabilitat.
– Serveis d’internament residencial per a infants i/o adolescents amb discapaci-

tats intel·lectuals.
– Dispositius de servei social d’atenció immediata a menors d’edat estrangers no 

acompanyats (DAI).
– Telèfon de la infància.
– Serveis de suport i atenció integral per a menors pròxims a la majoria d’edat i 

joves extutelats per a la DGAIA (SSAI).
– Servei de valoració i seguiment de les famílies extenses d’acolliment simple o 

permanent (SIFE).
– Servei de seguiment, acompanyament i suport per a joves extutelats (SSAS 

ASJTET).
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– Equips de valoració de maltractament infantil (EVAMI).
– Servei de suport psicològic per als adolescents residents en centres.
– Servei d’equip de trasllats.
– Servei d’educadors i educadores de Fiscalia de Menors.
– Servei de visites (punt EVIA).
15.3 Serveis en l’àmbit de l’acolliment i de l’adopció: 
– Serveis socials de formació i valoració de les famílies que sol·liciten l’acolli-

ment en família aliena, sense finalitat adoptiva, de menors tutelats per la Generalitat 
de Catalunya i el corresponent seguiment de l’acolliment.

– Serveis socials de preparació i valoració dels sol·licitants d’adopció de menors 
tutelats per la Generalitat de Catalunya i de seguiment dels menors i adolescents que 
es troben sota mesura d’acolliment familiar preadoptiu.

– Servei d’acolliment familiar d’infants i adolescents en unitat convivencial d’ac-
ció educativa.

Article 16. Complement per fer front als costos addicionals generats 
als serveis socials de caràcter residencial en l’àmbit de la infància i 
l’adolescència 
Per fer front als costos addicionals generats per la situació d’emergència derivada 

de la COVID-19, les entitats que gestionen places residencials finançades pel Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Direcció General d’Aten-
ció a la Infància i Adolescència, mitjançant qualsevol modalitat de finançament, han 
de cobrar 1,5 € per dia i infant, adolescent o jove que estigués acollit en el recurs 
residencial entre el 13 de març i el 31 de desembre de 2020. Aquest import s’ha de 
destinar al reforç del personal d’atenció directa i a la intensificació de les mesures 
addicionals d’higiene relacionades amb la COVID-19.

Article 17. Complement per fer front als costos addicionals generats a 
les famílies acollidores d’infants i adolescents tutelats per la Generalitat
17.1 Es crea un complement a la prestació per l’acolliment de menors d’edat tu-

telats per la Generalitat regulada a l’article 22 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, 
de prestacions socials de caràcter econòmic, per fer front als costos addicionals ge-
nerats a les famílies acollidores d’infants i adolescents tutelats per la Generalitat.

17.2 Aquest complement s’ha d’abonar a les famílies que acullin menors sota 
la mesura d’acolliment en família extensa o aliena i que tinguin dret a percebre la 
prestació regulada a l’article 22 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol. El complement 
consisteix en un pagament únic de 100 euros per menor acollit i s’ha d’abonar a les 
famílies que hagin tingut un infant o adolescent acollit en el període comprès entre 
el 13 de març de 2020 i el 31 de desembre de 2020, independentment que la durada 
de l’acolliment hagi estat inferior a la d’aquest període. Aquest complement s’ha de 
fer efectiu en un únic pagament complementari a la nòmina de la prestació per l’aco-
lliment de menors d’edat tutelats per la Generalitat del mes de desembre de 2020.

Capítol IV. Modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de 
mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i 
administratiu

Article 18. Modificació de l’article 7.1 del Decret llei 25/2020, de 16 de 
juny
Es modifica l’article 7.1 del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extra-

ordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu, que queda redactat 
de la manera següent: 

«Article 7. Aplicació pressupostària i finançament
7.1 L’import màxim corresponent a l’atorgament de la subvenció per a la crea-

ció de nova ocupació en l’àmbit del treball domiciliari de cures és de 4.294.295,76 

Fascicle segon
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euros, dels quals 1.400.000,00 euros van a càrrec de la partida pressupostària 
D/480000100/314/0000 en l’anualitat 2020, 1.820.295,76 euros en l’anualitat 2021 
i 1.074.000,00 euros en l’anualitat 2022, condicionats a la distribució de la despesa 
pluriennal que aprovi el Govern.»

Article 19. Modificació de l’article 12 del Decret llei 25/2020, de 16 de 
juny
Es modifica l’article 12 del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extra-

ordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu, que queda redactat 
de la manera següent: 

«Article 12. Període d’execució
El període d’execució de les accions objecte de la subvenció és d’un any natural 

a partir de la declaració de l’estat d’alarma, el 25 d’octubre de 2020, mitjançant el 
Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 
contenció de la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2.»

Article 20. Modificació de la base 2 de l’Annex 1 de l’Ordre 
TSF/199/2019, de 8 de novembre, per la qual s’aproven les bases que 
han de regir la convocatòria de subvencions per a entitats amb fons 
provinents del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.
Es modifica la base 2 de l’Annex 1 de l’Ordre TSF/199/2019, de 8 de novembre, 

per la qual s’aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions per 
a entitats amb fons provinents del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, que 
queda redactat de la manera següent: 

«–2 Període d’execució
El període d’execució de l’acció objecte de la subvenció està comprès entre el dia 

de la presentació de la sol·licitud i el 30 de setembre de l’any posterior, d’acord amb 
la convocatòria corresponent.»

Disposició addicional. Bestretes en els ajuts de foment de la integració 
laboral en centres especials de treball
1. Pel que fa a les subvencions destinades al foment de la integració laboral de 

persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en els centres espe-
cials de treball per a l’any 2021, i per tal de fer front als efectes derivats de les mesu-
res adoptades per contenir la COVID-19, es pot ordenar el pagament d’una bestreta 
de fins al 70% de l’import sol·licitat per les entitats beneficiàries, per mesos sencers 
vençuts.

2. Un cop es notifiqui la resolució d’atorgament, s’ha de tramitar el document 
d’obligació de la bestreta del 70% de la quantitat atorgada, per la qual no s’exigeixen 
garanties, atès que es tracta de mesures de reactivació econòmica d’entitats i empre-
ses afectades per la crisi sanitària de la COVID-19.

3. La tramitació del document d’obligació del 30% restant es tramita un cop ha 
estat revisada la justificació presentada per l’entitat.

4. Per tal de poder rebre la bestreta, cal que la sol·licitud de la subvenció i la jus-
tificació que l’acompanya s’hagin presentat en temps i forma, juntament amb tota la 
documentació i informació requerides a les bases reguladores i a la convocatòria. 
En el cas que l’entitat beneficiària hagi sol·licitat un ajornament o fraccionament del 
pagament de deutes, per tal de poder gaudir de la bestreta i agilitar al màxim la seva 
tramitació del pagament, cal que, juntament amb la sol·licitud de subvenció, adjunti 
la resolució de l’òrgan corresponent de concessió de l’ajornament i el certificat d’es-
tar al corrent de les obligacions.

5. En el decurs de l’execució de la convocatòria es farà la regularització entre les 
quantitats efectivament justificades i l’import pagat per mitjà de la bestreta.
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Disposició transitòria. Aplicació retroactiva de preceptes determinats 
1 L’aplicació dels nous imports establerts en els annexos d’aquest Decret llei, així 

com del complement regulat a l’article 16 d’aquest Decret llei, té efecte retroactiu, a 
partir de l’1 de gener de 2020, per a les entitats que presentin la factura rectificativa 
dels mesos de gener a octubre abans del 30 de novembre de 2020. Per a la resta té 
efecte a partir de l’1 de gener de 2021, llevat de les places col·laboradores, per a les 
quals tindrà efecte, en tot cas, a partir de l’1 de gener de 2020.

2 Els imports relatius al cost del copagament dels serveis indicats a l’annex 1 te-
nen efecte des de l’1 de gener de 2021.

Disposicions finals

Primera. Habilitació per al desenvolupament reglamentari
Es faculta la Direcció General de Prestacions Socials del Departament de Tre-

ball, Afers Socials i Famílies per dictar les instruccions administratives oportunes 
per tal de fer efectiu l’ajut extraordinari destinat a les persones professionals i tèc-
niques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats 
culturals suspeses per raó de la crisi sanitària establert a l’article 8 d’aquest Decret 
llei.

Segona. Rang normatiu de determinats preceptes
1 Els articles 14, 15 i 20, així com els annexos d’aquest Decret llei mantenen 

rang reglamentari d’Ordre als efectes del seu desplegament, modificació i derogació.
2 Els imports establerts en els annexos d’aquest decret llei són aplicables fins 

que s’aprovi una nova Ordre de modificació dels preus establerts per la Cartera de 
serveis socials.

3 En el cas dels serveis que no tenen els preus establerts a la Cartera de serveis 
socials, l’import es podrà modificar mitjançant la Resolució de convocatòria públi-
ca de provisió de serveis, i començarà a ser aplicable a partir de la formalització de 
noves provisions, d’acord amb el que estableix el Decret 69/2020, de 14 de juliol, 
d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Aten-
ció Pública.

Tercera. Modificació automàtica d’instruments de relació
Els nous imports fixats en els annexos d’aquest Decret llei modifiquen automà-

ticament els establerts a les resolucions, contractes, convenis, ordres o qualsevol 
altre instrument de relació vigent, de manera que s’autoritza el pagament immediat 
d’aquests imports actualitzats mitjançant la facturació i els altres mecanismes de 
pagament mensuals.

Quarta. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s’apliqui aquest Decret llei coo-
perin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats a qui pertoqui el facin complir.

Barcelona, 3 de novembre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presidèn-

cia de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda; Chakir El Homrani Lesfar, 
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Annex 1
Actualització del cost de referència, el mòdul social i el copagament relatiu a les 
prestacions no gratuïtes de la Cartera de serveis socials

Codi prestació Prestació
Cost de referència 

2020 Mòdul social Copagament

Import Unitat Import Unitat Import Unitat

1.2.3.1 Servei de centre 
de dia per a gent 
gran de caràcter 
temporal o 
permanent

30,20 € €/estada
918,52 € €/mes 325,61 € €/mes 592,90 € €/mes
664,36 € €/mes 

dies 
laborables

235,51 € €/mes dies 
laborables

428,84 € €/mes dies 
laborables

1.2.3.3.2.2 Servei de 
residència per 
a gent gran de 
caràcter temporal 
o permanent. 
GRAU II

61,46 € €/estada

1.869,40 € €/mes 383,60 € €/mes 1.485,79 € €/mes
1.2.6.2.1 Servei de centre 

de dia d’atenció 
especialitzada 
temporal o 
permanent per 
a persones amb 
discapacitat 
intel·lectual

37,60 € €/estada

827,09 € €/mes 210,08 € €/mes 617,01 € €/mes
1.2.6.2.3.2.1 Servei de llar 

residència 
temporal o 
permanent per 
a persones amb 
discapacitat 
intel·lectual amb 
necessitat de 
suport intermitent

38,68 € €/estada

1.176,48 € €/mes 116,00 € €/mes 1.060,48 € €/mes
1.2.6.2.3.2.2 Servei de llar 

residència 
temporal o 
permanent per 
a persones amb 
discapacitat 
intel·lectual amb 
necessitat de 
suport limitat

70,90 € €/estada

2.156,56 € €/mes 361,22 € €/mes 1.795,34 € €/mes
1.2.6.2.3.2.3 Servei de llar 

residència 
temporal o 
permanent per 
a persones amb 
discapacitat 
intel·lectual amb 
necessitat de 
suport limitat 
(trastorns de 
conducta)

75,16 € €/estada

2.286,16 € €/mes 385,45 € €/mes 1.900,71 € €/mes
1.2.6.2.3.2.4 Servei de llar 

residència 
temporal o 
permanent per 
a persones amb 
discapacitat 
intel·lectual amb 
necessitat de 
suport extens

75,16 € €/estada

2.286,16 € €/mes 385,45 € €/mes 1.900,71 € €/mes
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Codi prestació Prestació
Cost de referència 

2020 Mòdul social Copagament

Import Unitat Import Unitat Import Unitat

1.2.6.2.3.2.5 Servei de llar 
residència 
temporal o 
permanent per 
a persones amb 
discapacitat 
intel·lectual amb 
necessitat de 
suport extens 
(trastorns de 
conducta)

81,66 € €/estada

2.483,77 € €/mes 490,79 € €/mes 1.992,98 € €/mes
1.2.6.2.3.2.6 Servei de llar 

residència 
temporal o 
permanent per 
a persones amb 
discapacitat 
intel·lectual amb 
necessitat de 
suport generalitzat

76,12 € €/estada

2.315,40 € €/mes 420,94 € €/mes 1.894,46 € €/mes
1.2.6.2.3.3.1 Servei de centre 

residencial 
temporal o 
permanent per 
a persones amb 
discapacitat 
intel·lectual amb 
necessitat de 
suport extens

102,62 € €/estada

3.121,26 € €/mes 647,66 € €/mes 2.473,60 € €/mes
1.2.6.2.3.3.2 Servei de centre 

residencial 
temporal o 
permanent per 
a persones amb 
discapacitat 
intel·lectual amb 
necessitat de 
suport extens 
(trastorns de 
conducta)

117,98 € €/estada

3.588,53 € €/mes 704,79 € €/mes 2.883,74 € €/mes
1.2.6.2.3.3.3 Servei de centre 

residencial 
temporal o 
permanent per 
a persones amb 
discapacitat 
intel·lectual amb 
necessitat de 
suport generalitzat

102,62 € €/estada

3.121,26 € €/mes 647,66 € €/mes 2.473,60 € €/mes
1.2.6.2.3.3.4 Servei de centre 

residencial 
temporal o 
permanent per 
a persones amb 
discapacitat 
intel·lectual amb 
necessitat de 
suport generalitzat 
(amb problemes 
de salut o de salut 
mental afegits)

112,09 € €/estada

3.409,38 € €/mes 722,79 € €/mes 2.686,59 € €/mes
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Codi prestació Prestació
Cost de referència 

2020 Mòdul social Copagament

Import Unitat Import Unitat Import Unitat

1.2.6.3.1 Servei de centre 
de dia d’atenció 
especialitzada 
temporal o 
permanent per 
a persones amb 
discapacitat física

37,60 € €/estada

827,09 € €/mes 210,08 € €/mes 617,01 € €/mes
1.2.6.3.3.2.1 Servei de llar 

residència 
temporal o 
permanent per 
a persones amb 
discapacitat física 
amb necessitat de 
suport intermitent

32,29 € €/estada

982,25 € €/mes 140,95 € €/mes 841,29 € €/mes
1.2.6.3.3.2.2 Servei de llar 

residència 
temporal o 
permanent per 
a persones amb 
discapacitat física 
amb necessitat de 
suport limitat

63,03 € €/estada

1.917,08 € €/mes 416,20 € €/mes 1.500,88 € €/mes
1.2.6.3.3.3.1 Servei de centre 

residencial 
temporal o 
permanent per 
a persones amb 
discapacitat física 
amb necessitat de 
suport extens

96,45 € €/estada

2.933,80 € €/mes 623,43 € €/mes 2.310,37 € €/mes
1.2.6.3.3.3.2 Servei de centre 

residencial 
temporal o 
permanent per 
a persones amb 
discapacitat física 
amb necessitat de 
suport generalitzat

104,22 € €/estada

3.169,90 € €/mes 789,62 € €/mes 2.380,28 € €/mes
1.2.7.2.1 Servei de llar amb 

suport temporal 
o permanent per 
a persones amb 
problemàtica 
social derivada de 
malaltia mental

23,29 € €/estada

708,29 € €/mes 149,45 € €/mes 558,84 € €/mes
1.2.7.2.2 Servei de llar 

residència 
temporal o 
permanent per 
a persones amb 
problemàtica 
social derivada de 
malaltia mental

60,10 € €/estada

1.828,13 € €/mes 357,58 € €/mes 1.470,55 € €/mes
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Annex 2
Actualització del cost de referència, relatiu a les prestacions gratuïtes de la Cartera 
de serveis socials

Codi prestació 
Prestació no sotmesa a 
copagament

Cost de referència 2020

Import Unitat

1.2.5.1 Servei d’atenció precoç 34,82 €/hora

1.2.6.2.4.1.1 Servei de centre de dia de teràpia 
ocupacional (STO) per a persones 
amb discapacitat intel·lectual 583,92 €/mes

1.2.6.2.4.1.2 Servei de centre de dia de teràpia 
ocupacional per a persones amb 
discapacitat intel·lectual, amb 
auxiliar (STO) 777,41 €/mes

1.2.6.2.4.2 Servei de centre de dia 
ocupacional d’inserció (SOI) per 
a persones amb discapacitat 
intel·lectual 304,21 €/mes

1.2.6.3.4.1.1 Servei de centre de dia de teràpia 
ocupacional (STO) per a persones 
amb discapacitat física 583,92 €/mes

1.2.6.3.4.1.2 Servei de centre de dia de teràpia 
ocupacional per a persones amb 
discapacitat física, amb auxiliar 
(STOA) 777,41 €/mes

1.2.6.3.4.2 Servei de centre de dia 
ocupacional d’inserció (SOI) per a 
persones amb discapacitat física 304,21 €/mes

1.2.7.5 Servei prelaboral 678,26 €/mes

Annex 3
Actualització dels mòduls corresponents a la línia J (programes de manteniment 

de serveis i establiments de serveis socials definits en l’actual Cartera de serveis so-
cials relatius a serveis especialitzats d’atenció a les persones grans amb dependèn-
cia o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de tras-
torn mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o 
amb problemàtica social i risc d’exclusió social) que figuren a l’annex 5 de l’Ordre 
TSF/127/2019, de 27 de juny, per la qual s’aproven les bases que han de regir la con-
vocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit 
de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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Prestació
Tarifes subvenció amb 

increment 2020

Servei de centre de dia d’atenció 
especialitzada temporal o permanent 
per a persones amb discapacitat física/
intel·lectual

 

790,32 €/mes
Servei de centre de dia d’atenció 
especialitzada temporal o permanent 
per a persones amb discapacitat física/
intel·lectual

RESPIR A 266,56 €/mes

RESPIR B 162,11 €/mes

RESPIR C 129,74 €/mes
Servei de llar residència temporal 
o permanent per a persones amb 
discapacitat intel·lectual amb necessitat de 
suport intermitent   31,51 €/estada
Servei de llar residència temporal 
o permanent per a persones amb 
discapacitat intel·lectual amb necessitat de 
suport limitat   63,73 €/estada
Servei de llar residència temporal 
o permanent per a persones amb 
discapacitat intel·lectual amb necessitat de 
suport limitat (trastorns de conducta)

  67,99 €/estada
Servei de llar residència temporal 
o permanent per a persones amb 
discapacitat intel·lectual amb necessitat de 
suport extens   67,99 €/estada
Servei de llar residència temporal 
o permanent per a persones amb 
discapacitat intel·lectual amb necessitat de 
suport extens (trastorns de conducta)

  74,80 €/estada
Servei de llar residència temporal 
o permanent per a persones amb 
discapacitat intel·lectual amb necessitat de 
suport generalitzat   69,73 €/estada
Servei de llar residència per a persones 
amb discapacitat física amb necessitat de 
suport intermitent   32,29 €/estada
Servei de llar residència per a persones 
amb discapacitat física amb necessitat de 
suport limitat   63,03 €/estada
Servei de llar residència per a persones 
amb discapacitat física amb necessitat de 
suport EXTENS   87,40 €/estada
Servei de llar residència per a persones 
amb discapacitat física amb necessitat de 
suport GENERALITZAT   94,96 €/estada
Servei de centre residencial temporal 
o permanent per a persones amb 
discapacitat intel·lectual amb necessitat de 
suport extens   93,40 €/estada
Servei de centre residencial temporal 
o permanent per a persones amb 
discapacitat intel·lectual amb necessitat de 
suport extens (trastorns de conducta)

  107,74 €/estada
Servei de centre residencial temporal 
o permanent per a persones amb 
discapacitat intel·lectual amb necessitat de 
suport generalitzat

  93,40 €/estada
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Prestació
Tarifes subvenció amb 

increment 2020

Servei de centre residencial temporal 
o permanent per a persones amb 
discapacitat intel·lectual amb necessitat 
de suport generalitzat (amb problemes de 
salut o de salut mental afegits)

  101,85 €/estada
Servei de centre residencial per a persones 
amb discapacitat física amb necessitat de 
suport extens   91,33 €/estada
Servei de centre residencial per a persones 
amb discapacitat física amb necessitat de 
suport generalitzat   99,10 €/estada
Servei de llar amb suport temporal 
o permanent per a persones amb 
problemàtica social derivada de malaltia 
mental

 
571,75 €/mes

Servei de llar residència temporal 
o permanent per a persones amb 
problemàtica social derivada de malaltia 
mental

 
899,85 €/mes

Servei de centre de dia de teràpia 
ocupacional (STO) per a persones amb 
discapacitat intel·lectual o física   578,24 €/mes
Servei de centre de dia de teràpia 
ocupacional per a persones amb 
discapacitat intel·lectual o física, amb 
auxiliar (STOA)   769,86 €/mes
Servei de centre de dia ocupacional 
d’inserció (SOI) per a persones amb 
discapacitat intel·lectual o física   304,20 €/mes
Servei prelaboral   678,26 €/mes
Club social A   5.158,23 €/mes
Club Social B   8.952,72 €/mes
Servei de tutela Increment del 2% sobre tarifes vigents
Drogodependències Increment de l’1,2% pels serveis 

assimilats a residencials o d’habitatge i 
del 3% pels assimilats a atenció diürna, 
sobre tarifes vigents

SIDA assistencial Increment de l’1,2% sobre tarifes vigents
Drogues prevenció Increment del 2% sobre tarifes vigents
SIDA prevenció Increment del 2% sobre tarifes vigents

Annex 4
Actualització de tarifes de serveis específics

Nom servei Tipus servei Nova tarifa 2020

CD l’Eixample CDGG 42,50 €/estada

CD Alzheimer centre educacional CDGG 43,59 €/estada

CD Nostra Senyora de Ribera CDGG 34,44 €/estada

     

Residència assistida Domusvi Mont 
Martí (profunds) 

Res. psiq. places 
nens 145,54 €/estada

Llar Residència Armengou Res. psiq. places 
nens 145,54 €
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Nom servei Tipus servei Nova tarifa 2020

Residència per a Nens i Adolescents 
amb discapacitat intel·lectual ‘La 
Caseta’

Res. psiq. places 
nens 145,54 €

Residència per a Nens i Adolescents 
amb discapacitat intel·lectual ‘El Turó’

Res. psiq. places 
nens 132,32 €

Residència Centre ‘Joan Riu’ Res. psiq. places 
nenss

102,62 €

112,09 €
Residència Àtria Res. psiq. places 

nens 145,54 €
Aremi Residència 2 Res. discap. física 

nens 138,74 €
     
Llar Cau Blanc Res. Espectre 

autista 130,20 €
Llar Cottet Res. Espectre 

autista 130,20 €
Residència Guru Valldoreix Res. Espectre 

autista 130,20 €
 

Pere Mata - Uape UAPE 74,55 €
Villablanca Serveis Assistencials 
(Uhedi) UHEDI 74,55 €
Hospital Psiquiàtric Salt (Uhedi) UHEDI 71,92 €
Unitat Polivalent Benito Menni en Salut 
Mental de L’Hospitalet (Uape) UAPE 74,55 €
Sagrat Cor - Uape UAPE 74,55 €
Sant Joan de Déu Terres de Lleida 
(Uape) UAPE 74,55 €
Sant Joan de Déu Terres de Lleida 
(Uhedi) UHEDI 74,55 €
Parc Sanitari Sant Joan de Déu-
Numància (Uape) UAPE 74,55 €
Sant Joan de Deu - Uhedi UHEDI 74,55 €

Annex 5
Increment del preu dels serveis en matèria d’atenció a la infància i a l’adolescència
Serveis de provisió de places en centres vinculats a preu per mòdul diari/usuari

Tipologia de servei

Preu mòdul plaça /dia 
total actualitzat amb 

increment

Servei de centre d’acollida (CA) d’1 a 30 places 152,22 €*
Servei de centre d’acollida (CA) de més de 30 places 149,53 €*
Servei delegat de centre d’acollida (CA) d’1 a 30 places 146,26 €*
Servei delegat de centre d’acollida (CA) de més de 30 
places 143,68 €*

Servei de centre residencial d’acció educativa (CRAE) de 
fins a 10 places 137,31 €
Servei de centre residencial d’acció educativa (CRAE) d’11 
a 20 places 123,74 €
Servei de centre residencial d’acció educativa (CRAE) de 
21 a 30 places 118,77 €
Servei de centre residencial d’acció educativa (CRAE) 
d’entre 31 i 40 places 110,83 €
Servei delegat de centre residencial d’acció educativa 
(CRAE) de fins a 10 places 132,43 €
Servei delegat de centre residencial d’acció educativa 
(CRAE) d’11 a 20 places 118,89 €
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Tipologia de servei

Preu mòdul plaça /dia 
total actualitzat amb 

increment

Servei delegat de centre residencial d’acció educativa 
(CRA) de 21 a 30 places

114,03 €

Servei Delegat de centre residencial d’acció educativa 
(CRAE) de 31 a 40 places 106,49 €

Servei de centre residencial d’acció intensiva (CREI) de fins 
a 20 places 187,45 €
Servei delegat de centre residencial d’acció intensiva 
(CREI) de fins a 20 places 179,07 €

Servei d’internament per a infants i adolescents amb 
discapacitats intel·lectuals (CATE) de fins a 30 places 137,31 €

Servei de pis assistit per a joves d’entre 16 i 18 anys 108,77 €
Servei delegat de pis assistit per a joves d’entre 16 i 18 
anys 104,51 €

Servei de suport integral de pis assistit per a joves de 16 
a 21 anys amb dificultats vinculat a programes d’inserció 
laboral (PIL) 84,61 €
Servei delegat de suport integral de pis assistit per a 
joves de 16 a 21 anys amb dificultats vinculat a programes 
d’inserció laboral (PIL) 81,29 €

Servei de suport integral de pis assistit per a joves de 18 a 
21 anys amb dificultat social 45,51 €
Servei delegat de suport integral de pis assistit per a joves 
de 18 a 21 anys amb dificultat social 40,55 €

Servei de pis assistit per a joves més grans de 18 anys 
amb discapacitats intel·lectuals i/o amb trastorns mentals i 
dificultats socials 63,42 €

Servei experimental de protecció d’emergència de menors 
estrangers no acompanyats SPE (0-30) 142,84 €

Servei experimental de primera acollida i atenció integral 
de menors estrangers no acompanyats (SPAAI) 115,99 €
Servei delegat experimental de primera acollida i atenció 
integral de menors estrangers no acompanyats (SPAAI) 111,46 €

* Preu mòdul mínim plaça dia
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Serveis assistencials en què el preu total o parcial no està vinculat a preu mòdul 
diari/usuari

Objecte Import final amb 
increment

Dispositiu d’atenció immediata (DAI) (part fixa) 1.854.000,00 €
Servei d’acompanyament especialitzat per a joves tutelats 
i extutelats (SAEJ) i serveis d’itineraris de protecció 
individualitzats per a adolescents d’entre 16 i 18 anys (IPI) (part 
fixa mensual) 1.199.268,43 €

Telèfon de la infància
318.359,24 €

Servei d’iniciació a l’emancipació per a joves de 17 a 21 anys 
(SSAI) 70.228,04 €

Servei d’educadors i educadores de Fiscalia de Menors 239.475,00 €

Servei d’equips de trasllats 1.277.027,29 €

Equips de valoració de maltractament infantil (EVAMI Girona) 430.005,27 €
Equips de valoració de maltractament infantil (EVAMI Terres de 
l’Ebre) 186.115,27 €

Equips de valoració de maltractament infantil (EVAMI Tarragona) 495.728,93 €

Equips de valoració de maltractament infantil (EVAMI Lleida) 209.817,80 €
Equips de valoració de maltractament infantil (EVAMI Barcelona 
ciutat) 604.233,99 €
Equips de valoració de maltractament infantil (EVAMI BCN 
Comarques) 340.553,99 €
Servei de suport psicològic a adolescents residents en centre 
(equip tècnic Castanyers) 90.021,96 €

Servei de visites (punt EVIA Tarragona) 134.149,51 €

Servei de visites (punt EVIA Barcelona) 222.016,50 €
Servei de seguiment, acompanyament i suport per a joves 
extutelats (SSAS ASJTET) 169.583,03 €
Servei de valoració i seguiment de les famílies extenses 
d’acolliment simple o permanent (SIFE Tarragona) 111.591,52 €
Servei de valoració i seguiment de les famílies extenses 
d’acolliment simple o permanent (SIFE I Nou Barris) 74.159,88 €

Servei de valoració i seguiment de les famílies extenses 
d’acolliment simple o permanent (SIFE II Sant Martí) 74.159,88 €

Annex 6. Increment del preu dels serveis en matèria d’acolliment i 
adopció

Servei de formació i valoració de les famílies que sol·liciten l’acolliment en fa-
mília aliena (AFA)

Total amb increment

Lot 50 206.381,72
Lot 80 301.897,56

Servei de preparació i valoració sol·licitants d’adopció i seguiment de menors en 
acolliment familiar preadoptiu (VAS)

Total amb increment

Lot 1 324.725,09
Lots 2 i 3 194.002,61
Lot 4 181.049,69
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Servei d’acolliment familiar d’infants i adolescents en unitat convivencial d’acció 
educativa (UCAE)

Total amb increment

UCAE 1 infant 35.383,23

UCAE 2 infants 38.443,23

UCAE 3 infants 41.503,23

UCAE 4 infants 44.563,23

Convenis de col·laboració en matèria de preparació i valoració de les famílies 
sol·licitants d’adopció internacional, formació i valoració de les famílies sol·licitants 
d’acolliment en família aliena sense finalitat adoptiva i el corresponent seguiment i 
la preparació i la valoració dels sol·licitants d’adopció de menors tutelats per la Ge-
neralitat de Catalunya i el corresponent seguiment

Total amb increment

CC Baix Ebre 229.146,36
CBS Ripollès 179.586,46

Antecedents del Decret llei
1. Text del Projecte de decret llei de mesures extraordinàries de caràcter social 

per fer front a les conseqüències de la COVID-19, aprovat pel Govern a la sessió de 
data 3 de novembre de 2020.

Documentació
2. Justificant d’inici de la tramitació, del secretari general al secretari del Go-

vern, de 29 d’octubre de 2020.
3. Memòria justificativa del director general de Relacions Laborals, Treball Au-

tònom, Seguretat i Salut Laboral, d’1 de novembre de 2020.
4. Memòria d’avaluació d’impacte del director general de Relacions Laborals, 

Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, d’1 de novembre de 2020.
5. Memòria justificativa i econòmica del director general de Prestacions Socials, 

d’1 de novembre de 2020.
6. Informe justificatiu del secretari d’Afers Socials i Famílies, de 2 de novembre 

de 2020.
7. Memòria econòmica de la sub-directora general de Gestió de Recursos, de 2 

de novembre de 2020.
8. Memòria justificativa i econòmica de la secretària d’Infància, Adolescència i 

Joventut, de 2 de novembre de 2020.
9. Informe justificatiu del secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, de 2 de 

novembre de 2020.
10. Memòria econòmica del secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, de 2 

de novembre de 2020.
11. Informe econòmic, de la sub-directora general de Planificació i Gestió Pres-

supostària, de 2 de novembre de 2020.
12. Informe jurídic de l’Advocat en Cap i la Cap de l’Àrea Jurídica de Treball i 

Relacions Laborals, de 2 de novembre de 2020.
13. Informe de la directora general de Pressupostos, de 2 de novembre de 2020.
14. Nota justificativa article 20 de l’adjunt al secretari d’Igualtat, Migracions i 

Ciutadania, de 3 de novembre de 2020.
15. Certificat del secretari del Govern de 3 de novembre de 2020.
16. Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràc-

ter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, publicat al DOGC núm. 
8263 - 4.11.2020.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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Decret llei 36/2020, del 3 de novembre, de mesures urgents en l’àmbit 
de l’impost sobre les estades en establiments turístics i de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques
203-00063/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 85582 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.11.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 10 de novembre de 
2020, ha pres coneixement del Decret llei 36/2020, del 3 de novembre, de mesures 
urgents en l’àmbit de l’impost sobre les estades en establiments turístics i de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, publicat al DOGC 8264, i ha manifestat que 
el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 06.11.2020.

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 3 de novembre de 2020, 

s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

s’aprova la iniciativa SIG20VEH1700 - Projecte de decret llei de mesures urgents en 
l’àmbit de l’impost sobre les estades en establiments turístics i de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 3 de novembre de 
2020.

Decret llei 36/2020, de 3 de novembre, de mesures urgents en l’àmbit 
de l’impost sobre les estades en establiments turístics i de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques.
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom 

del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
De conformitat amb el que disposen l’article 6 i concordants de la Llei 13/2008, 

de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 
114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Cata-
lunya; D’acord amb això, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
En els darrers mesos, les conseqüències sanitàries, socials i econòmiques deri-

vades de la pandèmia de la COVID-19 han fet que el Govern de la Generalitat de 
Catalunya hagi aprovat una sèrie de mesures per pal·liar-ne els efectes.

Amb aquest Decret llei s’aproven dues noves mesures en l’àmbit tributari, i s’es-
tructura en dos capítols, un per cada mesura.

En relació amb l’impost sobre les estades en establiments turístics (capítol 1), cal 
assenyalar que el Decret llei 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria 
tributària, va ajornar fins a l’1 de gener del 2021 l’entrada en vigor de l’increment 
de les tarifes de l’impost i de l’aplicació del recàrrec a la ciutat de Barcelona, apro-
vats per la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administrati-
ves i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen 
en el medi ambient, que havien d’entrar en vigor inicialment l’1 de juliol del 2020. 
A dia d’avui, la situació sanitària fa difícil de preveure que a 1 de gener del 2021 els 
establiments turístics funcionin amb normalitat, per la qual cosa s’estima necessa-
ri posposar una vegada més l’entrada en vigor de les tarifes i del recàrrec aprovats 
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per la Llei de mesures esmentada i que estaven previstes per a una «normalitat» en 
l’activitat turística. Així, a l’article 1 s’ajorna l’entrada en vigor dels increments i del 
recàrrec esmentats fins a l’1 de juny del 2021.

Pel que fa l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’article 2 (capítol 2) 
crea una nova deducció en la quota de l’impost sobre la renda de les persones fí-
siques (IRPF) aplicable per obligació de presentar la declaració de l’impost com a 
conseqüència de tenir dos o més pagadors.

La realitat de la situació econòmica derivada de la pandèmia reflecteix que, fins 
al mes d’agost d’enguany, es varen registrar a Catalunya 893.931 altes inicials de 
prestacions contributives derivades de situacions d’expedient de regulació tempo-
ral d’ocupació (ERTO) per COVID-19. Tenint en compte que, d’acord amb l’En-
questa de població activa, la població assalariada a Catalunya va ser, de mitjana, de 
2.918.800 persones l’any 2019, les persones afectades pels ERTOs de la COVID-19 
representen un 31 % del total.

Així, els treballadors que s’han trobat i es troben en aquesta situació, juntament 
amb tots aquells que han perdut el seu lloc de treball i perceben prestacions per 
desocupació, han passat a tenir, de forma imprevista, dos pagadors l’exercici 2020: 
l’empresa amb la qual tenen o tenien la relació laboral i el Servei Públic d’Ocupació 
Estatal (SEPE). Com a conseqüència d’aquesta circumstància, es pot donar el cas 
que persones que fins ara no estaven obligades a presentar la declaració de l’IRPF 
per tenir un únic pagador, i tributaven d’acord amb les retencions practicades, en-
guany es trobin en la dita obligació de declarar pel fet de tenir-ne més d’un i tributin 
d’acord amb la normativa autonòmica.

El fet que les comunitats autònomes no tinguin les eines per traslladar l’exercici 
de la seva capacitat normativa al càlcul de les retencions, que depenen només de la 
normativa estatal, pot discriminar tributàriament els contribuents que, en igualtat de 
nivells retributius, tenen més d’un pagador.

Més enllà de les situacions d’atur o suspensió temporal de l’ocupació derivades 
de la COVID-19, cal advertir que aquesta iniquitat es dona en tots aquells supòsits 
en què el contribuent, pel fet de tenir dos pagadors, passa a estar obligat a declarar. 
Aquests supòsits estan directament relacionats amb la precarietat laboral: diversos 
contractes temporals amb retribucions baixes, situacions de desocupació, feines a 
temps parcial, etc. En tots aquests casos es podria estar discriminat tributàriament 
en haver-hi més d’un pagador. Si bé aquesta circumstància ja es produïa amb ante-
rioritat, s’intensificarà notablement amb la crisi del coronavirus. Per aquest motiu, es 
considera necessari corregir el més aviat possible aquesta iniquitat existent.

Així, la urgent i extraordinària necessitat rau en el fet de l’excepcionalitat en què 
es trobaran molts contribuents com a conseqüència dels ERTOs i d’altres situacions 
d’atur i precarietat laboral esdevingudes a causa de la COVID-19, i del fet que l’im-
post corresponent a l’exercici 2020 es merita el proper 31 de desembre, per la qual 
cosa es requereix disposar de la norma aprovada abans d’aquesta data perquè resulti 
d’aplicació ja en aquest exercici.

En darrer terme, la disposició final estableix l’entrada en vigor del Decret llei 
l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

D’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern, el Govern pot dictar disposicions legislatives provi-
sionals sota la forma de decret llei en cas d’una necessitat extraordinària i urgent. 
En aquest cas, la necessitat és la crisi econòmica, que requereix l’adopció urgent de 
mesures pal·liatives.

En ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i 
amb la deliberació prèvia del Govern,
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Decreto:

Capítol 1. Impost sobre les estades en establiments turístics

Article 1. Tarifes i recàrrec
1.1 La modificació de les tarifes de l’impost sobre les estades en establiments 

turístics prevista a l’apartat 3 de l’article 5 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de me-
sures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost 
sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, té efectes a partir de l’1 
de juny del 2021.

1.2 Es modifica l’apartat 2 de l’article 50 bis de la Llei 5/2017, del 28 de març, 
de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i re-
gulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establi-
ments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i 
sobre emissions de diòxid de carboni, que passa a tenir la redacció següent:

«2. El recàrrec a què fa referència l’article 34 bis que l’Ajuntament de Barcelona 
aprovi abans de l’1 de juny del 2021, si escau, tindrà efectes a partir d’aquesta data.»

Capítol 2. Impost sobre la renda de les persones físiques

Article 2. Deducció per obligació de presentar la declaració de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques per raó de tenir més d’un 
pagador
2.1 Amb efectes de l’1 de gener del 2020, els contribuents que, com a conseqüèn-

cia de tenir més d’un pagador de rendiments del treball, resultin obligats a presentar 
la declaració de l’impost, d’acord amb el que disposa l’article 96 de la Llei 35/2006, 
de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modifi-
cació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents 
i sobre el patrimoni, es poden aplicar una deducció en la quota íntegra autonòmica 
per l’import que resulti de restar de la quota íntegra autonòmica la quota íntegra es-
tatal, sempre que la diferència sigui positiva.

2.2 Aquesta deducció no resulta aplicable als contribuents que s’hagin acollit o 
es puguin acollir al procediment especial de retencions regulat en l’article 89 A) del 
Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques aprovat pel Reial de-
cret 439/2007, de 30 de març.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret 
llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals per-
toqui el facin complir.

Barcelona, 3 de novembre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presidèn-

cia de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda

Antecedents del Decret llei
1. Comunicat al secretari del Govern. 
2. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 3.11.2020. 
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008.
4. Informe jurídic. 
5. Informe de la Intervenció General. 
6. Informe de la Direcció General de Pressupostos. 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la cultura en temps de Covid-19
250-01556/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 85660 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 12.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 85660)

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

1. Implementar el pla adreçat al Sector de la Cultura que contempla els efectes de la 
Covid-19 amb la finalitat de reactivar el sector, vetllant sempre pel compliment de tots 
els protocols de seguretat sanitària i insistint que la cultura és segura i donar-ne com-
pliment en un termini màxim de dos mesos.

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

2. Donar compte de l’aplicació de la línia d’ajuts i subvencions concretes pel sec-
tor cultural de Catalunya que donen suport a tots els agents implicats per tal d’asse-
gurar i afavorir la continuïtat de la seva activitat.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3. Donar compte de la realització de la campanya de sensibilització social cap al 
sector cultural per a donar a conèixer i visualitzar la seva situació d’alarma amb la 
finalitat de revifar el sector de nou i reiterar que la cultura és segura.

Proposta de resolució sobre la defensa del dret fonamental a 
la llibertat ideològica dels ciutadans davant la vulneració de la 
neutralitat ideològica i política del Síndic de Greuges
250-01568/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 80765, 85526 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2020, 10.11.2020

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

Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la Propuesta de resolución de defensa del derecho fundamental a 
la libertad ideológica de todos los ciudadanos ante la vulneración de la neutralidad 
ideológica y política del Síndic de Greuges de Catalunya, para que sea sustanciada 
ante la Comissió del Síndic de Greuges, con el siguiente texto: 
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Exposición de motivos
La libertad es uno de los principios y valores esenciales y supremos sobre los que 

se fundamenta el Estado Social y Democrático de Derecho que es España. Nuestra 
Constitución promueve la libertad reconociendo y garantizando entre otros el dere-
cho fundamental de todos los ciudadanos a la libertad ideológica.

La libertad ideológica no solamente permite el máximo desarrollo personal de  
cada ciudadano, sino que favorece y garantiza el necesario pluralismo político  
de toda sociedad democrática.

Precisamente con el objetivo de promover la máxima eficacia posible de la li-
bertad ideológica de los ciudadanos y del pluralismo político existe un correlativo 
deber de los poderes públicos de mantener la más absoluta y estricta neutralidad 
ideológica y política. Es decir, los poderes públicos ni pueden tener ideología oficial, 
ni pueden excluir oficialmente ninguna ideología: deben ser radicalmente neutros.

Una consecuencia de ese deber de neutralidad ideológica y política es que los 
poderes públicos deben limitarse a llevar a cabo sus funciones institucionales según 
la Ley, careciendo los mismos de derecho o libertad fundamental alguna pues pre-
cisamente la titularidad de estos corresponde a los ciudadanos como garantía ante 
los poderes públicos.

El Síndic de Greuges, que es un órgano de carácter unipersonal, con autonomía 
reglamentaria, organizativa, funcional y presupuestaria, nombrado por el Parlamen-
to de Cataluña y que tiene la función de velar por la protección de los derechos y 
libertades reconocidos en la Constitución, por el Estatuto de Autonomía y por las 
correspondientes normas de desarrollo, maneja un presupuesto al efecto de casi 7 
millones de euros.

Recientemente el Síndic de Greuges, y como ha venido actuando a lo largo de los 
últimos años, se apartó de los principios que deben guiar sus competencias (impar-
cialidad, objetividad e independencia) poniendo una vez más la institución al servi-
cio de los partidos separatistas que apoyan al Govern, cuando decidió emitir un co-
municado en nombre la Sindicatura de Greuges el pasado 28 de septiembre de 2020, 
expresando una opinión subjetiva sobre la resolución judicial del Tribunal Supremo 
que desestimaba un recurso de casación al Sr. Torra i Pla. Opinión que, por muy le-
gítima que pueda parecer a sr. Rafael Ribó, no deja de ser una opinión subjetiva y 
partidista más, y evidentemente no compartida por todos y cada uno de los ciudada-
nos de Cataluña. Es decir, el Síndic de Greuges, «oficializa» injustificadamente una 
determinada opinión para la institución que debe representar al conjunto y a la plu-
ralidad de catalanes y, por definición, excluye las restantes y divergentes opiniones.

Además, la opinión expuesta por la Sindicatura de Greuges a todos los catalanes 
es claramente identificable con unas opciones políticas determinadas pues, apar-
tándose de toda honestidad intelectual, se limita a repetir una falacia calificándola 
como «completamente desproporcionada y que es contraria a los principios elemen-
tales de derecho penal». Curiosamente omite el comunicado los motivos o causas de 
la tautológica desproporción que se le achaca a la sentencia.

De esta manera, el Síndic de Greuges no solamente realiza una actuación al 
margen de la legalidad que le vincula para perseguir única y exclusivamente sus 
funciones institucionales, sino que vulnera gravemente el derecho fundamental a la 
libertad ideológica de todos y cada uno de los ciudadanos de Cataluña.

Lamentablemente en Cataluña se ha convertido en costumbre la sistemática e ins-
titucionalizada vulneración de los derechos fundamentales de todos los  ciudadanos 
por parte de los poderes públicos autonómicos, y en el caso del Síndic de Greuges, 
no es la primera vez que se vulnera el derecho fundamental a la libertad ideológica 
y política del Síndic de Greuges de cara a todos los catalanes.

Esta erosión de las libertades ideológicas y políticas constituye un intenciona-
do intento de supresión del pluralismo político a los efectos de que los ciudadanos 
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identifiquen engañosamente una determinada ideología como la única y exclusiva 
ideología oficial o admitida en las instituciones públicas.

Ante esta situación es imprescindible que los poderes públicos como el Parla-
ment de Cataluña cumplan con el mandato que tienen de promoción y defensa de los 
derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos que reconoce nuestra 
Constitución Española.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña: 
1. Condena la vulneración de cara a todos los catalanes del derecho fundamental 

a la libertad ideológica y política por parte del Síndic de Greuges.
2. Recuerda que en un Estado Democrático Social y de Derecho una autoridad 

autonómica pública como el Síndic de Greuges debería abstenerse de vulnerar los 
derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.

3. Reafirma su compromiso de defensa del derecho fundamental a la libertad 
ideológica como garantía del pluralismo político propio de una sociedad democrá-
tica.

Palacio del Parlamento, 19 de octubre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, 

diputado,  GP Cs

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.11.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2020 al 25.11.2020).
Finiment del termini: 26.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.11.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2020 al 25.11.2020).
Finiment del termini: 26.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2020.
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Proposta de resolució sobre la celebració d’un debat específic en 
comissió sobre el fons Next Generation
250-01572/12

TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.11.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.11.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2020 al 25.11.2020).
Finiment del termini: 26.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.11.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2020 al 25.11.2020).
Finiment del termini: 26.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.11.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2020 al 25.11.2020).
Finiment del termini: 26.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2020.
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Proposta de resolució sobre l’aprovació d’ajuts directes per a evitar 
el tancament de negocis i empreses relacionats amb els sectors de 
la restauració, l’estètica i la bellesa
250-01576/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.11.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2020 al 25.11.2020).
Finiment del termini: 26.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.11.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2020 al 25.11.2020).
Finiment del termini: 26.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.11.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2020 al 25.11.2020).
Finiment del termini: 26.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2020.
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Proposta de resolució sobre la preservació del patrimoni 
arquitectònic, cultural i social de la Casa Buenos Aires
250-01580/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.11.2020.

Proposta de resolució sobre l’actualització de les llistes d’espera 
de salut
250-01581/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.11.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2020 al 25.11.2020).
Finiment del termini: 26.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.11.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2020 al 25.11.2020).
Finiment del termini: 26.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.11.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2020 al 25.11.2020).
Finiment del termini: 26.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2020.
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Proposta de resolució sobre el servei d’urgències a Olot
250-01585/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.11.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2020 al 25.11.2020).
Finiment del termini: 26.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.11.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2020 al 25.11.2020).
Finiment del termini: 26.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.11.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2020 al 25.11.2020).
Finiment del termini: 26.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.11.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2020 al 25.11.2020).
Finiment del termini: 26.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.11.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2020 al 25.11.2020).
Finiment del termini: 26.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.11.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2020 al 25.11.2020).
Finiment del termini: 26.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.11.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2020 al 25.11.2020).
Finiment del termini: 26.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2020.
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Proposta de resolució sobre Colòmbia
250-01592/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 85517 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Francesc de Dalmases i Thió, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Ruben 
Wagensberg Ramon, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Instituci-
onals i Transparència del Grup Parlamentari Republicà, Susanna Segovia Sánchez, 
portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Carles Riera Albert, portaveu 
a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, comuniquen a 
la Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent en la proposta de resolució 
(tram. 250-01592/12) presentada el 30.10.20 i amb número de registre 83.675.

On hi diu: 
«3. Manifesta el seu suport a la tasca que realitzen les persones defensores de 

drets humans i líders i lideresses socials a Colòmbia i insta el Govern colombià a 
dissenyar i aplicar una política pública integral i eficaç en matèria de garanties, 
prevenció i protecció en totes les regions de país que inclogui el que està previst a 
l’Acord de Pau. Específicament, creu necessari que es realitzin investigacions rà-
pides i imparcials per arribar als responsables materials, intel·lectuals i les seves 
estructures - incloent l’aclariment dels vincles amb elits polítiques, econòmiques i 
militars–, i que s’enforteixin les mesures col·lectives de prevenció i protecció tenint 
en compte l’enfocament diferencial ètnic, territorial, gènere, edat, etc.»

Hi ha de dir: 
«3. Manifesta el seu suport a la tasca que realitzen les persones defensores de 

drets humans i líders i lideresses socials a Colòmbia i constata la necessitat que el 
govern Colombià dissenyi i apliqui una política pública integral i eficaç en matèria 
de garanties, prevenció i protecció en totes les regions de país que inclogui el que 
està previst a l’Acord de Pau. Específicament, creu necessari que es realitzin investi-
gacions ràpides i imparcials per arribar als responsables materials, intel·lectuals i les 
seves estructures - incloent l’aclariment dels vincles amb elits polítiques, econòmi-
ques i militars–, i que s’enforteixin les mesures col·lectives de prevenció i protecció 
tenint en compte l’enfocament diferencial ètnic, territorial, gènere, edat, etc.»

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2020
Francesc de Dalmases i Thió, GP JxCat; Ruben Wagensberg Ramon, GP ERC; 

Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP; Carles Riera Albert, SP CUP-CC; porta-
veus a la CAERIT

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.11.2020.
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Proposta de resolució sobre el transport sanitari entre els tres 
hospitals del Consorci Sanitari Alt Penedès - Garraf i entre Vilafranca 
del Penedès, Vilanova i la Geltrú, i Sant Pere de Ribes
250-01593/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 84455 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució referent 
al transport sanitari entre els tres hospitals del consorci sanitari de l’Alt Penedès i 
Garraf i entre Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’acord GOV/26/2019 d’11 de febrer autoritza la constitució del Consorci Sani-

tari de l’Alt Penedès i Garraf (CSAPG). El CSAPG té el seu origen en un Protocol 
d’intencions subscrit en data 3 de juliol de 2016 pel Servei Català de la Salut, el 
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès (CSAP) i el Consorci Sanitari del Garraf (CSG), 
per a la integració dels dispositius i recursos assistencials d’aquestes dues entitats.

El projecte engloba un seguit de dispositius de referència de màxima importàn-
cia per a l’equilibri territorial del sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya (SISCAT), entre els quals destaquen l’Hospital Sant Antoni Abat (Vilano-
va i la Geltrú), l’Hospital Residència Sant Camil i Centre de Rehabilitació (Sant Pere 
de Ribes) i l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès (Vilafranca del Penedès).

La prioritat que guia la iniciativa és facilitar la continuïtat d’aquests serveis en 
condicions de viabilitat i sostenibilitat a través de la seva fusió en una organització 
consorcial íntegrament pública, majoritàriament participada pel Servei Català de 
la Salut, i que segueixi comptant amb la participació de les administracions locals 
–Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Consell Comarcal del Garraf, Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes–.

Aquesta vessant formal es combina, a l’àmbit funcional, amb la fusió dels re-
cursos assistencials provinents d’ambdós Consorcis, sota la directriu estratègica de 
propiciar una nova realitat institucional que doti el territori d’unes capacitats i po-
tencials superiors als de les entitats que la precedien. La finalitat és la consolidació 
d’una organització que compleixi, des dels criteris de màxima exigència de qualitat 
i eficiència, les funcions en matèria d’activitat sanitària i sociosanitària que fins ara 
han desenvolupat separadament el CSAP i el CSG.

Així doncs, l’esmentat protocol d’intencions es concreta, amb la signatura de 
l’Acord de Govern també esmentat al principi del document, en el CSAPG, l’objec-
tiu del qual és l’execució d’activitats hospitalàries, assistencials, preventives, rehabi-
litadores, docents i d’investigació al servei de la població resident en l’àmbit sanitari 
de les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf (a més de Cunit), amb les seves àrees 
sanitàries d’influència.

La suma dels recursos d’aquestes organitzacions i la seva població de referència 
encaixa, d’altra banda, amb les línies estratègiques del Pla de Salut de Catalunya, 
sota el criteri d’enfortir la massa crítica de les entitats proveïdores de serveis assis-
tencials com a mecanisme per promoure el màxim aprofitament dels recursos pú-
blics, i així millorar la qualitat en l’atenció a la salut i la viabilitat del sistema.

Tot i l’ample suport a la creació del CSAPG, per raons d’eficiència econòmi-
ca, sanitària i de benefici social, des del primer moment diversos usuaris, entitats i 
grups municipals han plantejat la necessitat de dissenyar i implementar un Pla de 
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mobilitat –transport públic– entre les dues comarques, per tal que els dos integrants 
del nou Consorci i els tres centres hospitalaris siguin abastament assequibles per a 
la població de les dues comarques i també pels professionals, que han passat a des-
envolupar la seva jornada laboral repartida entre els tres centres assistencials que 
formen part del CSAPG.

Aquest Pla de mobilitat no només és absolutament necessari per fer viable la 
xarxa sanitària que s’està teixint entre les dues comarques, sinó que també ho és per 
fer més fluida la comunicació entre dues comarques que ja tenen establerts molts 
vincles en diversos sectors però que tenen la gran mancança que representa l’escassa 
comunicació en transport públic.

Des del grup municipal de Vilafranca en Comú hem demanat a la direcció del 
CSAPG un estudi de la mobilitat estimada, tant per part d’usuaris com per part de 
professionals. El citat informe, amb data de 2019, planteja les Necessitats de des-
plaçaments de pacients i familiars entre territoris de l’Alt Penedès i Garraf, a partir 
d’unes dades que són fruit d’un exercici teòric basat en la informació i la utilització 
fins l’any 2019: 

– Diàlisi (aprox. uns 60 pacients 3 dies per setmana) majoritàriament en vehicle 
especial.

– Intervencions quirúrgiques programades (COT, Urologia, Cirurgia Pediàtrica, 
Cataractes d’OFT, etc) entre els dos territoris, de pacients d’una zona que s’operen a 
l’altre. Aprox. 850 pacients + 1 o 2 acompanyants.

– Intervencions quirúrgiques urgents (COT, Cirurgia, etc) 2/3 setmana + acom-
panyants. Total 120/any x 2 persones x dos dies de visita.

– Tècniques i proves com marcapassos, CREPS, Làssers, Ecocardios, OCT, tele-
metries, urodinàmies, etc. Aprox. 400 pacients + 1 o 2 acompanyants.

– Proves de diagnòstic per la Imatge, com RMN, densitometries i altres. Aprox. 
2.500 pacients + 1 acompanyant.

– Utilització de servei de transport entre hospitals per part de professionals, so-
bretot professionals mèdics, i de suport directiu i administració. Aprox. 10 per dia 
laboral. Total any 2.200 viatges/persona.

Segons aquestes dades, el total d’utilització de transport entre els tres centres 
hospitalaris de les dues comarques son: 

– Diàlisi (tenen un altre sistema de transport) però podria ser un 30% del total 
(9.360 viatges x 0,3= 2.808 d’anar i altres de tornar. Aprox. 5.616 viatges.

– Cirurgia programada: entre 1.700 i 2.550 any. D’anada i altre de tornada. 
Aprox. entre 3.400 i 5.100 viatges (una mitjana de 4.250 viatges).

– Intervencions quirúrgiques urgents/diferides: Aprox. 480 x anada i tornada= 
960 viatges.

– Tècniques i proves: Aprox. entre 1.600 i 2.400 viatges.
– Diagnòstic per la imatge (sobretot RMN): 10.000 viatges.
– Utilització per professionals: aprox. 4.400 viatges.
Per aquest càlcul s’ha tingut en compte 1 viatge d’anada i 1 de tornada, i no es 

coneix quina seria la utilització de vehicle particular. En total son 27.226 viatges al 
llarg de l’any entre les 8h matí i les 21h del vespre, entre els tres centres hospitala-
ris de les comarques de l’Alt Penedès i del Garraf que formen part del CSAPG. I la 
tendència, a mesura que va avançant la unificació, és augmentar el nombre de des-
plaçaments, tant dels usuaris, com dels professionals.

Cal preveure un augment del nombre de viatges calculats entre els tres centres 
hospitalaris a curt termini, ja que, fins al moment de la integració en un sol con-
sorci, l’Hospital de Referència de 3er nivell pel CSAP era l’Hospital Universitari de 
Bellvitge, on el desplaçament per transport públic era molt millor que entre Vila-
franca i Vilanova o Vilafranca i Sant Pere de Ribes, malgrat que la distància sigui 
tres vegades inferior. Amb la integració al CSAPG, algunes o moltes de les diverses 
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derivacions a Bellvitge passaran a fer-se a l’Hospital Sant Camil, de nivell 2 de com-
plexitat (el CSAP és de nivell 1 de complexitat).

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Realitzar un estudi en el termini de tres mesos sobre com establir un servei de 

transport públic que faciliti la mobilitat dels veïns i veïnes de les comarques de l’Alt 
Penedès i del Garraf (i Cunit) als centres hospitalaris de Sant Antoni Abat de Vila-
nova i la Geltrú, l’Hospital Residència Sant Camil i Centre de Rehabilitació de Sant 
Pere de Ribes i l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès de Vilafranca del Penedès que 
formen part del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf. I dels i les professionals 
que han passat a desenvolupar la seva jornada laboral repartida entre els tres centres 
assistencials que formen part del CSAPG.

2. Que en el citat estudi es contempli que el transport públic entre els tres centres 
hospitalaris serveixi, també, per millorar el transport públic entre Vilafranca del Pe-
nedès, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú actualment deficitari.

3. Que en el termini de sis mesos s’implanti un servei de transport públic que fa-
ciliti la mobilitat dels veïns i veïnes de les comarques de l’Alt Penedès i del Garraf 
als centres hospitalaris Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú, Hospital Residèn-
cia Sant Camil i Centre de Rehabilitació de Sant Pere de Ribes i Hospital Comarcal 
de l’Alt Penedès de Vilafranca del Penedès que formen part del Consorci Sanitari de 
l’Alt Penedès i Garraf. I dels i les professionals que han passat a desenvolupar la seva 
jornada laboral repartida entre els tres centres assistencials que formen part del CS-
APG.

4. Que en el termini de sis mesos augmenti i millori el transport públic entre Vi-
lafranca del Penedès, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2020
David Cid Colomer, diputat; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’aturada del projecte de reobertura del 
camp de golf de Can Sant Joan, entre Rubí i Sant Cugat del Vallès
250-01594/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 84456 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per 
a aturar el projecte de reobertura del camp de Golf de Can Sant Joan entre Rubí i 
Sant Cugat del Vallès., per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 1994 es va inaugurar el primer camp de golf públic de Catalunya a un es-

pai de 90 hectàrees entre les ciutats de Rubí i Sant Cugat del Vallès, no sense oposi-
ció veïnal i diverses mobilitzacions ciutadanes que s’hi oposaven a la obertura d’un 
projecte d’aquestes característiques.

La federació catalana de golf, des de l’inici fins al seu tancament per ordre ju-
dicial al 2018, que n’era la concessionària d’aquest camp, en cedia la gestió. La si-
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tuació es va tornar insostenible quan la que seria l’última empresa privada que ges-
tionava les instal·lacions, Puro Campo SL, es va declarar en fallida. Finalment, la 
titularitat d’aquest espai va tornar a l’Incasol.

L’estat d’abandonament ha provocat que la ciutadania hagi començat a utilitzar 
l’espai comprès entre Sant Cugat i Rubí de 90 hectàrees com a un espai agradable de 
lleure i passeig. Fins el punt que els consistoris de les dues ciutats han demanat amb 
mocions aprovades en ple reconsiderar l’ús i convertir aquest antic camp de golf en 
un parc periurbà per tal que tota la ciutadania en gaudeixi i s’han oposat a un pro-
jecte d’aquestes característiques.

La notícia apareguda recentment als mitjans de comunicació que l’Incasol, ac-
tual propietari i titular del camp, projecta la reobertura del camp, redimensionant-lo, 
i cedir-lo a una empresa privada per a que el gestioni, ha provocat estupor i sorpresa 
als veïns i veïnes de les dues ciutats del Vallès Occidental.

Estem parlant del Vallès Occidental, una comarca amb una gran pressió urbanís-
tica, amb problemes de qualitat de l’aire, alta mobilitat i activitat industrial i baixa 
disponibilitat d’espais verds. L’espai que ocupa el camp de Golf es troba en ple con-
nector biològic entre Collserola i l’espai natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac.

La sostenibilitat i l’ús racional dels recursos hídrics és també motiu per entendre 
com inadequada la proposta del Camp de Golf, en una situació de crisi climàtica 
ens calen comunitats vegetals resilients i biodiverses i no extensions de gespa amb 
alta demanda hídrica. És important entendre l’espai com un àmbit a renaturalitzar, 
a ocupar per comunitats vegetals mediterrànies, en un àmbit d’ús de baix impacte 
per part de la ciutadania.

En plena crisi social, econòmica i sanitària Covid-19 i una situació d’emergència 
climàtica es fa difícil d’entendre que una institució pública pugui plantejar-se la re-
obertura d’un camp de golf i de gestió privada.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Aturar la reobertura del Camp de Golf de Can Sant Joan.
2. Aturar qualsevol tràmit que signifiqui o pugui significar la reobertura del 

camp de golf de Can Sant Joan
3. Iniciar els treballs per convertir les 90 hectàrees de l’antic camp de golf de 

Can Sant Joan en un parc periurbà
4. Crear una taula de treball entre Incasol, Ajuntament de Sant Cugat i Rubí per 

acordar un projecte del futur parc periurbà a l’antic camp de golf de Can Sant Joan

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2020 
David Cid Colomer, diputat; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP CatECP

Proposta de resolució sobre la unitat de Tedax-NRBQ del Cos de 
Mossos d’Esquadra
250-01595/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 84479 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
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sobre la unitat de TEDAX-NRBQ del Cos de Mossos d’Esquadra, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’àrea TEDAX-NRBQ és l’especialitat del Cos de Mossos d’Esquadra que dona 

resposta a tot el territori català davant de qualsevol artefacte explosiu i davant inci-
dents nuclears, radiològic, biològics i químics (NRBQ).

La feina operativa que fa aquesta unitat és un «servei de reacció», per així hi 
ha planificades diferents unitats en guàrdies de 24 hores, tal com es fa als serveis 
d’emergències.

Fins el mes d’octubre, hi havia a Catalunya unitats de TDAX en torns de 24 ho-
res. Però, a partir del mes d’octubre de 2020 el Govern ha decidit reduir aquestes 
unitats, eliminant les guàrdies de 24 hores dels efectius de TDAX i centralitzant 
d’algunes unitats que fins el mes de setembre estaven repartides per tot el territori 
de Catalunya. Aquest canvi pot comportar la pèrdua d’equips operatius en diver-
ses franges horàries i una reducció del 50% de la capacitat de resposta a qualsevol 
atemptats, explosió o incidència nuclear, radiològica, biològica i química que es pu-
gui produir a Catalunya.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern, per garantir una resposta immediata 

a qualsevol incidència amb explosius, risc biològic, químic i nuclear que es pugui 
produir a Catalunya, a: 

1. Garantir una cobertura de 24 hores presencials i continuades de l’àrea 
 TEDAX-NRBQ a tot el territori de Catalunya, de forma descentralitzada.

2. Planificar la incorporació de nous membres a les unitats de l’àrea TEDAX- 
NRBQ del Cos de Mossos d’Esquadra.

3. Destinar els recursos necessaris perquè les unitats de TDAX comptin amb el 
material operatiu adequat i la formació necessària per donar aquesta resposta im-
mediata.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre els establiments emblemàtics
250-01596/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 84480 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat, Esther Niubó 

Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre els establiments emblemàtics de Catalunya, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’activitat comercial i els hàbits de consum, en tant que activitats humanes, han 

produït el sorgiment de molts tipus de comerços amb característiques diferents, tant 
de contingut com de continent, amb durades efímeres o de gran permanència en el 
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temps, segons la demanda que ha anat generant la societat. Així mateix, cada cop 
abunden més aquells establiments de grans marques globals, que són pràcticament 
iguals a totes les ciutat on són presents, fet que desdibuixa la singularitat comercial 
dels pobles i ciutats.

Però al mateix temps, hi ha establiments que, per la seva llarga existència i per 
presentar unes notes singulars, tant en el seu continent (característiques físiques del 
local), com en el seu contingut (tipus d’activitat que s’hi desenvolupa) singularitzen 
comercialment les ciutats on duen a terme la seva activitat. Són els denominats es-
tabliments emblemàtics.

La demanda de preservació d’aquests establiments comercials ha crescut en els 
darrers anys i per això existeix un marc jurídic per a tal fi però que no sempre és 
plenament satisfactori, no evitant, en molts casos, la desaparició d’aquests comerços.

El marc legal i normatiu que regula els establiments emblemàtics és el següent: 
– Directiva 2006/123/CE, relativa als serveis en el mercat interior (Directiva 

serveis), dirigida a garantir la llibertat d’establiment, la no discriminació en l’accés  
i l’exercici de les activitats econòmiques.

– Llei 18/2017 de Comerç, serveis i fires.
– Llei 9/1993 de Patrimoni Cultural Català, relativa als béns culturals d’interès 

local. Estableix el deure de conservació que permet mantenir el valor artístic i patri-
monial de determinats béns immobles i mobles.

– Llei estatal 10/2015 per a la salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial.
– Convenció de la UNESCO per la salvaguarda del patrimoni cultural imma-

terial del 17 d’octubre de 2003. Estableix que cal considerar bens immaterials els 
usos, representacions, expressions, coneixements i tècniques que les comunitats, els 
grups i en alguns casos els individus reconeixent com a part integrant del seu patri-
moni immaterial.

– Article 67.1.b de la Llei d’Urbanisme (plans especials urbanístics de desenvo-
lupament amb la finalitat de protegir bens catalogats) i l’article 71.1 (catàleg de béns 
protegits), que ha de permetre la protecció patrimonial efectiva dels establiments 
comercials de la ciutat que han estat seleccionats en la fase de recerca i catalogació.

– Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. Afirma 
una «concepció integradora del paisatge i estableix que les seves disposicions són 
aplicables al conjunt del territori de Catalunya: tant a les àrees naturals, rurals, fo-
restals, urbanes i periurbanes i als paisatges singulars com als paisatges quotidians 
o degradats, siguin de l’interior o del litoral».

– Pla especial de protecció de la Qualitat urbana: Catàleg de protecció arquitec-
tònic, històric i paisatgístic dels establiments emblemàtics de la Ciutat de Barcelona 
de febrer del 2016 (en endavant PE).

L’article 4m) de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires defineix 
els establiments emblemàtics o comerç amb valor històric com aquells que han exer-
cit l’activitat comercial, inclosa la de caràcter artesanal, durant més de cent anys en 
un mateix local o indret, i que s’ha dedicat a la venda de productes artesanals, tra-
dicionals o singulars.

La definició els atribueix les següents quatre notes: 
– Objecte: Haver exercit l’activitat comercial, inclosa la de caràcter artesanal.
– Temporalitat: Durant més de 100 anys.
– Espaial: Al mateix local o indret.
– Especialitat: Venda de productes artesanals, tradicionals o singulars.
L’activitat comercial es defineix a l’article 5 de la Llei 18/2017 i consisteix en po-

sar a disposició del mercat béns i, si s’escau, serveis complementaris. Així mateix, 
l’artesania es defineix a l’article 4b) del mateix cos legal com el conjunt d’activitats 
incloses en el Repertori de famílies d’oficis artesans, que es detalla en el reglament 
corresponent, que comporten la formació, la creació, la producció i la transformació 
d’objectes.
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La definició exigeix que l’establiment superi els cent anys de vida, i que ho hagi 
fet al mateix local o indret. No s’especifica el que s’ha d’entendre per indret, esdeve-
nint un concepte jurídic indeterminat, atès que la interpretació pot ser diversa (ma-
teix carrer, barri, població, etc.).

Finalment, s’indica la tipologia de productes que han de ser artesanals, segons 
la definició que en dóna la pròpia Llei, o bé, tradicionals o singulars, que no queda 
definit en aquest marc legal, generant uns altres conceptes jurídics indeterminats.

És evident, per tant, que cal elaborar una diagnosi de la situació dels establi-
ments emblemàtics a Catalunya, atès que la definició actual és molt restrictiva per a 
ser considerat com a tal i comprovar si la legislació s’adequa a la realitat.

La ciutat de Barcelona ha regulat, en el seu marc competencial, aquests tipus 
d’establiments. En el Pla Especial de protecció arquitectònic, històric i paisatgístic 
dels establiments emblemàtics de Barcelona (febrer de 2016), s’hi poden distingir 
tres categories: 

1. Establiments de gran interès: suposa «un interès remarcable a nivell patrimo-
nial».

2. Establiments d’interès: quan «posseeixen elements i/o conjunts patrimonials 
d’interès singular però que en intervencions posteriors han perdut la coherència ini-
cial genuïna».

3. Establiments en els que es prenen en consideració elements d’interès paisatgís-
tic: que defineixen un determinat ambient o paisatge urbà.

L’esmentat Pla preveu una sèrie de mesures per a la protecció d’aquests tipus 
d’establiments: 

Article 11 (PE). Intervencions segons el tipus de protecció
11.1 Categoria E1. Establiments de gran interès.
Les actuacions permeses aniran encaminades a la seva conservació integral i 

posta en valor, així com a la recuperació d’aquells elements que s’hagin vist alterats.
Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles d’especial 

interès, interiors i exteriors, indicats a l’apartat de descripció de la fitxa de cataloga-
ció de l’establiment.

11.2 Categoria E2. Establiments d’interès.
Les actuacions permeses han de conservar, posar en valor i/o recuperar els ele-

ments d’interès indicats a la catalogació, de tal manera que no es perdin aquests 
elements que han originat la protecció, en aquest cas vinculats al propi establiment.

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles d’especial 
interès, interiors i exteriors, indicats a l’apartat de descripció de la fitxa de cataloga-
ció de l’establiment.

11.3 Categoria E3. Elements d’interès paisatgístic.
Les actuacions permeses han de conservar, posar en valor i/o recuperar els ele-

ments d’interès indicats a la catalogació, de tal manera que no es perdin aquests 
elements que han originat la protecció, en aquest cas normalment desvinculats de 
l’antic establiment, però que formen part avui del paisatge urbà.

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles d’especial 
interès, indicats a l’apartat de descripció de la fitxa de catalogació de l’establiment.

Situació actual
El model de protecció vigent permet garantir la conservació dels elements patri-

monials dels establiments catalogats però en cap moment garanteix la protecció i el 
manteniment de l’activitat, la seva continuïtat, malgrat que l’activitat és un element 
essencial i constitutiu de la noció d’establiment emblemàtic.

En la legislació vigent no hi ha habilitacions suficients per tal que els Ajuntament 
puguin adoptar actes o aprovar plans que facin exigible l’obligació d’ús, de realitzar 
efectivament activitats concretes a immobles determinats per protegir els establi-
ments comercials emblemàtics del seu municipi.



BOPC 731
16 de novembre de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 73 

La regulació dels usos urbanístics a la legislació urbanística no permet establir, 
a través de planejament urbanístic general o derivat, un règim singular d’usos per a  
un immoble concret. Quan cal protegir valors culturals, tant la legislació vigent ur-
banística (catàlegs aprovats amb plans especials de protecció del patrimoni cultu-
ral) com la legislació de patrimoni cultural (declaració com a bé immoble d’interès 
cultural nacional o local), permeten establir usos incompatibles per a preservar els 
valors de l’immoble. No és el cas de les d’activitats concretes que, per ser protegides 
a través d’establir els concrets usos autoritzables a l’immoble, caldria poder-les qua-
lificar i declarar com a bé cultural immaterial.

El marc legal actualment vigent no té especial consideració a la idea d’entorn 
urbà, la qual cosa és molt poc adequada als canvis que s’estan produint en l’actua-
litat.

La llei 8/2005 en cap moment habilita a les administracions a adoptar mesures 
concretes de protecció, doncs es limita a definir què s’entén per protecció (art. 6) 
sense establir directament un contingut prescriptiu dotat d’operativitat pràctica.

Quan cessa l’activitat característica de la botiga emblemàtica, la protecció dels 
béns mobles i immobles només en deixa testimoni d’haver existit. La protecció de 
tots els valors culturals presents a les botigues emblemàtiques només existeix si es 
manté l’activitat característica per voluntat de la propietat de l’immoble o del lloga-
ter.

L’article 49 del Tractat de Funcionament de la UE (TFUE) estableix com una de 
les principals llibertats econòmiques, reconeguda als nacionals dels estats membres 
de la Unió Europea. Aquesta llibertat d’establiment, pròpia del dret europeu, con-
sisteix en el dret d’accés i exercici de qualsevol activitat econòmica no assalariada 
que es realitza per una durada indeterminada i mitjançant una infraestructura esta-
ble. Completa aquest marc la Directiva 2006/123 CE, de 12 de desembre, relativa al 
serveis al mercat interior, que impedeix limitar la llibertat d’establiment, excepte si 
existeixen raons imperioses d’interès general.

El concepte «raons imperioses d’interès general» ha estat desenvolupat pel Tri-
bunal de Justícia en la seva jurisprudència relativa als articles 43 i 49 del TFUE. 
Inclou, com a mínim, els àmbits següents: ordre públic, seguretat pública i salut 
pública, manteniment de l’ordre social, objectius de política social, protecció dels 
destinataris dels serveis, protecció del consumidor, protecció dels treballadors, el 
benestar animal, preservació de l’equilibri financer dels règims de seguretat social, 
prevenció de fraus, prevenció de la competència deslleial, protecció del medi am-
bient i de l’entorn urbà, inclosa la planificació urbana i rural, protecció dels credi-
tors, garantia d’una bona administració de justícia, seguretat vial, protecció de la 
propietat intel·lectual i industrial, objectius de política cultural, inclosa la salvaguar-
da de la llibertat d’expressió dels diversos components, la necessitat de garantir un 
alt nivell d’educació, manteniment de la diversitat de premsa, foment de la llengua 
nacional, conservació del patrimoni nacional històric i artístic i política veterinària.

En l’actualitat, la part física dels establiments emblemàtics, és a dir, el patrimoni 
material, queda protegit i es pot imposar l’obligació de mantenir-lo, però l’activitat 
no està protegida. A fi i efecte d’ampliar la protecció caldria considerar l’activitat 
d’aquells establiments que tinguin la consideració d’emblemàtics, sigui considerat 
patrimoni immaterial, i per tant les administracions puguin limitar les activitats a 
desenvolupar en aquests locals; o a incentivar el manteniment de l’activitat que cons-
titueix l’essència d’aquell local emblemàtic.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Dur a terme les actuacions necessàries en relació amb els següents objectius: 
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a) Ampliar la protecció a l’activitat que es desenvolupa en els establiments consi-
derats emblemàtics i no només al continent, incloent-los en la definició de patrimoni 
immaterial.

b) Que les administracions puguin limitar les activitats a desenvolupar en aquests 
locals o a incentivar el manteniment de l’activitat que constitueix l’essència d’aquell 
local emblemàtic.

c) Tot això tenint en compte i fent compatible aquestes actuacions amb el respec-
te al dret comunitari, en especial al TFUE i a la Directiva 2006/123, de serveis en 
el mercat interior.

2. Dur a terme en el termini de sis mesos d’un estudi/diagnosi de la situació dels 
establiments emblemàtics a Catalunya, atès que la definició actual és molt restricti-
va per a ser considerat com a tal, i comprovar si la legislació s’adequa a la realitat.

3. Estudiar la possibilitat d’implementar mesures d’incentius destinades als esta-
bliments emblemàtics.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, Esther Niubó Cidoncha,  

diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis residencials 
per a persones amb discapacitat intel·lectual
250-01597/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 85473 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre la millora dels serveis resi-
dencials per a persones amb discapacitat intel·lectual, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les associacions d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i del desen-

volupament fa temps que posen de manifest la manca de polítiques publiques espe-
cifiques per l’accés a l’habitatge i serveis residències d’aquest col·lectiu.

D’acord dades de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapaci-
tat, la llista d’espera dels serveis residencials previstos a la cartera de serveis era de 
3.253 persones al mes de juliol del 2020.

Tanmateix, els processos d’adjudicació d’habitatge i serveis residencials es llarg i 
confús. Obtinguda la valoració pel CAD i indicada l’orientació residencial més per-
tinent segons les necessitats de la persona, s’ha de presentar una sol·licitud d’accés 
que dóna lloc, en el millor dels casos, a una altra valoració que determina la prioritat 
d’assistència que requereix. Però a la manca de transparència en els criteris d’assig-
nació es suma a la dificultat d’arribar a assolir la puntuació necessària per accedir a 
una de les escasses places residencials, quedant desateses moltes sol·licituds presen-
tades de persones que tenen dret subjectiu a tenir accés.

A la vegada, la manca de protocols per a accedir a les ajudes per a l’adquisició o 
construcció de l’espai físic com per a la prestació posterior del servei, dificulta que 
entitats o associacions de famílies a l’hora de crear nous serveis residencials.
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L’impuls de nous recursos i programes de foment de l’autonomia de les persones 
amb discapacitat intel·lectual, que es celebra per les entitats, no ha d’anar en detri-
ment de la creació de noves places de serveis residencials.

Mes enllà del dèficit de recursos residencials recollits a la cartera de serveis so-
cials, la Llei 18/2007 pell dret a l’habitatge recull que en els habitatges de protecció 
oficials s’ha d’establir una reserva no inferior al 3% per a persones amb mobilitat 
reduïda, concepte que s’acostuma a associar amb la discapacitat en termes de mo-
bilitat i/o a la dependència derivada de l’envelliment, obviant les necessitats especí-
fiques de les persones amb discapacitat intel·lectual a l’hora d’exercir els seus drets.

Al marge d’aquests problemes relacionats pròpiament amb l’accés a l’habitatge, 
les associacions d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual insisteixen en la 
necessitat de garantir una formació específica i adequada per a tots i totes les pro-
fessionals que, de manera directa o indirecta, presten atenció a les persones amb 
discapacitat intel·lectual.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Concretar la dotació pressupostaria necessària per desenvolupar de manera 

efectiva l’actual Cartera de serveis socials, vigent pel Decret 142/2010, en els apar-
tats 1.6.2.2.3.3. Serveis de centre residencial temporal o permanent per a persones 
amb discapacitat intel·lectual, per poder donar resposta a les peticions pendents. I, en 
cas de preveure una modificació de la cartera actual, constituir un grup de treball 
conjunt amb el sector per atendre a les peticions concretes del col·lectiu.

2. Invertir recursos per donar compliment a l’article 19 de la Convenció sobre els 
drets de les persones amb discapacitat i garantir així que tothom tingui la possibili-
tat de triar on i amb qui viure.

3. Regular el que estableix l’article 61 de la formació del personal el Reial Decret 
Llei 1/2013 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei general de drets de les persones 
amb discapacitat, per a garantir que els professionals que atenen les persones amb 
discapacitat intel·lectual en diferents entorns, serveis i recursos, comptin amb una 
formació per prestar la deguda atenció que requereixen en totes les tasques perso-
nals i domèstiques.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Proposta de resolució de condemna i de rebuig de les expressions 
xenòfobes i racistes de l’exconseller Xavier Vendrell
250-01598/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 85551 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, David Mejía Ayra, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución de condena y de 
rechazo de las expresiones xenófobas y racistas del Sr. Vendrell, ex consellers del 
Govern de la Generalitat, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Institu-
cionals, con el siguiente texto: 
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Exposición de motivos
La Constitución española, norma suprema de nuestro ordenamiento, reconoce el 

derecho de todos los ciudadanos a la igualdad y correlativamente prohíbe cualquier 
tipo de discriminación. En consecuencia, todos los poderes públicos deben promo-
ver la igualdad entre ciudadanos e impedir la xenofobia y la discriminación.

Las instituciones autonómicas catalanas, junto a las personas que las forman, las 
gestionan y las dirigen, no deben ser una excepción en la lucha contra el racismo y 
la xenofobia.

Por eso, cualquier miembro de estas instituciones, en el ejercicio de sus funcio-
nes, no puede tolerar ni permitir acciones o palabras que constituyan un evidente 
agravio, xenofobia y discriminación hacia ciudadanos de nuestra sociedad por razón 
de nacionalidad u origen.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña 
1. Constata que expresiones del tipo «Como me hinchen mucho los huevos les 

enviaré a un colombiano y les daré dos hostias» (sic) del ex conseller del Govern de 
la Generalitat, Sr. Xavier Vendrell, son claramente estigmatizantes y criminalizado-
ras para los ciudadanos colombianos, además de constituir expresiones racistas que 
atentan contra los principios, valores y derechos reconocidos y garantizados por la 
Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

2. Rechaza expresiones como las proferidas por el ex conseller del Govern de la 
Generalitat, Sr. Xavier Vendrell.

3. Insta al Govern de la Generalitat a condenar y rechazar las expresiones del ex-
conseller, Sr. Vendrell, por ser claramente estigmatizantes y criminalizadoras para 
los ciudadanos colombianos, además de constituir expresiones racistas que atentan 
contra los principios, valores y derechos reconocidos y garantizados por la Consti-
tución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 05 de noviembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; David Mejía Ayra, diputado, GP Cs

3.10.30. Debats generals

Debat sobre la corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada a 
Catalunya
255-00019/12

PRESENTACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB TRENTA-CINC 

ALTRES DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 85785

D’acord amb l’article 156.2 del Reglament s’admet a tràmit. S’acorda donar-ne tras-
llat a la Junta de Portaveus atès que el debat general s’ha d’incloure necessàriament 
a l’ordre del dia d’una sessió plenària durant aquest període de sessions.
Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlamento
Los diputados abajo firmantes, que constituyen una cuarta parte de los miembros 

de esta cámara, de acuerdo con lo establecido por el artículo 156.2 del Reglamento 
del Parlamento, exponen: 
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La corrupción es una lacra social para cualquier democracia. Su coste para los 
ciudadanos se traduce en menos y peores servicios públicos. Además, el alcance y 
la extensión pueden poner en riesgo los cimientos del Estado de Derecho como ga-
rantía de la libertad y la igualdad entre ciudadanos.

Lamentablemente los ciudadanos en Cataluña llevamos demasiado tiempo pa-
deciendo los males del amiguismo, el enchufismo, el clientelismo, el nepotismo y 
el fraude.

Es indignante que nuestra Comunidad Autónoma lidere la actualidad, muchas 
veces policial y judicial, relativa a la corrupción política. Los ciudadanos no debe-
mos resignarnos a normalizar y habituarnos a tramas como el expolio del Palau, el 
caso 3%, el caso Pretoria, el caso Manga, el caso Mercurio, el caso Calvo, la opera-
ción Estela o la reciente operación Voloh.

Pero más indignante aún es levantarse cada día con informaciones públicas que 
revelan la perpetuación durante décadas en Cataluña de una corrupción política es-
tructural, institucionalizada, sistémica y tan extendida que, además de adoptar for-
mas y características de la delincuencia organizada, se encuentra profundamente 
imbricada en el seno de gobiernos locales y del autonómico.

De hecho, es sumamente preocupante constatar, a raíz de las múltiples causas 
judiciales por corrupción, que en Cataluña la efectiva cúspide política de la Admi-
nistración Pública autonómica y local y de los cuantiosos fondos públicos que la 
misma dispone no recaiga sobre el Govern de la Generalitat, sino sobre informales 
y ocultos «sanedrines» y «estados mayores» en la sombra que serían los que mane-
jarían los designios de nuestra Comunidad Autónoma.

Es evidente que la existencia de estos gobiernos fácticos en la sombra constituye 
un fraude antidemocrático a las instituciones públicas de control democrático, una 
auténtica falta de respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos de parti-
cipar en los asuntos públicos que les afectan en condiciones de igualdad (artículo 23 
de la Constitución Española) y un vaciamiento de la finalidad y función estatutaria 
y constitucional del Parlamento de Catalunya de controlar e impulsar la acción del 
Govern de la Generalitat, organismo estatutario que debería estar en la cúspide de la 
Administración de la Generalitat y que debería velar por que la misma persiguiese 
los intereses de todos los ciudadanos con objetividad (artículo 103 de la Constitu-
ción Española).

La desconsideración a los derechos de los ciudadanos y a los ciudadanos en sí 
tiene su máxima expresión en la frase que aparentemente habría proferido el excon-
seller del Govern de la Generalitat y destacado militante de ERC, Sr. Xavier Ven-
drell: «el pueblo no tiene ni puta idea».

Un agravio intolerable hacia una ciudadanía que ya tiene que soportar que los 
recursos públicos se vean diezmados por la corrupción en plena pandemia.

La existencia de estos poderes fácticos ocultos y en la sombra acreditaría que 
el poder político y las instituciones públicas a través de las cuales se ejerce vienen 
siendo instrumentalizadas para convertirse en meros medios de persecución de los 
intereses particulares que persiguen las personas que componen esos sanedrines y 
estados mayores, pervirtiendo y defraudando así la función de las instituciones de-
mocráticas y carcomiendo y parasitando las Administraciones Públicas mediante su 
imbricación con los políticos que las controlan. Estas circunstancias demuestran la 
extensión y gravedad del fraude y la corrupción que sufrimos en Cataluña. De esta 
manera, el poder político se convierte en un mero instrumento subordinado a unos 
intereses exclusivamente particulares de unos determinados ciudadanos que a su 
vez procuran el mantenimiento del poder político de los gobernantes incumbentes 
para así seguir perpetuando la persecución de sus intereses particulares en lo que 
constituye una espiral viciosa y antidemocrática. En definitiva, lo que acabamos de 
exponer es la muestra de que la corrupción en Cataluña es el modus vivendi de una 
cultura de capitalismo de amiguetes.
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Asimismo, el carácter oculto de estos clanes gobernantes en la sombra impide y 
dificulta su control y fiscalización desde las instituciones democráticas y allana el 
camino para la corrupción sistémica, estructural e institucionalizada. 

Por ello, es un deber y una responsabilidad de los diputados del Parlament de 
Cataluña garantizar que la institución cumple con su finalidad de control y fiscali-
zación de la acción del Govern, luchar contra la lacra de la corrupción y denunciar 
el fraude democrático de los gobiernos ocultos o en la sombra que el mismo se en-
cuentre.

Es intolerable que el poder político se utilice para la creación y mantenimien-
to en el tiempo de un sistema de corrupción estructural, pero aún lo es más que se 
engañe e insulte a los ciudadanos por parte de implicados en dicho sistema de co-
rrupción que han ostentado las más altas responsabilidades públicas autonómicas.

Por eso, el Parlament, como cámara de representación de los ciudadanos de Ca-
taluña con esta declaración institucional muestra su más enérgico rechazo a este tipo 
de faltas de respeto contra los ciudadanos y muestra su más firme compromiso con 
el derecho de los mismos a conocer toda la verdad sobre la corrupción instituciona-
lizada en Cataluña.

Solicitan
Que el presidente del Parlamento convoque, dentro del presente período de sesio-

nes, un debate general en el Parlamento sobre la corrupción imbricada con el poder 
político en Cataluña y los «estados mayores» que ejercen el gobierno efectivo en la 
sombra sin control democrático.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 156.4 del Reglamento del Parlamen-
to, a continuación se consigna el guion de los temas que se proponen como objeto 
del debate: 

1. Exposición y debate con transparencia y acceso por todos los ciudadanos en 
condiciones de igualdad sobre la situación de corrupción estructural e institucionali-
zada imbricada con el poder político y el fraude democrático que implica el ejercicio 
efectivo del poder político y económico en Cataluña por estados mayores y sanedri-
nes que ejercen el gobierno efectivo en la sombra.

2. Formulación de propuestas para remediar y revertir el fraude democrático a 
los ciudadanos de ser gobernados por factótums en la sombra que escapan a todo 
control democrático.

Palacio del Parlamento, 9 de noviembre de 2020
Carlos Carrizosa Torres, presidente; Lorena Roldán Suárez, portavoz; Mari-

na Bravo Sobrino, portavoz adjunta; Matías Alonso Ruiz, Héctor Amelló Montiu, 
Martín Eusebio Barra López, Susana Beltrán García, David Bertran Román, José 
María Cano Navarro, Jean Castel Sucarrat, Noemí de la Calle Sifré, Carmen de 
Rivera i Pla, Francisco Javier Domínguez Serrano, Mercè Escofet Sala, Antonio 
Espinosa Cerrato, Jorge Feijóo Suñol, Maialen Fernández Cabezas, María del Ca-
mino Fernández Riol, Munia Fernández-Jordán Celorio, Joan García González, 
Dimas Gragera Velaz, Manuel Losada Seivane, Ignacio Martín Blanco, David Me-
jía Ayra, Blanca Victoria Navarro Pacheco, Martí Pachamé Barrera, Javier Rivas 
Escamilla, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, Alfonso Sánchez Fisac, 
Carlos Sánchez Martín, Sergio Sanz Jiménez, Sonia Sierra Infante, Jorge Soler 
González, Elisabeth Valencia Mimbrero, María Francisca Valle Fuentes, Laura 
Vílchez Sánchez, diputados, GP Cs
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 85727).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.11.2020; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2020, sobre la 
fundació Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, corresponent a 
l’exercici del 2017
256-00052/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 85528; 85728).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 17.11.2020 al 23.11.2020).
Finiment del termini: 24.11.2020; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2020, sobre 
l’Institut d’Assistència Sanitària, corresponent a l’exercici 2017
256-00054/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 85557 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 10.11.2020

L’Informe de fiscalització 21/2020, sobre l’Institut d’Assistència Sanitària, cor-
responent a l’exercici 2017 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en l’edició 
electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 17.11.2020 al 30.11.2020).
Finiment del termini: 01.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2020.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/123782920.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/123782920.pdf
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2020, sobre 
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, corresponent a 
l’exercici 2017
256-00055/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 85562 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 10.11.2020

L’Informe de fiscalització 22/2020, sobre l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries, corresponent a l’exercici 2017 pot ésser consultat a l’Arxiu del 
Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 17.11.2020 al 30.11.2020).
Finiment del termini: 01.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2020.

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

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 84477 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 84477)

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

d’acord amb el que estableixen els articles 63.2 i 167.3 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents esmenes a la Proposta de resolució de creació d’una comissió 
d’estudi de la protecció del delta de l’Ebre (tram. 252-00028/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació del 2n paràgraf a l’exposició de motius

Amb una extensió de 320 km2 és el tercer delta més gran de la Mediterrània 
 Occidental i acull gairebé totes las figures de protecció mediambiental existents: 
Parc Natural (1983), ZEPA (1987), ENP (1992), RAMSAR (1993), LIC (1997) i Xarxa 
Natura 2000 (2006), a més de Reserva de la Biosfera per la UNESCO (2013). També 
diverses directives europees hi tenen gran incidència en la seva protecció, com és el 
cas de la de l’aigua, la d’hàbitats i la d’aus.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/123782921.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/123782921.pdf
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De supressió d’una part del 10è paràgraf a l’exposició de motius

Aquesta proposta de cabals ambientals defensada pel moviment social en defen-
sa de l’Ebre i també per prestigiosos científics podria garantir, conjuntament amb 
l’aportació de sediments, és necessària per garantir la subsistència del delta, el man-
teniment de l’activitat pesquera i agrícola, i el bon estat ecològic de ecosistema del 
delta i el riu.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
D’addició a últim paràgraf de l’exposició de motius

Per tot això, es proposa al Ple la creació d’una comissió específica per a l’estudi 
de la Protecció del delta de l’Ebre davant les amenaces de la regressió, la subsidèn-
cia, la minva de cabals del riu i les conseqüències del canvi climàtic, que a més ser-
veixi també per fer un seguiment de totes les actuacions que ja s’estan duent a terme 
des de diferents organismes institucionals i socials.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
De modificació de la paraula «delta»

Modificar tota l’exposició de motius «delta» per Delta quan la paraula «delta» no 
vagi acompanyada de «de l’Ebre».

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’educació secundària i postobligatòria
300-00327/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 85929 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.11.2020

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú  Podem, 

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, pre-
senta la Interpel·lació al Govern sobre l’educació secundària i postobligatòria, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 18 i 19 de 
novembre de 2020, amb el text següent: 

– Sobre l’educació secundària i postobligatòria

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2020
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Fascicle tercer
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Interpel·lació al Govern sobre els mitjans públics de comunicació
300-00328/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 85988 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.11.2020

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, presidente del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la Interpelació al Govern sobre els mitjans públics de comunicació 
de Catalunya, perquè sigui substanciada en el Ple que s’ha de celebrar els pròxims 
dies 18 y 19 de novembre de 2020, con el siguiente texto: 

– Sobre els mitjans públics de comunicació de Catalunya

Palacio del Parlamento, 12 de noviembre de 2020
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre la política del Govern amb relació als 
sectors més afectats per la pandèmia de Covid-19
300-00329/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 85989 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.11.2020

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, presidente del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la Interpelación al Gobierno sobre la política del Govern de la Ge-
neralitat en relación con los sectores más afectados por la pandemia del Covid-19, 
para que sea sustanciada en el Pleno que debe celebrarse los próximos días 18 y 19 
de noviembre de 2020, con el siguiente texto: 

– Sobre la política del Govern de la Generalitat en relación con los sectores más 
afectados por la pandemia del Covid-19.

Palacio del Parlamento, 12 de noviembre de 2020
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre el paper de les biblioteques per a fer 
arribar la cultura als ciutadans, especialment en la segona onada de 
la pandèmia de Covid-19
300-00330/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 85992 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.11.2020

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 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre el paper de les biblioteques per fer arribar 
la cultura a la ciutadania, especialment a la segona onada de pandèmia, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 18 i 19 de novembre 
de 2020, amb el text següent: 
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– Quin és el capteniment del Govern en relació al paper de les biblioteques per 
fer arribar la cultura a la ciutadania, especialment a la segona onada de pandèmia?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre les energies renovables com a 
oportunitats per al territori
300-00331/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 85993 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.11.2020

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 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre interpel·lació al govern sobre les energies 
renovables com a oportunitats també pel territori, per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 18 i 19 de novembre de 2020, amb el text 
següent: 

– Quin és el capteniment t del Govern sobre les energies renovables com a opor-
tunitats també pel territori?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre la transició energètica i la 
descarbonització de l’economia catalana
300-00332/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 86018 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.11.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del 
Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la transició energètica i la des-
carbonització de l’economia catalana, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 18 i 19 de novembre de 2020, amb el text següent: 

– Sobre la transició energètica i la descarbonització de l’economia catalana.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Interpel·lació al Govern sobre les respostes per a afrontar la crisi 
sanitària, econòmica i social
300-00333/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 86044 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.11.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 
160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre sobre 
les respostes per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 18 i 19 de novembre de 
2020, amb el text següent: 

– Sobre les respostes per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Interpel·lació al Govern sobre el dret a una segona oportunitat
300-00334/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 86045 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.11.2020

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la In-
terpel·lació al Govern sobre el dret a una segona oportunitat, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 18 i 19 de novembre de 2020, 
amb el text següent: 

– Sobre el dret a una segona oportunitat

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre l’augment de la mortalitat a les 
fronteres espanyoles
300-00335/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 86046 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.11.2020

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la In-
terpel·lació al Govern sobre l’augment de la mortalitat a les fronteres espanyoles, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 18 i 19 de 
novembre de 2020, amb el text següent: 

– Sobre l’augment de la mortalitat a les fronteres espanyoles

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de dies inhàbils per a l’any 2021
241-00003/12

ACORD

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de novembre de 2020, d’acord 

amb els articles 104 del Reglament i concordants, ha fixat el calendari següent de 
dies inhàbils per a l’any 2021, als efectes del còmput de terminis parlamentaris i 
de la presentació de documentació en el Registre General del Parlament de Cata-
lunya.

A més dels dissabtes i els diumenges, seran dies inhàbils els següents:
1 de gener  (divendres)  Cap d’any

6 de gener (dimecres)   Reis

2 d’abril (divendres)   Divendres Sant

5 d’abril (dilluns)   Dilluns de Pasqua Florida

24 de maig (dilluns)   Dilluns de Pasqua Granada

24 de juny (dijous)   Sant Joan

24 de setembre (divendres) Mare de Déu de la Mercè

12 d’octubre (dimarts)  Festa Nacional d’Espanya

1 de novembre (dilluns) Tots Sants

6 de desembre (dilluns) Dia de la Constitució

8 de desembre (dimecres) La Immaculada

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Territori
410-00007/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP JXCAT

Reg. 84493 / Coneixement: 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 48.1 del Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat Miquel Buch i Moya ha estat designat membre de la Comissió de Ter-
ritori.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat
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4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP JXCAT

Reg. 85492 / Coneixement: 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 48.1 del Reglament del Parlament, comunica 
que la diputada Saloua Laouaji Faridi ha estat designada membre de la Comissió 
del Síndic de Greuges.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
412-00006/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP JXCAT

Reg. 85457 / Coneixement: 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 48.1 del Reglament del Parlament, comunica 
que la diputada Elena Fort i Cisneros ha estat designada membre de la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 787/XII, sobre el pagament 
als proveïdors de la Generalitat
290-00706/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 85480 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 787/XII, sobre 
el pagament als proveïdors de la Generalitat (tram. 290-00706/12), us informo del 
següent:

La Generalitat té com a objectiu prioritari l’assoliment d’un PMP inferior als 30 
dies. És per això, que durant el 2n semestre de 2018 es va procedir a revisar i mi-
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llorar els circuits interns de tramitació i a avançar dies de pagaments si la liquiditat 
ho permetia (exemple: Farmàcies, que es paguen a 35 dies). El novembre de 2018, la 
«Nota conjunta de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor 
i la Intervenció General sobre el càlcul del període mitjà de pagament als proveï-
dors» pretenia fer partícips a totes les entitats del sector públic Generalitat d’aquest 
objectiu així com de la necessitat de revisar que els càlculs es fessin de manera 
correcta (en algun cas es van detectar còmputs erronis). Com a conseqüència de 
les primeres mesures preses, el PMP de desembre de 2018 era de menys de 30 dies 
per al Sector Públic Administratiu (SPA) i de menys de 60 dies per a les entitats del 
Sector Públic no Administratiu (SPnA). Respecte del PMP global, quedava molt a 
prop dels 30 dies.

Aquesta tendència es va poder mantenir durant el 1r trimestre de 2019, encara 
que sense poder millorar més. No obstant, durant el 2n trimestre de 2019 va empit-
jorar el PMP del SPA. Això va ser degut, bàsicament, a la manca d’actualització, per 
part de l’Estat, dels imports corresponents a les bestretes del sistema de finançament 
que s’ingressen mensualment, fet que va incidir especialment en el deteriorament del 
pagament a proveïdors.

A partir d’agost de 2019, amb l’ingrés de la liquidació de 2017 a final de juliol, es 
van començar a regularitzar els pagaments a proveïdors i assolir uns ratis de PMP 
idonis. No obstant, el retard de l’actualització dels imports de les bestretes fins als 
mesos de novembre i desembre de 2019, va impedir uns millors resultats en el PMP.

PMP Generalitat de Catalunya des-18 gen-19 febr-19 març-19 abr-19 maig-19 juny-19 jul-19 ag-19 set-19 oct-19 nov-19 des-19
 (en dies)

PMP global 34,93 41,66 38,61 40,49 42,09 43,22 46,47 51,74 42,94 40,23 39,56 42,53 39,54

PMP Sector Públic Administratiu 27,06 34,34 27,91 27,51 32,32 36,48 40,84 50,50 31,11 26,26 26,41 31,87 31,54

PMP Sector Públic No Administratiu 44,25 50,18 49,98 57,42 56,09 53,99 55,75 53,70 60,57 55,93 55,56 55,30 49,35

Com a mesura complementària, la licitació d’un contracte per a la realització, 
durant el 4t trimestre de 2019, d’un pla de millora del PMP de la Generalitat de Ca-
talunya i les seves entitats, així com dissenyar mesures de control per mantenir i fer 
sostenible el PMP en els valors reglamentàriament establerts, havia de permetre, a 
partir del primer trimestre de 2020 implementar mesures complementàries per con-
tinuar en la línia de millora, sempre que la liquiditat i el compliment de la política 
d’estabilitat pressupostària ho permetessin.

De manera resumida, els factors que incideixen en el PMP tenen a veure amb 
l’estabilitat pressupostària, la tramitació pressupostària, el comportament dels in-
gressos i la seva incidència en la liquiditat o, en alguns casos d’entitats públiques, en 
l’existència de dèficits estructurals o històrics.

En unes condicions de normalitat en l’execució i tramitació pressupostària i de 
normalitat en la liquiditat de tresoreria, la principal acció de millora del PMP con-
sisteix en pagar de forma immediata a l’entrada de les factures a Tresoreria, sempre 
que es compleixin també els terminis d’aprovació de les factures i de comptabilitza-
ció dels documents comptables corresponents. Aquesta acció però, està condiciona-
da per la previsió de cobraments, pel compliment dels principis d’estabilitat pressu-
postària i per la complexitat del nostre sector públic.

Durant el 1r semestre de 2020, el retard en l’aprovació del pressupost i la pan-
dèmia per la COVID-19, amb les conseqüents baixada d’ingressos i augment de la 
despesa sanitària, han impedit emprendre les accions necessàries per millorar el 
PMP. No obstant, a juliol de 2020, el PMP global és inferior al de juliol de 2019. 
I en el cas del Servei Català de la Salut (pagament a Farmàcies i Concerts sanitaris) 
és de 17,08 dies.



BOPC 731
16 de novembre de 2020

4.50.01. Compliment de resolucions 88

PMP Generalitat de Catalunya jul-19 ag-19 set-19 oct-19 nov-19 des-19 gen-20 febr-20 març-20 abr-20 maig-20 juny-20 jul-20
 (en dies)

PMP global 51,74 42,94 40,23 39,56 42,53 39,54 44,89 47,10 48,44 48,20 52,04 46,05 44,69

PMP Sector Públic Administratiu 50,50 31,11 26,26 26,41 31,87 31,54 37,27 38,05 43,48 40,21 43,31 31,90 31,35

PMP Sector Públic No Administratiu 53,70 60,57 55,93 55,56 55,30 49,35 56,40 59,24 57,31 62,92 67,71 69,77 61,76

Els cobraments materialitzats a finals de juliol (impost patrimoni, resta liquida-
ció sistema finançament 2018 i 1r tram de fons addicionals per la pandèmia) supo-
sen una millora de la liquiditat que ha de permetre afrontar en els propers mesos les 
accions necessàries per millorar el PMP i acostar-lo als ratis legalment establerts.

En conclusió, ja disposem d’un pla d’acció per complir amb el PMP, encara que 
està sotmès a múltiples condicionants, en alguns casos imprevisibles o difícils de 
controlar des de l’àmbit de Tresoreria. Només l’eliminació o disminució dels con-
dicionants negatius permetrà complir amb els 30 dies establerts per la normativa, 
aquest ha de ser el primer pas.

Quan es disposi de la informació relativa al tancament a 30 de setembre, es po-
drà visualitzar l’evolució al llarg del 3r trimestre i efectuar les correccions neces-
sàries, si cal, per continuar amb el pla d’acció que permeti tancar l’exercici amb el 
compliment de l’objectiu.

Barcelona, 2 de novembre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

Control del compliment de la Resolució 791//XII sobre les afectacions 
mediambientals de l’empresa Papelera de Sarrià, de Sarrià de Ter
290-00710/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 84535 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 791//XII sobre les 
afectacions mediambientals de l’empresa Papelera de Sarrià, de Sarrià de Ter (tram. 
290-00710/12), us informo del següent:

Pel que fa als apartats a) i b), actualment el Departament de Territori i Sos-
tenibilitat està donant el suport necessari a l’Ajuntament de Sarrià de Ter per tal 
que l’empresa implanti les mesures correctores que permetin solucionar el problema 
d’olors. A més d’efectuar diverses visites tècniques a les instal·lacions de l’empresa, 
el Departament de Territori i Sostenibilitat ha participat activament en les reunions 
que ambdues parts (empresa i ajuntament) han efectuat i que han fet possible que, 
en data 21 de febrer de 2019, l’activitat presentés a l’Ajuntament de Sarrià un pla de 
gestió d’olors, amb l’objectiu de complir amb els límits de l’ordenança municipal 
aprovada el 18 d’octubre de 2018.

En aquest sentit, des de la primera reunió de constitució de la Comissió de se-
guiment del Pla de Gestió d’Olors (PGO), el passat 25 de juny de 2019,s’està donant 
el suport tècnic necessari.

Així mateix, el 25 de setembre es van instal·lar els filtres que han de permetre 
reduir l’impacte odorífer. Segons indica l’enginyeria que porta el projecte cal espe-
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rar que les 4 etapes de filtració s’homogeneïtzin per poder mesurar i tenir resultats 
representatius.

Es preveu que a finals d’any es disposi d’aquestes mesures i es pugui avaluar 
l’efectivitat del filtreSobre.

Quan a l’apartat c), el passat 29 de juliol es va dictar resolució per la qual es renova 
l’autorització ambiental GA20060050 de l’empresa PAPELERA DE SARRIÀ, SL  
(abans TORRASPAPEL, SA), per a una activitat de fabricació de paper, al terme 
municipal de Sarrià de Ter (exp. G1RA170103). Aquesta nova autorització per l’acti-
vitat estableix en primer lloc, un seguit de condicions per disminuir el seu impacte 
al medi ambient i a les persones i, en segon lloc, un règim de seguiment mitjançant 
controls sectorials específics i les inspeccions ambientals integrades.

Pel que fa a l’apartat d) l’obligació d’aplicar les millors tècniques disponi-
bles (MTD) a les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació de la directiva 2010/75/
UE, d’emissions industrials, transposada a l’ordenament jurídic de l’Estat espanyol 
per modificació de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrat de 
la contaminació, i també recollit a la Llei catalana 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats, ve establerta en les normes esmenta-
des. En aquest sentit, l’administració ambiental disposa d’un termini de 4 anys des 
de la publicació de les conclusions relatives a les MTD establertes per a l’activitat 
principal d’un determinat sector per revisar les autoritzacions ambientals, aplicar les 
prescripcions necessàries i garantir el seu compliment.

El 30 de setembre de 2014 es va publicar la Decisió d’Execució de la Comissió 
2014/687/UE, de 26 de setembre de 2014, relativa a les conclusions sobre les millors 
tècniques disponibles (MTD) per a la producció de pasta, paper i cartró, i el 4 e ju-
liol de 2017 es va iniciar la revisió de l’autorització ambiental de l’empresa Papelera 
de Sarrià. Durant la tramitació d’aquesta revisió la secció de les Millors Tècniques 
Disponibles va emetre informe sobre la revisió, en data 8 de maig de 2018, informe 
sobre les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública, el 10 de setem-
bre de 2018, i un nou informe sobre la revisió, en base a la nova documentació apor-
tada per l’empresa, en data 18 de novembre de 2019.

La Ponència Ambiental, en la sessió realitzada el 19 de desembre de 2019, va 
aprovar la Proposta de resolució provisional per la qual es renova l’autorització am-
biental GA20060050 de l’empresa PAPELERA DE SARRIÀ, SL. (abans TOR-
RASPAPEL, SA) per a una activitat de fabricació de paper al terme municipal de 
Sarrià de Ter (exp. G1RA170103).

La proposta de resolució provisional incorpora totes les MTD que li són exigi-
bles a l’activitat, així com els valors límit d’emissió que li són d’aplicació, derivats 
de la Decisió d’Execució de la Comissió 2014/687/UE, de 26 de setembre de 2014. 
En la primera inspecció que es realitzi, a partir de la data de concessió de l’autorit-
zació ambiental definitiva, i d’acord amb el pla i programa d’inspecció aprovat per 
la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, s’haurà de comprovar 
el compliment de totes les MTD prescrites.

Aquesta instal·lació està dins l’ETS (règim del comerç de drets d’emissió de ga-
sos amb efecte d’hivernacle (EU-ETS). El Règim de Comerç de Drets d’Emissió 
(en endavant RCDE) és un sistema que abasta els 28 països de la UE i inclou més 
d’11.000 instal·lacions de diferents sectors, les més intensives en emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle (GEH, mesurats com a equivalents de CO2 o CO2e). Es va 
posar en marxa el 2005. El règim funciona establint un sostre global d’emissions 
que es redueix amb el temps, uns objectius de reducció per a cada instal·lació, unes 
assignacions gratuïtes d’emissions i la possibilitat de comprar o vendre crèdits de 
CO2e.Tot això ve suportat amb uns mecanismes d’autorització, reporting i verifica-
ció per donar credibilitat al sistema. Aquest sistema de comerç (oferta i demanda) 
dona lloc a l’establiment d’un preu a la tona de CO2e. Actualment oscil·la entorn 
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dels 25€/tCO2e. En els inicis va superar aquests valors i en les èpoques més fortes 
de la crisi va baixar fins el 4€/tCO2e.

El RCDE es divideix en períodes. Actualment estem en l’anomenada Fase 
III, que compren des de l’any 2013 al 2020, i ja s’estan duent a terme els primers 
tràmits per preparar la propera fase, la IV, del 2021 al 2030. A cada una de les fases 
s’han introduït modificacions per tal d’ajustar el funcionament del mercat i corregir 
disfuncions.

La instal·lació de fabricació de paper i cartró que la titularitat PAPELE-
RA DE SARRIÀ, S.L., té al municipi de Sarrià de Ter, disposa d’autorització 
d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle des de l’inici del RCDE, l’any 2005, 
atès que el sector de fabricació de paper i cartró és un sector molt intensiu en emi-
ssions de carboni. L’autorització de gasos amb efecte d’hivernacle inicialment estava 
a nom de TORRASPAPEL, SA, però des del 7 de setembre de 2015, després d’una 
aturada de la producció de la instal·lació, la titularitat de la instal·lació va passar a ser 
de PAPELERA DE SARRIÀ, SL. Actualment, la darrera modificació d’autorització 
d’emissions vigent és de 18 de desembre de 2019 (referencia d’autorització d’emis-
sions AE1320021; ID 471).

Les emissions reportades anualment i inscrites al Registre comunitari de drets 
d’emissió per PAPELERA DE SARRIÀ, S.L, són les següents: 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Emissions 
(E) 3.800 4.207 4.196 3.860 1.003 362 437 591 569 392 1 4.541 22.279 26.083 27.468

La instal·lació PAPELERA DE SARRIÀ, S.L, de Sarrià de Ter, està al corrent 
del compliment de totes les obligacions a les que està subjecte pel fet d’estar inclòs 
en el règim del comerç de drets d’emissió.

En la notificació de l’informe anual d’emissions corresponent a l’anualitat de 
2016, que calia presentar abans del 28 de febrer de 2017, d’acord amb el que preveu 
l’article 22 de la llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç 
de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, va ser notificat amb posterioritat a 
aquesta data (el 17 de març). En aquest sentit, es va incoar expedient sancionador  
a la instal·lació. El 9 d’octubre de 2017, es va resoldre l’expedient imposant una san-
ció de 720€.

Pel que fa a la fase IV, el primer període de comerç, que compren del 2021-2025, 
el febrer de 2019, PAPELERA DE SARRIÀ, S.L, va presentar sol·licitud d’assig-
nació gratuïta de drets d’emissió per aquest període amb la documentació comple-
mentària verificada el maig de 2019. Actualment, la Comissió Europea, encara no 
ha resolt cap d’aquestes sol·licituds d’assignació pel període 2021-2025, però sí que 
s’espera que la tendència sigui que les assignacions gratuïtes de drets d’emissió se-
gueixin una tendència a la baixa, amb l’objectiu de donar un clar senyal a les ins-
tal·lacions que els compromisos de reducció d’emissions del RCDE han de confluir 
amb l’objectiu establert per la UE d’un 43% de reducció pel 2030 respecte les emi-
ssions de l’any 2005. En aquest sentit, pel proper període s’enforteixen les regles de 
l’ajust anual d’aquesta assignació en funció de l’activitat productiva real que notifica 
la instal·lació al final de cada any.

Cal recordar, que d’acord amb la distribució competencial en matèria del 
RCDE de GEH, el Departament de Territori i Sostenibilitat té competències so-
bre l’autorització, el seguiment i la notificació d’emissions de les instal·lacions, i el 
Ministeri competent té competències sobre l’atorgament de l’assignació gratuïta de 
drets d’emissió de GEH i el seu ajust anual.

Quant a l’apartat e), el Departament de Salut informa que està convocada una 
reunió el proper dia 4 de novembre entre els representants de l’Ajuntament de Sarrià 
de Ter i els representants del Departament de Salut per establir els termes de la col-
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laboració oficial per valorar les possibles afeccions per a la salut amb relació a la in-
formació que tinguin el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Ajuntament so-
bre els nivells sonors i d’immissió de contaminants atmosfèrics olorosos a què està 
exposada la població afectada, i poder adoptar les mesures correctores pertinents.

Barcelona, 4 de novembre de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 796/XII sobre l’elaboració 
d’un estudi epidemiològic de Tarragona i de les poblacions limítrofes 
amb els polígons químics i industrials de Tarragona
290-00715/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 84536 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 796/XII sobre l’ela-
boració d’un estudi epidemiològic de Tarragona i de les poblacions limítrofes amb 
els polígons químics i industrials de Tarragona (tram. 290-00715/12), us informo 
del següent:

En la propera reunió de la Taula de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarrago-
na prevista pel proper mes de desembre, es debatrà sobre la necessitat d’elaborar 
l’estudi epidemiològic de Tarragona i de les poblacions limítrofes amb els polígons 
químics i industrials.

Barcelona, 4 de novembre de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 800/XII, sobre el foment del 
teletreball
290-00720/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 83879 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 800/XII, sobre el 
foment del teletreball (tram. 290-00720/12), us informo del següent:

El Govern comparteix el diagnòstic en relació amb els avantatges que pot tenir 
la progressiva implantació d’un model d’organització basat en el teletreball. I això 
ha quedat ben palès en les directrius i recomanacions que s’han donat en el curs de 
l’actual crisi sanitària adreçades al conjunt de la ciutadania i les que s’han implan-
tat en el si de la pròpia organització per als treballadors públics i que es voldria que 
perduressin més enllà de la crisi.

Un sondeig elaborat per l’agència ACCIÓ ha posat de manifest que el 69% de la 
indústria ha utilitzat eines de teletreball durant el confinament. Una xifra molt su-
perior al 12% que les utilitzava en l’etapa prèvia a la Covid-19. La indústria, doncs, 
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s’ha adaptat ràpidament al context de restricció de la mobilitat, però encara hi ha 
marge de creixement en l’ús d’aquestes eines en un moment on cal donar-los prefe-
rència.

Per incentivar aquesta pràctica, el Departament d’Empresa i Coneixement, per 
mitjà de la Direcció General d’Indústria, ha proposat que en el nou Pla Nacional per 
a la Indústria (PNI) s’incorpori una campanya, mitjançant l’agència ACCIO, per tal 
que es faci sensibilització a empreses i directius sobre els beneficis i la necessitat 
de la implantació progressiva del teletreball. Aquesta actuació està proposada dintre 
del nou PNI 2021 i resta pendent d’aprovació pels membres del Consell Català de 
l’Empresa.

L’actuació en concret proposa iniciar una campanya de sensibilització a les xar-
xes socials (Twitter i LinkedIn) sobre l’ús del teletreball, que comparteixi missatges 
i continguts propis, així com les recomanacions sobre teletreball del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies i del Consell de Relacions Laborals, que és 
l’òrgan encarregat de la concertació social en l’àmbit de les condicions de treball, i 
en el qual s’han fet diferents reunions i recomanacions en aquets sentit. Mitjançant 
aquests canals, també es fa difusió de les capacitats del sector TIC català per donar 
resposta a aquestes necessitats.

Barcelona, 30 d’octubre de 2020
Ramon Tremosa i Balcells, conseller d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 820/XII, sobre la 
signatura d’un memoràndum d’entesa entre la Secretaria General 
Iberoamericana i la Generalitat per a impulsar la mobilitat 
d’estudiants i professors d’universitats i centres de recerca 
d’Iberoamèrica
290-00738/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 85461 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment al punt 1 de la Resolució 820/
XII, sobre la signatura d’un memoràndum d’entesa entre la Secretaria General 
Ibero americana i la Generalitat per a impulsar la mobilitat d’estudiants i professors 
d’universitats i centres de recerca d’Iberoamèrica (tram. 290-00738/12), us informo 
que aquest punt s’inclourà a l’ordre del dia de la propera Comissió de Relacions In-
ternacionals del Consell Interuniversitari de Catalunya, que tindrà lloc el 4 de de-
sembre de 2020.

Barcelona, 2 de novembre de 2020
Ramon Tremosa i Balcells, conseller d’Empresa i Coneixement
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Control del compliment de la Resolució 831/XII, sobre la dotació del 
Cos de Mossos d’Esquadra a les regions policials Ponent i Pirineu 
Occidental
290-00749/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 83836 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 831/XII, sobre la 
dotació del Cos de Mossos d’Esquadra a les regions policials Ponent i Pirineu Occi-
dental (número de tramitació 290-00749/12), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat a), a conseqüència de la crisi econòmica, durant el perío-
de 2013-2018 no es van convocar promocions d’ingrés i la plantilla de la Policia de 
la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) va patir un decreixement d’efectius a 
partir de la seva plantilla màxima en aquell moment. Va ser l’any 2019 que, amb la 
incorporació de la 26a. promoció, una part d’aquest decreixement es va compensar.

L’estratègia d’incorporació dels nous efectius a les diferents regions policials s’es-
tructura en corones. La 26a. promoció es va dedicar a la ciutat de Barcelona, la 27a. 
promoció s’ha dedicat a les regions metropolitanes i la 28a. promoció es dedicarà 
a la resta de regions policials. Amb tot, les regions policials Ponent i Pirineu Occi-
dental van rebre 27 efectius entre la 26a i la 27a promoció, a l’espera del creixement 
que tindran amb el repartiment de la 28a promoció a les regions no metropolitanes.

La Regió Policial Ponent ha tingut un increment d’efectius de seguretat ciutada-
na derivat del tancament de la Sala Regional de Comandament d’aquesta Regió i la 
reubicació dels seus efectius en aquestes tasques.

Amb relació als recursos materials, a partir de 2013 s’han incorporat alguns re-
cursos estratègics, d’afectació tant a unitats especialitzades com a tot el cos:

– Nou model d’autoprotecció: armilles antibala individuals.
– Guants antitall per a tots els efectius.
– Dispositius conductors d’energia: una adquisició de 134 distribuïts a totes les 

ABP i altres serveis regionals i centrals.
– Dispositius personals de gravació: una adquisició de 134 distribuïts a totes les 

ABP i altres serveis regionals i centrals.
– Bota operativa amb millores en les propietats tèrmiques respecte al model an-

terior.
– Guants motorista per a l’especialitat de trànsit i per al Grup Regional de Mo-

tos de la RPMB: millora sota la normativa europea de guants professionals per a 
motoristes.

– Subministrament a la totalitat de la PG-ME de bastó policial extensible.
– Incorporació de dues noves peces per a les unitats d’investigació i informació 

de tot el cos: jaqueta d’intervenció discreta i gorra d’intervenció discreta. Homoge-
neïtzació dels elements identificadors d’aquestes unitats en dispositius on coincidei-
xin.

– Nous sistemes de captació i transmissió d’imatges incorporats a vehicles, 
RPA, i altres plataformes: millora la presa de decisions dels comandaments en dis-
positius.

– Material divers dins del context de la lluita antiterrorista:
o Material per a la neutralització destinat a les unitats especialitzades
o Equipament tecnològic per a la investigació i anàlisi forense
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– Licitació de renovació de rènting de vehicles adjudicada i en curs. A l’octubre 
arribaran 410 vehicles, majoritàriament logotipats, amb millores tecnològiques im-
portants.

– Enguany hi ha previsió de licitació per a l’adquisició de la nova uniformitat per 
a tota la plantilla, que incorpora importants millores tècniques en el disseny i els 
teixits i comportarà que tots els efectius, de forma homogènia, disposin del mateix 
equipament quant a uniformitat, escalable i modulable en funció de les necessites 
i la climatologia. Previsió de subministrament durant el darrer trimestre de 2021 i 
any 2022.

– Propera licitació de mascaretes de protecció corporatives i rentables, per a tots 
els efectius abans de finalitzar l’any.

– Distribució d’armilles d’ordre públic duralumini a tots els efectius d’AR-
RO, amb propietats de protecció antitrauma i antitall molt superiors.

– Substitució de la funda de les armilles d’ordre públic a la totalitat d’efectius 
d’ARRO i BRIMO. Les noves disposen de sistema «Molle» de subjecció de comple-
ments, que dota de major operativitat, flexibilitat i comoditat.

– Totes les regions policials disposen de roba tèrmica.
Quant a l’apartat b), el passat 28 de juliol es va presentar el projecte del nou mo-

del d’estructura dels Mossos d’Esquadra, amb l’objectiu d’iniciar un procés d’actua-
lització que permeti modernitzar la PG-ME. El nou model tindrà incidència en tot el 
territori i es centra en quatre àmbits de treball: recursos, sistemes de treball, direcció 
i estructura. Les principals novetats que presenta aquest nou model son:

– Es reforça el model de policia territorial
– S’estructuren els serveis centrals per tal que prestin suport a la policia territorial
– Es clarifiquen les dependències funcionals
– Es reforça l’estructura directiva de la Comissaries Generals
– Es formalitza l’impuls de l’autoritat governativa de la policia
– Es creen nous serveis
– Es transforma la tecnoestructura
– Posicionament a l’entorn digital

Barcelona, 29 d’octubre de 2020
Miquel Sàmper i Rodríguez, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 835/XII, sobre l’incendi de la 
Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues
290-00752/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 85575 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 835/XII, sobre 
l’incendi de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues (tram. 290-00752/12), us in-
formo del següent:

En relació amb l’apartat a) el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (DARP) va donar a suport a les demandes del sector afectat per l’in-
cendi d’acord als paràmetres que el mateix territori va demanar. En aquest sentit, va 
realitzar-se una destacable tasca de col·laboració entre els ajuntaments i els propie-
taris afectats, els quals han cedit la seva finca per realitzar diverses actuacions per 
contribuir a la recuperació del potencial productiu. Així i entre d’altres, el DARP va 
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declarar d’emergència les actuacions de restauració de la coberta vegetal afectada i 
retirada de la fusta cremada arran de l’incendi. Així mateix, van impulsar-se altres 
mesures de suport les quals es detallen al llarg d’aquesta resposta.

Referent a l’apartat b), efectivament es va publicar l’Ordre ARP/192/2019, de 23 
d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts de mínims destinats 
a les explotacions agràries i comunitats de regants afectades per l’incendi forestal 
del 26 de juny de 2019 a les comarques de la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Se-
grià. Per una banda, en relació amb les explotacions agràries es va establir una línia 
d’ajuts per a la recuperació del potencial productiu per un import de 500.000 €. Per 
altra banda, es va establir una altra línia d’ajuts a les comunitats de regants les ins-
tal·lacions de les quals s’haguessin vist afectades per un import de 172.000 €. Així 
mateix i addicionalment va habilitar-se i una línia de préstecs a interès bonificat 
amb un import de 100.000 €.

En aquest sentit, i després de les corresponents resolucions, l’aportació total del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha estat de 
458.561,57 €, distribuïts de la següent manera. Apuntar que tots aquests ajuts ja es 
van fer efectius a partir del 31 de gener de 2020.

– Ajuts per a la recuperació del potencial productiu 274.674,26 € 
– Ajuts a les comunitats de regants 194.536,00 €
– Crèdits bonificats a explotacions agràries afectades 22.753,69 €
Pel que fa a l’apartat c), en relació amb les noves xarxes de regadiu es van execu-

tar projectes per un valor previst de 1.500.000 € per a nous regadius, i de 2.400.000 
€ per a la recuperació i compactació de regadius existents a la zona. Aquestes actua-
cions es van finançar d’acord amb el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya; i 
amb una aportació del 85% per part de l’administració i un 15% per part dels re-
gants, establint-se una adhesió mínima de regants impulsar-les, ja que es tractava de 
nous regs i de millora en regs de suport existents.

Així mateix, es van elaborar projectes per a l’ampliació de les zones de regadiu 
que es posaran en marxa en funció de les adhesions i les disponibilitats pressupos-
tàries.

Per exemple, en relació amb l’ampliació del reg de Vingalis, s’ha finalitzat la infor-
mació de l’estudi d’impacte ambiental i s’està a l’espera de la declaració de la Direcció 
General de Polítiques Ambientals i Medi Natural i de la preparació de la licitació de 
l’obra per a l’any 2021.

En relació amb l’apartat d), des del 31 de gener de 2020, data en què es van fer 
efectius els pagaments dels ajuts a les persones sol·licitants d’acord amb l’ordre de 
convocatòria per a la recuperació del potencial productiu, i a partir de la qual han 
continuat les feines de restauració de la coberta vegetal afectada i retirada de la fus-
ta cremada arran de l’incendi; la Taula Tècnica no s’ha tornat a convocar ni les parts 
interessades han demanat cap nova reunió.

Pel que fa a l’apartat e), tal i com s’ha apuntat a l’apartat anterior, una vegada 
fet efectius els pagaments dels ajuts no ha estat necessària la convocatòria de noves 
reunions de seguiment d’uns ajuts ja pagats. Això no obstant, si s’escau i com no po-
dria ser d’una altra manera, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació (DARP) resta a la disposició de les parts implicades i dels representants de 
l’administració local interessats per a resoldre qualsevol dubte o fer els aclariments 
que es considerin oportuns.

Referent a l’apartat f) l’evidència del despoblament és una problemàtica de país. 
És a dir, no correspon tan sols al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (DARP), sinó que afecta a la resta departaments d’aquest Govern, a 
d’altres administracions públiques i a una pluralitat considerable d’agents públics  
i privats.
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En aquest sentit, tant des del DARP com des de la resta del Govern es treballa 
amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats i contribuir a l’equilibri territo-
rial. I es fa tant impulsant actuacions per evitar el despoblament com contribuint en 
el seu repoblament amb polítiques públiques transversals que passin per desplegar 
estratègies realistes i transformadores.

Un exemple concret és la creació de la Comissió Interdepartamental sobre Des-
poblament Rural, adscrita al DARP i creada l’any 2017, la qual té com a reptes, per 
una banda, l’avaluació de la situació actual de despoblament d’algunes zones rurals 
de Catalunya i; per l’altra, l’impuls de la coordinació i priorització de les polítiques 
per a reduir els perjudicis del desequilibri demogràfic i territorial del país, i afavorir 
el relleu generacional al món rural.

Per avançar en els treballs i objectius de la Comissió Interdepartamental so-
bre Desenvolupament Rural, en l’última reunió celebrada el passat 18 de setembre 
de 2020, es va acordar encarregar a l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya 
(ARCA), l’Associació de Micropobles i l’Associació Catalana de Municipis (ACM) 
la redacció de l’Agenda Rural. Aquesta Agenda ha d’establir, d’acord amb les neces-
sitats dels representants del territori, les línies de treball que han de permetre esta-
blir polítiques, juntament amb els departaments del Govern, per reduir el despobla-
ment i equilibrar el país territorialment i social. La proposta serà un dels aspectes a 
tractar al llarg de properes convocatòries amb la finalitat de maximitzar l’impacte 
de les polítiques de lluita contra el despoblament rural.

Addicionalment, el DARP impulsa altres actuacions diverses amb l’objectiu d’as-
segurar l’activitat agrària al territori, fonamental per a la cohesió i la viabilitat terri-
torial. Per fer-ho es necessiten tres elements:

– En primer lloc, garantir el relleu generacional amb la incorporació de nous jo-
ves al sector agrari.

Per una banda, a través de la línia d’ajut a la incorporació de joves dins del 
Programa de Desenvolupament Rural 2014/2020. En la programació pel període 
2014/2020 s’acabaran destinant a aquesta línia d’ajuts 72 M€.

Per altra banda, destacar la creació del Campus Empresarial Agrari (en xarxa de 
les 14 escoles agràries, però ubicat a l’EA Tàrrega). Aquest possibilita la formació i 
la transferència de coneixements en tots els temes de gestió empresarial agrària. Es 
fonamenta en 3 eixos estratègics:

a) Retenció i atracció de talent cap al sector agroalimentari.
b) Formació joves empresaris agraris i emprenedors agroalimentaris rurals
c) Formació d’itinerari formatiu: en tres moments vitals diferenciats del futur 

empresari agroalimentari.
– En segon lloc, és necessari que les explotacions agràries siguin competitives. 

Per això mitjançant l’ajut a la competitivitat dins del Programa de Desenvolupament 
Rural 2014/2020, està previst destinar-hi un total de 150 M€. És fonamental que les 
explotacions s’orientin i puguin competir en un mercat obert i global.

– En tercer lloc, que el territori sigui dinàmic, seguint la metodologia d’èxit que 
promou el programa LEADER i que planteja la dinamització de l’economia del món 
rural, a partir de les iniciatives i línies estratègiques que el mateix territori definei-
xi. El pressupost destinat a aquest programa, pel període 2014/2020 és de 62 M€.

Per desenvolupar-lo es compta amb els 12 Grups d’Acció Local (representats per 
l’ARCA) distribuïts per tot el territori LEADER, que representen el 73,24% del ter-
ritori de Catalunya, amb el 10,20% de la població total, i una densitat mitja de 33 
habitants per km2.

Aquests grups són els encarregats de definir l’estratègia de dinamització rural, 
dins del seu àmbit territorial, per afavorir un creixement d’una economia diversifi-
cada, no només basada en el sector agrari, a través d’ajuts per fomentar la realització 
d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals i fomentin la crea-
ció i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i de joves; ajuts per 
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a actuacions de millora dels processos de transformació i comercialització dels pro-
ductes agraris; de creació i desenvolupament de microempreses, foment d’activitats 
turístiques, o de conservació i millora del patrimoni rural.

Finalment, en relació amb l’apartat g) és obvi que un augment dels fons destinats 
a millorar la cohesió territorial i el desenvolupament econòmic de les comarques ru-
rals facilita l’acompliment dels objectius determinats.

En aquest sentit i en relació amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació (DARP), el compromís pressupostari per millorar el desen-
volupament econòmic de les zones rurals i la seva cohesió territorial és evident. 
A continuació es presenten algunes dades relacionades amb el Pressupost 2020 que 
corroboren aquest compromís:

– Pel que fa al resum del pressupost del DARP, apuntar que sumant els fons eu-
ropeus als recursos propis, el DARP comptarà amb 726,3 M€: 338,6M€ es corres-
ponen a fons propis del Departament; 380,6M€, a fons europeus, i 7M€ a despesa 
financera del Capítol 8. L’increment dels recursos propis és de l’11,4% i l’increment 
total, incorporant els fons europeus, és del 14,4%. Els fons europeus, com ja es va fer 
el 2017, s’incorporen com a mesura de transparència i perquè respon a les recoma-
nacions que fa la Unió Europea a l’hora de gestionar els recursos públics. A més, la 
mesura facilita el seguiment i control que gestionem adequadament tots els recursos 
que el sector espera, necessita i té previstos. En relació a l’any 2015, els fons propis 
augmenten un 26,5%.

– Pel que fa al sector agroalimentari, el pressupost destina 74,7 M€ a les políti-
ques per enfortir-lo. S’han dissenyat solucions a curt termini en forma d’ajuts amb 
l’objectiu immediat de fer front a les crisis de preus, però el més important és que 
s’estan impulsant mesures estructurals a mitjà i llarg terminis per tal de poder es-
tructurar l’oferta dels sectors i poder fer-los viables per si mateixos. Així mateix, el 
pressupost inclou una partida d’1M€ per avançar en els treballs del Consell Català 
de l’Alimentació, que està elaborant el Pla Estratègic de l’Alimentació a Catalunya, 
i que ha de culminar amb el Pacte Nacional per a l’Alimentació.

– Una de les línies destacades del pressupost és la del desenvolupament rural, per 
enfortir el sector agroramader, i el de la cohesió territorial, per lluitar contra el des-
poblament. Entre d’altres, en el marc de la PAC hi ha prevista una partida de 279 M€,  
que suposa un increment del 18% respecte als pressupostos del 2017 (235,8M€). Els 
ajuts previstos en el marc del Programa de Desenvolupament Rural per a aquest 
2020 sumen 88,1 M€; això suposa un increment de 24,2M€ respecte al 2017 (37,9%). 
Aquest ajuts han de permetre refermar les línies d’incorporació de joves al món 
agrari, i refermar també actuacions específiques per a l’equitat de gènere, en el marc 
de les actuacions del Consell de Dones del món rural i marítim i amb l’elaboració 
enguany d’un nou Programa de dones del món rural i marítim 2021-2025.

– S’aposta també per la bioeconomia. S’impulsen un seguit de mesures trans-
versals que han de connectar el territori i el sector agroalimentari amb l’economia 
circular. Des de la gestió de les dejeccions ramaderes i la seva valorització com a 
fertilitzant d’excel·lència; a l’ús de la fusta provinent de la gestió forestal com a bio-
massa –per exemple, per a una caldera–, fins al pla d’acció interdepartamental per 
a l’aprofitament alimentari. Sumen un 33,9 M€ en el pressupost, i es destaca des-
plegament de l’Estratègia Marítima de Catalunya i l’aposta per l’economia blava, 
que en global sumen 8,6M€, amb un augment del 43% de despesa respecte al 2017  
(6 M€). Els pressupostos també destinen 23,3 M€ a l’estratègia forestal. O la despesa 
de 2 M€ per implantar el Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejecci-
ons ramaderes.

– En relació a l’impuls al regadiu, es destinen 58,6 M€ a infraestructures de rega-
diu. Tal com preveu el Pla d’Infraestructures de Regadiu que va aprovar el Govern 
fa uns mesos per un import de 460 M€, que es distribuiran fins a l’any 2032 i que 
permetrà, entre altres, acabar el canal Segarra-Garrigues.
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– Pel que fa a la recerca, la innovació i la transferència tecnològica, augment del 
10,6% de l’aportació anual a l’IRTA. De 13,8 M€ a 15,3 M€. També s’incrementa un 
12% la inversió en les Escoles Agràries. De 8,3M€ a 9,3M€.

– Així mateix, s’aposta pel desplegament del Cos d’Agents Rurals. Mai abans 
el CAR havia tingut pressupost amb direcció general pròpia. El Cos té una dotació 
pressupostària de 30 M€. En només 2 anys s’ha creat la Direcció General del Cos 
d’Agents Rurals i s’ha aprovat el Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals.

Aquestes i d’altres actuacions posen de manifest el compromís del DARP amb 
l’augment dels recursos econòmics per millorar la cohesió territorial i el desenvolu-
pament econòmic de les comarques rurals.

Barcelona, 5 de novembre de 2020
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Control del compliment de la Resolució 836/XII, sobre la defensa de 
la pagesia i d’un preu digne del raïm
290-00753/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 85576 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 836/XII, sobre la 
defensa de la pagesia i d’un preu digne del raïm (tram. 290-00753/12), us informo 
del següent:

En relació a l’apartat a), des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (DARP) es continuarà treballant de manera conjunta amb el sector del 
cava i amb tots els representants del sector per tal de poder continuar concertant de 
manera col·laborativa i participada mesures que contribueixin a una major viabili-
tat i millora de totes les baules de la cadena de valor del cava. En aquest sentit, la 
propera trobada de la Cimera del cava està prevista per finals del mes de novembre.

Pel que fa a l’apartat b), el Departament de Territori i Sostenibilitat està desen-
volupant els treballs de redacció del Pla Territorial Parcial del Penedès. En aquest 
sentit, el passat 22 de juliol es va presentar públicament el document d’avanç de 
propostes del Pla territorial del Penedès, en el qual s’està iniciant un procés delibe-
ratiu de participació ciutadana que preveu que finalitzi a principis del 2021. Un cop 
finalitzat el procés participatiu de l’avanç de propostes del Pla territorial parcial del 
Penedès, es començarà la redacció de l’avantprojecte, que inclourà les aportacions 
recollides durant el procés participatiu.

D’acord amb la legislació vigent, el Decret 142/2005, de 12 de juliol, d’aprovació 
del Reglament pel qual es regula el procediment d’elaboració, tramitació i aprovació 
dels plans territorials parcials, en el procés d’elaboració de l’avantprojecte, s’han de 
consultar els departaments de la Generalitat, els ens locals, les institucions i consor-
cis de desenvolupament territorial i les entitats i organitzacions vinculades profes-
sionalment o socialment al territori. Així mateix, es poden promoure debats públics 
i reunions de treball en què es faciliti l’expressió d’idees, propostes i objectius amb 
relació als plans.

Una vegada elaborat, l’avantprojecte de pla s’ha de sotmetre a informació publica 
i institucional per tal que puguin expressar les seves observacions, suggeriments i 
propostes per un període no inferior a dos mesos. En aquest moment està previst un 
segon procés participatiu.
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Una vegada finalitzat el procés de participació, s’han de valorar les observacions, 
suggeriments, elements addicionals i propostes presentades i s’ha d’elaborar el pro-
jecte de pla territorial parcial, amb la introducció a l’avantprojecte de les modifica-
cions que es consideri necessari incorporar per a la seva aprovació inicial.

El projecte aprovat inicialment s’ha de sotmetre a informació publica per un pe-
ríode d’un mes.

Finalitzat el tràmit d’audiència i informació pública, s’han de valorar els escrits 
i al·legacions presentades i, si s’escau, s’han d’introduir les esmenes necessàries al 
projecte, el qual ha de ser aprovat provisionalment pel conseller.

L’aprovació definitiva dels plans territorials parcials correspon al Govern de la 
Generalitat de Catalunya.

D’acord amb l’exposat, es pot considerar que el calendari previst pera la redacció 
i tramitació del Pla té una durada aproximada de dos anys.

Finalment, referent a l’apartat c), cal recordar que aquest és un problema es-
tructural que requereix un treball que haurà de tenir continuïtat i la implicació de 
diversos agents partícips, així com també de la resta d’administracions de diferents 
nivells amb competències en la regulació del sector. Pel que fa al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), més enllà de l’exercici de 
les seves responsabilitats en termes de mediació entre els productors i les grans em-
preses del sector, es continuarà fent complir les lleis i reglaments, així com també 
es continuarà apostant per tots els mitjans directes i indirectes que estiguin a l’abast, 
com ara les taules sectorials, les reunions empresarials i tot el conjunt de mesures 
implementades tant a curt o com a mitjà i llarg termini per tal de contribuir a la via-
bilitat de les explotacions vitivinícoles del sector.

Barcelona, 5 de novembre de 2020
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Control del compliment de la Resolució 837/XII, sobre la protecció de 
persones i animals en terrenys amb pous
290-00754/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 84537 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 837/XII, sobre la 
protecció de persones i animals en terrenys amb pous (tram. 290-00754/12), us in-
formo del següent:

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), mitjançant els plans d’inspecció anuals i 
per mitjà dels inspectors propis, continua vetllant pel compliment de les condicions 
fixades en les autoritzacions i concessions atorgades amb relació als aprofitaments 
d’aigües subterrànies, per tal de garantir la protecció del recurs i de les persones. 
També compta amb el concurs dels agents rurals per tal de dur a terme aquesta tas-
ca, en el marc del conveni de col·laboració subscrit entre l’ACA i el Cos d’Agents 
Rurals adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Sobre els pous fora d’ús, quan particulars, ajuntaments o qualsevol altra admi-
nistració posa en coneixement de l’ACA la possible existència de pous fora d’ús (le-
galitzats o no), es programen i es duen a terme les inspeccions corresponents sobre 
el terreny. Si un cop realitzada la inspecció es constata una situació d’aquest tipus, 
es requereix sistemàticament al titular dels drets o bé al propietari de la finca afec-
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tada el segellament o l’adequació del pou en qüestió, i se li recorda l’obligatorietat 
que adopti les mesures de seguretat corresponents, prèvia tramitació de l’expedient 
d’extinció dels drets, si és el cas.

Barcelona, 4 de novembre de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 838/XII, sobre l’execució de 
les obres compromeses en sectors del canal Segarra-Garrigues
290-00755/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 85577 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 838/XII, sobre 
l’execució de les obres compromeses en sectors del canal Segarra-Garrigues (tram. 
290-00755/12), us informo del següent:

El Govern de la Generalitat segueix acomplint amb el seu compromís d’impulsar 
els regadius de Catalunya. En aquest sentit, i en relació amb l’execució de les obres 
en sectors del Canal Segarra-Garrigues:

S’està realitzant obres al sector 9.1 a les Borges Blanques i està previst la seva 
finalització durant aquest any 2020.

En relació al sector 6 a Preixana, l’obra es troba finalitzada.
Pel que fa el projecte a Sant Martí de Riucorb i Verdú, i al sector 15 a Cervià de 

les Garrigues corresponents a les inversions ja programades el 2019, la previsió de 
finalització d’execució és al maig de 2021.

Respecte a les obres al sector 10, 11 i 14 al Cogul i Granyena, l’execució de les 
obres de la xarxa primària està finalitzada en un 46% i la previsió de finalització a 
finals de 2020. S’iniciarà l’obra de la xarxa de reg al novembre de 2020.

El sector 13, a Aitona, es troba amb un grau d’execució del 42% i la previsió de 
finalització a finals de 2020.

Respecte a Seròs i Llardecans i al sector 15 a Castelldans, realitzada l’obra en un 
45% i la previsió de finalització és al juny de 2021, que corresponen a 1.700 hectà-
rees de regadiu.

Ja es troben finalitzades les obres a les subestacions elèctriques a Juneda i la ins-
tal·lació d’un bombament solar al sector 8, a Arbeca.

Barcelona, 5 de novembre de 2020
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Control del compliment de la Resolució 839/XII, sobre el garantiment 
de la seguretat passiva en el Cos d’Agents Rurals i la normativa en 
matèria de caça
290-00756/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 85578 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 839/XII, sobre el 
garantiment de la seguretat passiva en el Cos d’Agents Rurals i la normativa en ma-
tèria de caça (tram. 290-00756/12), us informo del següent:

Referent a l’apartat a), recordar que aquesta proposta ja s’ha portat a terme per 
part de la Direcció General dels Agents Rurals amb la selecció dels membres del 
Grup Especial de Verins i Antifurtivisme (GEVA), els quals han seguit una forma-
ció específica a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Des d’aleshores, per 
tant, realitza les funcions de lluita contra el furtivisme, que són precisament les ac-
tuacions considerades amb major risc per a la seguretat dels agents del cos.

En relació a l’apartat b), aquesta actuació s’està portant a terme des de fa anys, 
tenint en compte el programa de formació específic del Cos d’Agents Rurals, dedi-
cant els agents un nombre d’hores molt superior en relació a la mitjana de la res-
ta de l’Administració de la Generalitat en aquest camp. En aquest sentit, cada any 
es fa una avaluació de les necessitats formatives a través d’un grup de treball en el 
qual estan representades totes les organitzacions sindicals. L’any 2019 es van por-
tar a terme un total de 376 activitats formatives adreçades als agents rurals, amb 
25.075 hores de formació les quals van representar una mitjana de 51 hores per 
agent. D’aquestes activitats i entre d’altres, 39 foren sobre fauna; 20 relacionades 
amb l’àrea de medi ambient; 27 sobre incendis forestals; 13 en relació amb la gestió 
forestal; 53 sobre matèries de primers auxilis, autoprotecció i prevenció de riscos; i 
163 de suport de coneixements basics. Òbviament, el context actual de la pandèmia 
ha condicionat considerablement l’activitat formativa en el seu format habitual, ha-
vent-se de buscar alternatives que possibiliten seguir oferint una formació adequada 
a les competències dels agents del Cos.

Pel que fa a l’apartat c), segueixen avançant els treballs per elaborar un projecte 
de decret de caça que actualitzi i millori l’actual reglament que desenvolupa la Llei de  
caça vigent a Catalunya (Decret 506/1971, de 25 de març). Aquests preveuen, per 
una banda, desenvolupar l’article 34.6 de la Llei de caça (Llei 1/1970, de 4 d’abril), 
el qual disposa que es podran establir proves d’aptitud per a la concessió de la lli-
cència de caça. Així mateix, també està previst fer el mateix amb l’article 36.7 del 
Reglament que estableix el contingut mínim d’aquests proves.

En relació a l’apartat d), el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació (DARP) no disposa de la competència en l’àmbit del control d’armes de 
foc en el sentit que indica la resolució. Això no obstant, es considera que el problema 
no radica tant en el nombre d’armes de foc que poden haver-hi en les àrees privades 
de caça, sinó en les condicions de la concessió de les seves llicències, una qüestió 
que tampoc és competència d’aquest departament.

Referent a l’apartat e) i com ja s’ha fet esment anteriorment, els treballs per 
 elaborar un projecte de Decret de caça ja estan iniciats. Aquest fet possibilitarà ac-
tualitzar i millorar l’actual Reglament que desenvolupa la Llei de caça vigent a Ca-
talunya (Decret 506/1971, de 25 de març), estant previst desenvolupar l’article 18.12 
d’aquest Reglament, el qual fa referència precisament a l’autorització per escrit que 
ha de fer el titular d’una àrea privada de caça per permetre l’exercici de la caça dins 



BOPC 731
16 de novembre de 2020

4.50.01. Compliment de resolucions 102

del seu terreny cinegètic, en uns termes similars als esmentats en la mateixa reso-
lució.

Barcelona, 5 de novembre de 2020
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Control del compliment de la Resolució 851/XII, sobre l’aturada de 
l’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat i la creació d’un 
sistema aeroportuari català integrat
290-00760/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 84538 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 851/XII, sobre 
l’aturada de l’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat i la creació d’un sistema 
aeroportuari català integrat (tram. 290-00760/12), us informo del següent:

Pel que fa als apartats a), i d), el passat 31 d’agost de 2020 es va adreçar un escrit 
al Ministre de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana informant de l’aprovació, per 
part de la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya, de la resolució 851/XII  
atès que les qüestions plantejades són competència del Ministeri de Transports, Mo-
bilitat i Agenda Urbana i sol·licitant que es prenguin en consideració per fer-les efec-
tives.

Quant a l’apartat b), actualment, el Departament de Territori i Sostenibilitat està 
impulsant, en el marc del nou Pla Estratègic de l’Aviació de Catalunya 2030, un nou 
model de governança aeroportuària que permetrà una visió global de tots els aero-
ports catalans amb un major retorn econòmic i social al territori, incrementant la 
participació dels múltiples agents públics i privats catalans.

Pel que fa a l’apartat c), cal tenir present que els aeroports de Reus, Girona i Jo-
sep Tarradellas Barcelona-El Prat ja disposen de diversos serveis de transport públic 
que permeten la comunicació amb les principals poblacions de destinació dels usua-
ris de l’aeroport. Així mateix, en el cas de l’aeroport de Reus, es disposa de la comu-
nicació amb bus de Reus, Tarragona i els principals municipis de la Costa Daurada 
i també amb Barcelona, mentre que l’aeroport de Girona disposa de comunicacions 
amb bus amb la ciutat de Girona, Barcelona i diverses poblacions de la Costa Brava.

Finalment, l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat disposa de comunica-
ció mitjançant el servei ferroviari de Rodalies de Catalunya, amb el metro de Bar-
celona, l’aerobús i diversos serveis de bus interurbà que permet la comunicació amb 
l’aeroport des de les principals ciutats de Catalunya.

Pel que fa a la comunicació entre els diversos aeroports, hores d’ara no s’ha de-
tectat una demanda que justifiqui aquesta comunicació directa específica entre els 
recintes aeroportuaris.

Barcelona, 4 de novembre de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 858/XII, sobre la construcció 
d’una nova oficina de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya a 
Igualada
290-00767/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 85538 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.11.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya i per tal de donar compliment a la Resolució 858/XII del Parlament de Catalunya, 
sobre la construcció d’una nova oficina de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya 
a Igualada.

El mes de gener de 2020, el SOC va presentar el calendari previst per a l’execu-
ció de les obres a l’edifici Cíclope d’Igualada per tal de poder instal·lar l’oficina de 
Treball d’Anoia.

El calendari previst va ser:
– Gener 2020: lliurament del projecte revisat.
– Febrer 2020: supervisió del projecte executiu de les obres per l’oficina de 

Supervisió de Projectes i visat pel Col·legi d’Arquitectes.
– Març 2020: licitació del projecte d’execució de les obres.
– Maig 2020: adjudicació de les obres.
– Juny/Juliol 2020: inici de les obres.
– Gener/Febrer 2021: trasllat de l’oficina.
Aquesta previsió va quedar alterada per la publicació de l’estat d’alarma dictat 

per l’Estat espanyol per motius sanitaris provocat per la Covid-19, el 14 de març de 
2020.

El projecte es va tornar a reprendre a primers de maig i, actualment, està en fase 
de licitació per poder adjudicar les obres de millora del local esmentat.

En data 7 d’octubre 2020 s’ha publicat a la plataforma de contractació de la Ge-
neralitat de Catalunya l’anunci de licitació de les obres d’adequació de la nova ofici-
na de Treball de l’Anoia. La data de finalització de presentació de les ofertes és el 27 
d’octubre, i la data prevista per a les Meses de Contractació és el dia 29 d’octubre. 
L’enllaç amb l’anunci de licitació publicat és el següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCo-
de=viewCn&idDoc=69536802&lawType

La durada prevista de les obres serà de 8 mesos.
Així també, es preveu iniciar la licitació de les obres de la segona fase per tras-

lladar el despatx de conciliacions a finals del 2021.
Els motius pels quals és necessari el trasllat de l’OT són els següents:
Localització:
L’Oficina de Treball estava en un espai llogat a l’Ajuntament de Vilanova del 

Camí des del 1990. La ubicació, el barri de Santa Llúcia, no és òptima i té dificultats 
per a l’accés mitjançant transport públic, especialment per a persones residents en 
molts dels municipis de la comarca que pertanyen a l’àmbit d’aquesta oficina de 
Treball.

Espais:
L’edifici s’ha compartit entre tres administracions durant molt temps (SOC, 

SEPE i dependències de l’Ajuntament). L’espai és limitat per als volums de persones 
que es gestionen i les necessitats que s’atenen. A més a més, recentment s’hi ha in-
corporat un nou equip: el Servei de Conciliacions del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=69536802&lawType
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=69536802&lawType
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Cal tenir present que els espais destinats a la zona d’espera ocupen les zones de 
pas de les dependències i sovint s’omplen excessivament fins al punt de col·lapsar-se, 
de manera que es perjudica el funcionament general de l’Oficina.

La manca d’espai fa que les taules per a atendre el públic estiguin molt juntes, 
de manera que, tot i disposar de mampares, hi hagi dificultats per tenir certa inti-
mitat i confidencialitat en les comunicacions amb les persones usuàries. La situació 
s’ha agreujat amb la necessitat de distanciament per motiu de la pandèmia Covid-19.

L’edifici no disposa de sala per a sessions grupals (o per altres tipus de reunions). 
S’ha d’utilitzar una sala cedida per l’Ajuntament que està ubicada fora de les depen-
dències de l’Oficina de Treball però que no ofereix serveis de xarxa.

Equipament:
La climatització pateix avaries freqüentment degut a l’antiguitat i complexitat en 

la reparació de l’aparell. El mobiliari és vell i deteriorat. La manca d’espai i les am-
pliacions successives de plantilla, tant del SOC com del SEPE, han perjudicat l’estat 
i la correcta ubicació de les caixes i cables d’electricitat i telefonia.

En resum, la ubicació, la insuficiència de l’espai i el deteriorament d’aquestes 
instal·lacions, van fer necessari iniciar els tràmits per traslladar l’Oficina a un lloc 
millor ubicat, de més fàcil accés mitjançant transport públic i amb un espai més 
ampli que permeti una correcta atenció a les persones, salvaguardant la intimitat  
i confidencialitat en les atencions personalitzades.

Barcelona, 5 de novembre de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 868/XII, relativa a l’Informe 
de fiscalització 15/2019, sobre Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya, Turisme i Muntanya, corresponent a l’exercici del 2016
290-00777/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 84539 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 868/XII, relativa a 
l’Informe de fiscalització 15/2019, sobre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 
Turisme i Muntanya, corresponent a l’exercici del 2016 (tram. 290-00777/12), us ad-
junto l’informe elaborat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 4 de novembre de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 883/XII, sobre l’elaboració 
d’un estudi per a quantificar els danys econòmics causats per la 
Covid-19 i sobre la plataforma en línia Marketplace empresarial 
Covid-19
290-00792/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 83880 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.11.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment al punt a) de la Resolució 883/XII,  
sobre l’elaboració d’un estudi per a quantificar els danys econòmics causats per la 
Covid-19 i sobre la plataforma en línia Marketplace empresarial Covid-19 (tram. 
290-00792/12), us informo del següent:

En relació amb l’estudi a què es refereix el punt a), ACCIÓ, l’Agència per la 
Competitivitat de l’Empresa, va elaborar un informe que és públic i que es pot des-
carregar des de l’enllaç següent:

http://www.accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/documents/Conjun-
tura/impacte-economic-covid19.pdf

D’altra banda, el Govern es compromet a coordinar un estudi sobre l’impacte 
de la COVID-19 i les oportunitats que s’obren en l’etapa post-covid. Aquest  estudi, 
segons informa el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, es 
publicarà en format de ‘Nota d’Economia’ ja que aquesta publicació permet una 
anàlisi més profunda feta per experts en la matèria (tant de dins de la Generalitat de 
Catalunya com de fora). Considerem que la Nota d’Economia és el marc idoni per 
publicar aquest estudi, ja que és una revista que té l’objectiu de potenciar l’anàlisi i 
la reflexió sobre temes rellevants i d’actualitat per a l’economia catalana i el sector 
públic.

L’estudi podrà estar enllestit durant el primer semestre de l’any 2021. Cal tenir 
en compte que les dades econòmiques van amb un cert decalatge temporal i no es 
disposarà d’una imatge fidel del conjunt del 2020 fins els primers mesos del 2021.

D’altra banda, actualment també es pot consultar la informació sobre l’impacte  
de la COVID-19 en l’economia catalana i de l’entorn en les publicacions trimestrals de  
la Nota de Conjuntura. A més a més, el juliol de 2020 el Govern va activar un web 
amb indicadors de seguiment de l’economia que s’actualitza setmanalment i permet 
veure l’impacte econòmic de la covid-19.

Barcelona, 30 d’octubre de 2020
Ramon Tremosa i Balcells, conseller d’Empresa i Coneixement

http://www.accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/documents/Conjuntura/impacte-economic-covid19.pdf
http://www.accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/documents/Conjuntura/impacte-economic-covid19.pdf
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/economia-catalana/estudis-publicacions/nota-conjuntura/numero-111/
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/economia-catalana/conjuntura-economica/indicadors-economics-i-socials/index.html
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 155/XII, sobre l’impacte dels 
càrtels en l’economia catalana i l’Administració de la Generalitat
390-00155/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 85479 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.11.2020

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 155/XII, sobre l’impacte dels càrtels 
en l’economia catalana i l’Administració de la Generalitat (tram. 390-00155/12), us 
informo del següent:

En relació al punt a), actualment ja duem a terme un seguiment de totes aquelles 
resolucions sancionadores o sentències, tant en l’àmbit català, estatal i europeu, en 
les què l’Administració de la Generalitat i les seves entitats dependents o vinculades 
hagin pogut patir danys causats per il·lícits de competència, quan aquests hagin es-
tat perjudicats en virtut del que estableix la normativa de la Unió Europea o nacio-
nal en aquest àmbit. Aquesta funció es realitza en virtut de l’article 38.e) del Decret 
43/2019, de 25 de febrer, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència 
i d’Economia i Hisenda.

L’Àrea de Competència i Regulació remet un informe a les unitats que hagin 
pogut estar afectades per l’il·lícit de competència informant del possible dany patit, 
el seu dret al rescabalament així com una primera estimació de la indemnització 
exigible (sempre que sigui possible) calculada en funció de la informació disponi-
ble inicialment i seguint tot allò determinat en el RDL 9/2017, de transposició de la 
Directiva 2014/104/UE, així com les instruccions detallades a la Comunicació de 
la Comissió, de 13 de juny de 2013, sobre la quantificació del perjudici en les de-
mandes per danys i perjudicis per incompliment dels articles 101 o 102 del TFUE.

D’altra banda, també es consulta si les empreses sancionades han estat adjudi-
catàries d’algun contracte públic de la Generalitat de Catalunya i, en cas afirmatiu, 
aquesta informació es posa en coneixement de la unitat competent per a què analitzi 
l’expedient i, en cas de sospita, ho posi en coneixement de la Autoritat Catalana de 
la Competència per a què investigui un possible infracció dels articles 1 o 2 de la 
Llei 15/2007, de Defensa de la Competència.

En relació als punts b) i c), cal dir que la prohibició per a contractar per a les 
empreses que hagin comès il·lícits de competència està recollida a l’article 71.1.b) 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. És la pròpia 
autoritat de competència la que estableix, a través de la resolució administrativa on 
es determina l’il·lícit de competència o bé la sentència si aquesta resolució ha estat 
recorreguda als tribunals, l’abast i termini d’aquesta prohibició. Tal i com determi-
na l’article 72.3 de la Llei de contractes, en cas que l’autoritat de competència no 
s’hagués pronunciat en relació a l’abast i termini de la prohibició, aquesta es deter-
minarà per part del Ministre competent en l’àmbit d’hisenda i funció pública prèvia 
proposta de la Junta Consultiva de Contractació. No obstant això, la Llei determina 
que aquesta resolució administrativa ha d’haver esdevingut ferma per a què la pro-
hibició es pugui establir.

En relació al punt d), la Generalitat de Catalunya vetlla perquè cap empresa amb 
la prohibició ferma de contractar pugui participar en licitacions públiques d’aquesta 
administració i dels seus organismes dependents. D’altra banda, el rescabalament 
per il·lícits de competència és un dret que la Generalitat de Catalunya exerceix ple-
nament. No obstant, la prohibició de contractar i el dret al rescabalament segueixen 
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diferents procediments i vies judicials. Per tant, caldria valorar la viabilitat jurídi-
ca de la possibilitat de condicionar la prohibició de contractar per infraccions de la 
competència regulades a la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competèn-
cia, amb el rescabalament efectiu.

En relació al punt e), en els darrers anys l’Autoritat Catalana de la Competència 
ha incrementat la lluita contra els càrtels econòmics, i gairebé un 40% dels expe-
dients sancionadors tramitats i resolts anualment tenen per objecte analitzar casos 
de col·lusió en la contractació pública o bid rigging.

En les darreres resolucions, ha sancionat econòmicament les empreses respon-
sables dels acords col·lusoris, els directius o representant legals de les empreses que 
participa activament en els referits acords anticompetitius així com les persones fa-
cilitadores de la col·lusió (fins i tot integrants de la mateixa Administració pública).

En aquest sentit, l’Autoritat Catalana de la Competència manté una línia de col-
laboració activa amb l’Oficina Antifrau de Catalunya, de manera que aquelles con-
ductes que en el marc de les seves actuacions es poden addicionalment considerar 
problemàtiques des de la perspectiva del frau, del conflicte d’interès així com de la 
integritat en la compra pública són notificades a l’Oficina Antifrau de Catalunya, a 
fi i efecte que en el seu àmbit de responsabilitats en determini la licitud o il·licitud 
de les mateixes.

L’Autoritat Catalana de la Competència combat aquestes pràctiques col·lusòries 
als concursos públics:

– Facilitant activament que les empreses competidores i persones consumidores 
puguin denunciar les pràctiques restrictives de la competència en aquest àmbit, per 
aquest motiu es va implementar el canal de col·laboració anònim.

– Impartint sessions de formació als òrgans de contractació, a fi i efecte de que 
aquests puguin disposar d’eines escaients per detectar comportaments anticompeti-
tius en el marc de les licitacions públiques.

En relació al punt f), actualment ja es duu a terme un seguiment de totes aquelles 
resolucions que hagin pogut afectar a l’Administració de la Generalitat de Catalu-
nya i, per tant, tenim coneixement de quines han estat les empreses sancionades. No 
obstant això, sí que creiem que és útil disposar d’un registre creat amb l’objectiu de 
tenir expressament identificades totes aquelles empreses infractores d’il·lícits de la 
competència per establir un control previ més exhaustiu així com poder transmetre 
aquesta informació a d’altres administracions i treballarem per habilitar-lo conjun-
tament amb l’Autoritat Catalana de la Competència.

Barcelona, 2 de novembre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

Control del compliment de la Moció 169/XII, sobre les 
discriminacions en els diferents àmbits
390-00169/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 85541 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.11.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Moció 169/XII del Parlament de Catalunya, 
sobre les discriminacions en els diferents àmbits.
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Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s’ha demanat al Go-
vern de l’Estat que adopti iniciatives adreçades a la regularització de les persones 
estrangeres, ja sigui aprofitant les disposicions normatives vigents com promovent 
canvis normatius.

A aquests posicionaments, cal afegir les declaracions públiques que la Taula de 
Ciutadania i Immigració ha aprovat en els darrers mesos, en concret, una que va 
aprovar aquest mes de juny, relativa a la defensa d’un procés de regularització ad-
ministrativa que ens ajudi a sortir de la crisi amb igualtat, a la qual s’hi van adherir 
més de 140 entitats i, una altra, aprovada el passat mes de setembre, relativa a la re-
gularitat administrativa dels joves migrants sols entre 18 i 21 anys.

Endemés, aquesta qüestió s’ha treballat també amb els ens locals, en el marc de la 
Comissió bilateral paritària mixta Generalitat - ens locals en matèria d’immigració.

La normativa d’empadronament és de rang estatal i, per aquesta raó, la Genera-
litat de Catalunya no té competència per a emprendre actuacions executives en cas 
d’incompliment per part dels ajuntaments. Per aquesta raó, en el cas que s’hagin 
manifestat situacions en les quals no s’hagi respectat presumptament el dret a l’em-
padronament d’algunes persones, la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania 
(SIMC) ha dut a terme sempre gestions polítiques, –sovint de manera directa amb 
els alcaldes o alcaldesses–, per a posar en el seu coneixement les situacions i dema-
nar-los l’aplicació de la normativa vigent.

Amb caràcter previ, s’han fet diferents accions per a garantir el dret a l’empadro-
nament. En concret, durant els anys 2016 i 2017, es va oferir formació específica en 
aquesta qüestió a tots els tècnics i les tècniques municipals encarregats de la gestió 
del padró municipal a Catalunya, amb sessions territorialitzades a les quals hi van 
assistir la majoria d’aquests.

A banda d’aquestes accions formatives, des de la Secretaria d’Igualtat, Migra-
cions i Ciutadania s’han enviat comunicacions escrites als ens locals, explicant els 
canvis en la normativa abans de la pandèmia, s’han fet reunions amb alcaldes, al-
caldesses, regidors i regidores per a tractar aquesta qüestió, així com amb entitats 
que fan suport d’assessorament jurídic a les persones a qui són conculcats els drets 
en aquesta matèria.

Així també, s’ha proposat a la Comissió bilateral paritària mixta Generali-
tat - ens locals en matèria d’immigració l’abordatge d’aquesta qüestió, amb l’horitzó 
d’aconseguir un consens amb les entitats municipalistes de cara a l’aplicació de la 
normativa d’empadronament.

Durant el període de la pandèmia, la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciuta-
dania va fer petició d’agilització dels tràmits per a l’homologació de títols al Govern 
espanyol, en concret, davant la Secretaria d’Estat de Migracions i la Direcció Gene-
ral d’Integració i Atenció Humanitària.

A més a més, la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania disposa d’un ser-
vei específic, el Servei d’Acompanyament al Reconeixement Universitari (SARU), 
que dona suport a les persones que tramiten davant l’Estat el reconeixement de les 
seves titulacions acadèmiques obtingudes a l’estranger, que està en funcionament 
des de 2010 i que, durant la pandèmia, ha mantingut el servei i ha detectat 66 expe-
dients concrets de professionals sanitaris que es van enviar a tramitació de manera 
urgent.

En relació al treball de serveis domèstics i de cures, l’11 d’abril de 2016, el Par-
lament de Catalunya va aprovar la Resolució 56/XI, sobre l’equiparació de les con-
dicions i els drets laborals dels treballadors de la llar amb els de la resta de treba-
lladors. En aquesta Resolució, el Parlament declara compartir els continguts del 
Conveni 189 de l’Organització Internacional del Treball sobre els treballadors de la 
llar, i instava al Govern a demanar al Govern espanyol que compleixi els compromi-
sos internacionals en el sentit expressat en el Conveni i ratificat per 24 països (entre 
els quals hi ha Suïssa, Alemanya, Portugal, Itàlia, Irlanda, Bèlgica i Finlàndia). La 
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normativa va reconèixer l’àmbit de treball de la llar com un àmbit plenament labo-
ral, dins el règim especial del règim general de la Seguretat Social.

Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s’ha demanat al Go-
vern espanyol que tanqui definitivament els centres d’internament d’estrangers.

El Departament, a través de les convocatòries de subvencions, finança projectes 
d’entitats que presten assistència als interns als CIE com, per exemple, MIGRAS-
TUDIUM o el centre IRIDIA.

En un altre ordre de qüestions, i com cada any, la Inspecció de Treball planifica 
la campanya de la fruita, que s’organitza en visites inspectores des del mes de maig 
fins al setembre, per vigilar el compliment de la normativa laboral, de seguretat i 
salut laboral i d’estrangeria durant aquest període. Aquest any, a més, s’han fet com-
provacions en el marc del RDL 13/2020, de 7 d’abril, norma que permet la compta-
bilització de determinades prestacions de Seguretat Social amb la realització de la 
feina agrari, així com regles especials en matèria de treball d’estrangers, i mesures 
de prevenció adients davant del Covid-19. A més d’aquestes actuacions planificades, 
s’actua en totes les denúncies presentades.

Les sortides s’organitzen per equips de dos actuants, amb la col·laboració de les 
forces i cossos de seguretat i, si escau, del Ministeri Fiscal.

La Inspecció de Treball a Lleida ha estat sempre en contacte permanent amb 
ajuntaments i sindicats perquè l’actuació inspectora sigui el més efectiva possible a 
través de la col·laboració dels agents i entitats implicades.

Respecte a la plantilla de la Inspecció de Treball, la convocatòria de 2020 serà 
de 4 places per al Cos d’Inspectors de Treball i Seguretat Social i de 2 places per al 
Cos de Subinpspectors Laborals, escala d’Ocupació i Seguretat Social. També estan 
les 10 places addicionals a les ofertades al Cos d’Inspectors de Treball i Seguretat 
Social en virtut dels acords per a l’aprovació dels Pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya.

En matèria de prevenció, control i erradicació d’actuacions policials de caràter 
racista, des de l’Oficina de Drets Civils i Polítics s’ha elaborat l’informe Propostes 
per unes identificacions policials no discriminatòries. Mesures efectives de preven-
ció, control i erradicació de les actuacions policials de caràcter racista, (http://econo-
mia.gencat.cat/web/ca/ambits-actuacio/dretscivilsipolitics/continguts/qui-som-que-
fem/identificacions-policials.pdf) que proposa diferents mesures i eines per superar 
la discriminació racial en el si de les forces de cossos de seguretat de Catalunya i, 
específicament, per eradicar el biaix racista en les identificacions i registres poli-
cials.

Les mesures proposades van més enllà de l’àmbit formatiu, ja que, fruit d’una 
àmplia revisió de la literatura internacional sobre la temàtica, s’ha fet evident que 
únicament canvis en l’aspecte formatiu no son suficient per eradicar les actuacions 
amb biaix racista per part de la policia i que són necessàries mesures complementà-
ries i un enfocament integral per aconseguir-ho.

En aquest sentit, el document fa referència a bones pràctiques ja implementades 
en altres països i fa servir aquest bagatge per dissenyar propostes en l’àmbit operatiu 
adaptades a les policies de Catalunya. De la mateixa manera, s’inclouen recomana-
cions fetes per entitats en defensa dels drets humans i propostes pròpies de l’Oficina 
de Drets Civils i Polítics. D’altra banda, per elaborar el document s’han mantingut 
converses en profunditat amb diversos actors institucionals i policials, així com amb 
representants de la societat civil.

L’informe inclou una breu anàlisi de la legislació, en què es fa referència a la vul-
neració dels codis d’ètica policial i a la violació de drets fonamentals que comporten 
aquestes actuacions i posteriorment estructura les diferents propostes en set grans àm-
bits, que concreta en trenta propostes específiques i n’estableix un desplegament amb 
accions a escala operativa.

A tall de resum, els àmbits d’actuació són:

http://economia.gencat.cat/web/ca/ambits-actuacio/dretscivilsipolitics/continguts/qui-som-que-fem/identificacions-policials.pdf
http://economia.gencat.cat/web/ca/ambits-actuacio/dretscivilsipolitics/continguts/qui-som-que-fem/identificacions-policials.pdf
http://economia.gencat.cat/web/ca/ambits-actuacio/dretscivilsipolitics/continguts/qui-som-que-fem/identificacions-policials.pdf
http://economia.gencat.cat/web/ca/ambits-actuacio/dretscivilsipolitics/continguts/qui-som-que-fem/identificacions-policials.pdf
http://economia.gencat.cat/web/ca/ambits-actuacio/dretscivilsipolitics/continguts/qui-som-que-fem/identificacions-policials.pdf
http://economia.gencat.cat/web/ca/ambits-actuacio/dretscivilsipolitics/continguts/qui-som-que-fem/identificacions-policials.pdf
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Àmbit 1. Reconeixement, normativa i canvi legislatiu: el reconeixement explícit 
de l’existència de la perfilació ètnica i racial a les identificacions i els escorcolls po-
licials és el primer pas per abordar la problemàtica. De la mateixa manera, cal inte-
grar-ne l’eliminació com a objectiu prioritari del proper Pla general de seguretat de 
Catalunya i establir un estàndard legal que sigui l’expressió de rebuig de la societat 
envers aquesta pràctica discriminatòria.

Àmbit 2. Formació als professionals de les forces i cossos de seguretat: la for-
mació policial, com a eina indispensable per prevenir vulneracions de drets per part 
de la policia, ha d’adoptar formats innovadors i pioners que impulsin la prestació 
d’un servei públic de major qualitat a la ciutadania diversa i plural de Catalunya. En 
aquest sentit, és indispensable una profunda revisió i actualització del pla formatiu 
i assegurar que les formacions relacionades amb els drets humans no es tractin com 
a part aïllada sinó com a part integral del currículum formatiu.

Àmbit 3. Coneixement i actuació sobre comportaments inadequats: el perfil ètnic 
és sovint el resultat de la discriminació i es fa evident únicament quan es revisa el 
desequilibri desproporcionat en la distribució de les actuacions policials cap a deter-
minats grups de població. Per això és imprescindible la recollida de dades i la seva 
anàlisi posterior, sempre conjugant la capacitat tecnològica i la legal, que permetin 
plantejar noves estratègies que reverteixin les actuacions sobre persones racialitza-
des i fomentin la transparència i la rendició de comptes.

Àmbit 4. Reforçar la informació al ciutadà: les identificacions i els escorcolls po-
licials suposen una intrusió important en la vida de les persones, més encara quan 
es realitzen sense motivació i guiades pel perfil ètnic i racial. És essencial reforçar 
la informació a la ciutadania per assegurar la possibilitat d’ampliar el coneixement 
sobre drets, rutes de queixes i denúncies, normativa legal i protecció de dades en el 
marc de les identificacions i escorcolls.

Àmbit 5. Creació de nous mecanismes de control: la creació de nous mecanismes 
de control i d’una comissió mixta contra el racisme i la xenofòbia assegurarà que 
tota queixa efectiva sigui investigada de manera independent i que se supervisin les 
pràctiques policials fent propostes d’acció i exercint una vigilància permanent sobre 
les estratègies de lluita conta la criminalitat perquè aquestes evitin biaixos discri-
minatoris i racistes.

Àmbit 6. Forces i cossos de seguretat representatius: buscar la representativitat 
en termes de perfil ètnic i racial està íntimament relacionat amb buscar el consens. 
Els serveis de policia de les societats democràtiques han de promoure la igualtat 
d’oportunitats i reflectir el perfil demogràfic de les comunitats a les quals represen-
ten, i en aquest sentit calen mesures urgents que afavoreixin una composició social 
més diversa d’aquests serveis policials.

Àmbit 7. Relacions amb la comunitat: la millora del diàleg i relacions entre poli-
cia, societat civil i col·lectius d’origen cultural divers són essencials per aconseguir 
augmentar la legitimitat que soscava la utilització del perfil ètnic i racial. La copro-
ducció d’estratègies és una bona via per generar relacions de confiança i cooperació.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra ha rebut aquest informe i ava-
lua els mecanismes de millora pel que fa a les identificacions que siguin d’aplicació 
a aquest cos policial.

En relació a la denúncia presentada per SOS Racisme per una intervenció dels 
Mossos d’Esquadra a Sant Feliu Sasserra, cal tenir en compte que es va incoar ex-
pedient disciplinari als agents implicats, d’acord amb el Decret 183/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament de Règim disciplinari del cos de la Policia de 
la Generalitat-Mossos d’Esquadra, que desenvolupa la Llei 10/1994 d’11 de juliol.

Els expedients incoats han comportat la mesura cautelar de trasllat per als agents 
implicats mentre es tramita el corresponent procediment judicial.

L’article 27 del Decret que aprova el règim disciplinari del cos de Mossos d’Es-
quadra preveu que s’iniciï d’ofici el procediment disciplinari. Així, l’apartat primer 
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estableix que: «El procediment disciplinari s’inicia sempre d’ofici, per acord del Di-
rector General de Seguretat Ciutadana, bé per pròpia iniciativa o com a conseqüèn-
cia d’ordre superior, moció raonada dels subordinats o denúncia.»

L’article 33 del Decret que aprova el règim disciplinari del cos de Mossos d’Es-
quadra preveu les mesures cautelars durant la tramitació d’un procediment disci-
plinari, en els termes següents: «En el moment de la incoació de l’expedient o en 
qualsevol moment posterior, l’òrgan que ha acordat la incoació pot adoptar, moti-
vadament, les mesures cautelars previstes a l’article 75 de la Llei 10/1994, d’11 de 
juliol, que consisteixen en la suspensió provisional o en l’adscripció a un altre lloc 
de treball del funcionari expedientat.

Les esmentades mesures es poden adoptar com a conseqüència de la gravetat 
dels fets perseguits, bé amb la finalitat de garantir la normalitat del servei al qual 
està adscrit l’expedientat o perquè no s’obstaculitzi la tramitació de l’expedient.»

Així mateix, l’article 75 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra estableix que: «A l’inici de la tramitació d’un procedi-
ment disciplinari que s’instrueixi a un membre del Cos de Mossos d’Esquadra, o du-
rant aquesta, l’òrgan competent pot acordar, com a mesures cautelars, la suspensió 
provisional o l’adscripció a un altre lloc de treball, mesures que poden  comportar la 
pèrdua provisional de l’uniforme, l’arma i la credencial del funcionari expedientat 
o sotmès a processament. En el moment de resoldre sobre el manteniment o l’aixe-
cament de les mesures cautelars, s’ha de valorar la gravetat dels fets comesos, les 
circumstàncies concretes de cada cas i l’expedient personal del funcionari expedien-
tat. La resolució en què s’acordi d’imposar o de prorrogar les mesures cautelars ha 
d’ésser motivada.»

El Govern ha aprovat el Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraor-
dinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu, ha creat un parell de 
línies de subvencions de caràcter extraordinari amb la finalitat de donar suport als 
processos de regularització.

D’una banda, el Decret llei ha creat una línia de subvencions a la contractació en 
l’àmbit del treball de cures, convocada el 3 d’agost de 2020 i dotada amb 2,33 M€. 
A través d’aquestes subvencions es dignificarà la situació laboral de moltes treba-
lladores d’aquest sector, la cura de les persones grans o dependents en l’àmbit de la 
llar. Les subvencions també es poden atorgar quan les persones a contractar estiguin 
en situació irregular a través del procediment extraordinari d’arrelament, per tant, 
esdevindrà un instrument que permetrà també la regularització d’entre 800 i 900 
dones treballadores en aquest àmbit.

D’una altra banda, el Decret Llei crea un conjunt de línies de subvenció adreça-
des al suport directe als processos de regularització. Aquestes línies estan dotades, 
en total, amb 2,15 M€. A través d’aquestes subvencions es donarà suport als proces-
sos de regularització a través de dues estratègies: l’acompanyament jurídic, tècnic 
i formatiu en els processos d’arrelament social i la formació d’acollida inicial que 
permet empoderar les persones estrangeres i facilitar el seu procés cap a la regula-
rització. Pel que respecte a la primera estratègia, la convocatòria inclou finançament 
de 0,8 M€ per a 5 accions diferents, acompanyament jurídic en els processos d’arre-
lament social, suport a l’elaboració de projectes d’autoocupació per a l’accés a l’ar-
relament social, suport al cooperativisme en l’àmbit del treball de cures i projectes 
de formació i inserció laboral per a persones estrangeres en situació irregular. Pel 
que respecte a la segona estratègia, la de la formació d’acollida, inclou finançament 
de 1,35 M€ per a 3 accions, mòduls formatius del Servei de Primera Acollida en 
format presencial adaptat al Covid-19, en format no presencial a través de formació 
a distància i formació a distància d’alfabetització.

En paral·lel a les mesures d’aquest pla de xoc, es mantenen altres actuacions re-
currents que ja s’adreçaven a aquest objectiu, com la convocatòria de subvencions 
a Plans de Formació i Treball per a persones en situació irregular (línia ACOL), 
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les convocatòries ordinàries de subvencions a projectes d’assessorament jurídic en 
matèria d’estrangeria (línia D10) o a projectes de formació i inserció laboral per 
a persones en situació irregular (línia D8) i el finançament del Servei de Primera 
 Acollida que presten els ens locals, a través del contracte programa.

Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es participa activament 
en la consecució dels objectius de programes de suport a la inserció de col·lectius de 
migrants, impulsats per altres òrgans de l’Administració.

Així, en aquests moments ja està a disposició de la ciutadania a través del web 
Treball.gencat.cat (àmbit estrangeria), material d’alt valor informatiu i contingut di-
dàctic i detallat, que orienta i acompanya les empreses amb voluntat de contractació 
(perfils sense candidats residents al territori), per tal de facilitar i agilitzar la conse-
cució dels seus objectius al menor cost possible.

Dins d’aquest conjunt, es presenta material d’acompanyament que orienta espe-
cíficament tant empreses, entitats sense afany de lucre, agents socials o institucions, 
sobre els requeriments per accedir al procediment d’arrelament social, les caracte-
rístiques i expectatives de l’autorització resultant, i informació en detall per a la tra-
mitació del procediment.

Durant la tardor de 2020 es posaran en marxa diferents actuacions formatives espe-
cialitzades de formació a diferents agents econòmics (patronals, gremis, serveis públics 
de promoció econòmica) per tal d’informar del funcionament dels tràmits de contrac-
tació a través del procediment d’arrelament social. Fins ara, s’han definit els continguts 
de la formació i s’han preparat els formadors.

Des del Departament de Treball, Afers Social i Famílies es dóna suport a la 
presentació de projectes de treball per compte propi per accedir a la regularitat ad-
ministrativa. Així, a través del web Treball.gencat.cat (àmbit estrangeria) s’ofereix 
material informatiu sobre la composició documental de l’expedient, el procediment 
i l’elaboració de la memòria del projecte empresarial.

S’ofereix també un servei de revisió prèvia d’aquesta memòria per tal que l’in-
teressat pugui accedir abans de presentar l’expedient, a suggeriments de millora de 
la unitat gestora.

També s’ofereix també un servei de consulta per a resoldre dubtes que puguin 
sorgir a l’interessat arran de la recepció de requeriments que se li hagin derivat com 
a resultat de la detecció de mancances en una primera revisió de l’expedient.

Dins el paquet de mesures del pla de xoc que desplega el Decret Llei 25/2020, 
de 16 de juny, exposades anteriorment, s’inclou una línia de subvencions adreçada 
al suport a la presentació de projectes de treball per compte propi per a accedir a la 
regularitat administrativa, dotada amb 100.000 €.

El desplegament de les polítiques de foment en l’àmbit del cooperativisme es 
porta a terme principalment a través de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i el suport 
als projectes singulars de creació de cooperatives i llocs de treball.

En els darrers anys, els 14 ateneus cooperatius han donat suport a la creació de 
gairebé 600 cooperatives arreu del territori i en els diversos sectors d’activitat. Han 
donat suport a la inserció laboral de gairebé 3.000 persones.

Concretament, l’ateneu cooperatiu de Barcelona Coòpolis disposa d’un cercle 
destinat a promoure els principis de l’economia social i solidària i el cooperativisme 
entre el col·lectiu de persones migrades i les seves organitzacions socials, amb els 
següents objectius:

– Fomentar la creació de cooperatives de persones migrades com forma col·lecti-
va de resolució de necessitats econòmiques, laborals, socials i culturals.

– Contribuir a la regularització de persones migrades en situació irregular gene-
rant ofertes de treball per compte aliena /pròpia i contribuir a l’obtenció d’autoritza-
cions de treball per part de persones estrangeres que disposen de residència sense 
permís de treball des de l’ESS.
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Pel que fa als projectes singulars generadors d’ocupació s’ha donat suport a més 
de 200 projectes arreu de territori. I concretament en l’àmbit de les cures s’han re-
colzat projectes destinats a l’ocupació laboral i els serveis d’atenció a les persones 
amb discapacitat, un nou servei d’atenció social domiciliària per a la promoció i el 
foment d’un envelliment actiu, entre d’altres.

Dins el paquet de mesures del pla de xoc que desplega el Decret Llei 25/2020, de 
16 de juny, exposades anteriorment, s’inclou una línia de subvencions adreçada al 
suport a la presentació de projectes de suport a la gestió de cooperatives de treball 
que permetin els treballadors de les cures accedir a la regularitat administrativa, 
dotada amb 100.000 €.

Des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ja s’està treballant en 
polítiques actives d’ocupació que permetin l’accés a la regularitat administrativa, 
fomentant la incorporació d’aquestes persones a les polítiques actives seguint un 
itinerari formatiu que pugui culminar amb una inserció que els permeti adquirir la 
regularitat administrativa.

En aquest sentit, des del SOC s’han impulsat, des de fa 3 anys, programes que 
permeten subvencionar contractes de 12 mesos de durada per a persones que puguin 
acreditar 3 anys d’estada a Catalunya i, d’aquesta manera, obtenir una autorització 
de residència temporal per circumstàncies excepcionals d’arrelament social.

Durant el 2020, a més, aquesta política s’ha ampliat també a les persones joves 
tutelades i ex tutelades que, un cop han assolit un bon nivell formatiu, la seva tran-
sició al mercat laboral i, per tant, la seva emancipació es veu dificultada per l’actual 
Llei estatal d’estrangeria.

Dins el paquet de mesures del pla de xoc que desplega el Decret Llei 25/2020, de 
16 de juny, exposades anteriorment, s’inclouen ja algunes de les polítiques actives 
d’ocupació desplegades des de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania o 
en col·laboració amb el SOC, destacant especialment la convocatòria de subvencions 
per a la contractació de treballadors de cures.

Per un altre costat, la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania ha elabo-
rat uns díptics informatius relatius a la utilitat de l’informe 03 per a evitar la irre-
gularitat administrativa i els difon a través dels seus mitjans propis. Igualment, es 
fa difusió d’aquesta opció a través de les xarxes de tècnics dels ens locals o de les 
entitats que treballen en matèria d’acollida, assessorament i inserció laboral de per-
sones migrades.

Les actuacions fetes pel Govern per tal que els joves immigrants no acompanyats 
puguin accedir a la inserció laboral i la regularitat administrativa tenen dues dimen-
sions, d’una banda, la dimensió de suport a la inserció laboral i, d’una altra banda, 
la incidència per a la reforma de la normativa.

Pel que respecta al suport a la inserció laboral, des de la Secretaria d’Igualtat, 
Migracions i Ciutadania s’ofereix una formació inicial bàsica, –els mòduls formatius 
del Servei de Primera Acollida–, adreçada a totes les persones migrants, refugiades 
o retornades, que els permet accedir al certificat de primera acollida i, amb ell, a 
l’informe prescriptiu per a obtenir l’arrelament. Aquesta formació és accessible tam-
bé per als joves migrants sols, tinguin o no regularitzada la seva situació adminis-
trativa. Amb independència d’aquesta oferta formativa general, tant el Servei d’Ocu-
pació de Catalunya com la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania ofereixen 
programes de formació per a la inserció laboral adreçats a persones estrangeres, es-
tiguin o no en situació irregular. Aquests programes formatius es financen a través 
de convocatòries de subvencions, com la convocatòria ordinària de subvencions de 
projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, regulada per l’Ordre TSF/127/2019, de 27 de 
juny, que inclou la línia C.1 Projectes de suport i acompanyament per a joves (suport 
educatiu, psicològic, jurídic i sociolaboral) adreçats a la integració social i a la nor-
malització en la vida de la comunitat (de caràcter pluriennal) i la línia D.8 Projectes 
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de serveis d’orientació i inserció laboral per a persones immigrades en situació d’ir-
regularitat administrativa amb càrregues familiars o en situació d’especial vulnera-
bilitat (de caràcter pluriennal).

Els itineraris formatius que el Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies realitza des del 2018, mitjançant el SOC, per a formar els joves que han migrat 
sols, s’han complementat, aquest 2020, amb un programa de suport a la inserció 
que combina la formació amb el treball, facilitant la regularització administrativa  
i l’acompanyament i el suport per l’emancipació.

Tant els programes de Primera Oportunitat com la resta de programes formatius 
dels itineraris, han estat molt positius. Durant el 2021 s’avaluarà el programa d’in-
serció per fer els reajustaments necessaris i consolidar el pla de suport i formació 
per a aquestes persones joves.

Cal destacar que l’itinerari formatiu i d’inserció podria ser més eficient i arribar 
a més joves si l’Estat modifiqués aquells aspectes de la Llei d’estrangeria que abo-
quen a aquestes persones a la irregularitat administrativa i, com a conseqüència, a 
l’exclusió social.

Pel que respecta a la incidència per a la reforma del reglament de la llei orgànica 
d’estrangeria (RLOEX) s’han fet diferents accions. Entre d’altres, el mes de setem-
bre de 2020 es va aprovar una declaració de la Taula de Ciutadania i Immigració 
que demana la reforma del RLOEX i, en els darrers mesos, des de la Secretaria 
d’Igualtat, Migracions i Ciutadania i el Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies, s’han produït dues reunions amb la Secretaria d’Estat de Migracions i una 
amb la Direcció General d’Integració i Acollida Humanitària, en què se’ls ha fet 
arribar una proposta concreta de reforma dels article 197 i 198 d’aquest RLOEX. 
A banda d’això, s’han convocat reunions amb entitats i amb el món local, a través 
de la Comissió bilateral paritària mixta Generalitat - ens locals en matèria d’im-
migració en les quals s’ha treballat conjuntament la problemàtica i les mesures de 
resposta. Finalment, en el marc del treball conjunt amb les entitats municipalistes, 
s’ha consensuat una carta conjunta adreçada al Ministre de Treball, Migracions i 
Seguretat Social.

El Govern està elaborant un Pla de xoc contra el Racisme i la Discriminació que 
inclou 10 actuacions encomanades al Govern i proposa 5 actuacions a desplegar 
amb els agents socials. Aquest pla actualitza i amplia les accions de prevenció i llui-
ta contra el racisme i la xenofòbia i de foment de la convivència recollides al Pla de 
Ciutadania i de les Migracions 2017-2020.

Les actuacions del Pla encomanades al Govern són:
1. Avançar perquè la Generalitat reflecteixi la diversitat de la seva societat en la 

seva plantilla.
2. Formar els professionals públics de la Generalitat en la prevenció de les dis-

criminacions i la millora de l’atenció a la diversitat.
3. Crear l’Oficina per a la Igualtat de Tracte i la No Discriminació (un cop esti-

gui aprovada la llei)
4. Facilitar l’accés a la ciutadania, proposant a l’Estat espanyol la reforma de l’ac-

cés a la nacionalitat i la flexibilització de l’arrelament social.
5. Promoure una escola que inclogui i valori la diversitat.
6. Promoure que la universitat tingui la diversitat de la nostra societat.
7. Avançar cap uns mitjans de comunicació públics que reflecteixin la diversitat 

de la nostra societat.
8. Tenir una policia al servei de la ciutadania, amb tota la seva diversitat.
9. Donar suport a una societat que s’aixeca contra el racisme.
10. Comprometre el país amb la igualtat, el reconeixement de la diversitat i la 

interacció entre persones de diferents orígens, a través de la signatura del Pacte Na-
cional per a la Interculturalitat.

Les actuacions a desplegar amb els agents socials són:
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1. Promoure la incorporació de la diversitat d’orígens als diferents teixits econò-
mics, associatius i institucionals del país.

2. Promoure un acord per a l’accés al treball sense discriminació.
3. Promoure un acord per a l’accés a l’habitatge sense discriminació.
4. Promoure un acord per a l’accés a béns i serveis sense discriminació.
5. Promoure un acord per uns espais d’oci lliures de discriminació.
La Llei de prevenció de riscos laborals, al seu l`article 14.2 estableix que és l’em-

presari qui ha de garantir la seguretat i salut dels treballadors al seu servei en tots 
els aspectes relacionats amb el treball.

La funció de les administracions públiques competents en matèria laboral, segons 
la LPRL al seu l`article 7, és desenvolupar la promoció de la prevenció, assessora-
ment tècnic, vigilància i control de la normativa de prevenció de riscos, i si escau, 
sancionar. I és a la inspecció de Treball que com a servei públic li corresponen aques-
tes últimes funcions, la vigilància del compliment de la normativa laboral i de pre-
venció de riscos laboral i exigir les responsabilitats legals que corresponguin.

La Inspecció de Treball durant aquesta situació de crisi sanitària està atenent a 
totes les denúncies i donant prioritat amb actuacions urgents a aquelles derivades de 
la seguretat i salut dels treballadors/es pel Covid-19.

Si bé, fins al juliol d’enguany, en matèria d’incompliment de normes sanitàries 
només ha pogut advertir a les empreses per a que compleixin allò disposat per les 
autoritats sanitàries, ja que en aquest cas la Inspecció no podia requerir, ni sancio-
nar, ni fer paralitzacions de centres de treball, perquè quedava fora de seu àmbit 
competencial. Amb l’entrada en vigor del Reial decret-llei 26/2020, de 7 de juliol, 
de mesures de reactivació econòmica per fer front a l’impacte del Covid-19 en els 
àmbits de transports i habitatge, s’ha modificat el Reial decret llei 21/2020, de 9 de 
juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi 
sanitària ocasionada pel Covid-19, que ha afegit tres nous apartats, 4, 5 i 6, a l’arti-
cle 31 de Reial decret llei 21/2020. D’aquesta manera s’ha reforçat la intervenció de 
la Inspecció de Treball habilitant als funcionaris de la Inspecció de Treball i Segu-
retat Social del Cos Superior d’Inspectors de Treball i Seguretat Social i al Cos de 
Subinspectors Laborals, escala de seguretat i salut laboral per a vigilar i requerir i, 
si escau, estendre actes d’infracció en relació amb el compliment per part de l’em-
presari de les mesures de seguretat i salut laboral establertes als apartats a, b i c de 
l’article 7.1 i apartat d) del mateix quan afecti a les persones treballadores.

Finalment, pel que fa a les treballadores de la llar, pel propi tipus d’activitat, la 
Inspecció de Treball sempre actua per denúncia. Informar que la sol·licitud d’auto-
rització judicial per entrar en un domicili particular només es pot demanar quan es 
considera que hi ha delicte d’explotació de treballadors.

Barcelona, 05 de novembre de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Moció 180/XII, sobre l’estratègia per a 
garantir el dret a l’habitatge
390-00180/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 84540 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.11.2020

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

talunya, i per tal de donar compliment a l’apartat p)1r de la Moció 180/XII, sobre 
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l’estratègia per a garantir el dret a l’habitatge (tram. 390-00180/12), us informo del 
següent:

D’acord amb la informació facilitada pel Departament d’Empresa i Coneixement 
s’informa que La Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, a l’article 6.3, preveu 
com a mesura per evitar la pobresa energètica, que «les administracions públiques 
han d’establir els acords o convenis necessaris amb les companyies de subministra-
ment d’aigua potable, de gas i d’electricitat per a garantir que concedeixin ajuts a 
fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial 
o els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims».

Aquests instruments es basen en la voluntat de les parts, i les diverses propos-
tes per part del Departament d’Empresa i Coneixement, des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, han permès formalitzar convenis amb diverses companyies de submi-
nistrament d’aigua, però no amb companyies de subministrament d’electricitat i gas.

En qualsevol cas, el Departament d’Empresa i Coneixement i les empreses sub-
ministradores han acordat una redacció de conveni, que inclou la referència a des-
comptes, però no a la condonació dels deutes anteriors, atès que aquests no són de 
l’Administració Pública i no poden generar títol habilitant. Seria, per tant, una qües-
tió complementària a la formalització d’aquests convenis.

Barcelona, 4 de novembre de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 198/XII, sobre la pobresa infantil
390-00198/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.11.2020

Control del compliment de la Moció 199/XII, sobre l’ocupació 
d’habitatges
390-00199/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.11.2020

Control del compliment de la Moció 200/XII, sobre la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació al Pla director 
urbanístic de reordenació de l’àmbit del centre recreatiu i turístic de 
Vila-seca i Salou, i sobre el model d’inversions i de desenvolupament 
econòmic del Camp de Tarragona
390-00200/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.11.2020
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Control del compliment de la Moció 201/XII, sobre la importància del 
delta de l’Ebre per al sector primari
390-00201/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.11.2020

Control del compliment de la Moció 202/XII, sobre la crisi que pateix 
el sector del turisme arran de la pandèmia de la Covid-19
390-00202/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.11.2020

Control del compliment de la Moció 203/XII, sobre la necessitat de 
garantir la transparència i el dret d’accés a la informació pública
390-00203/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.11.2020

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del 
president de la Generalitat, davant el Ple per a informar sobre les 
darreres mesures preses pel Govern per a contenir el brot epidèmic 
de la pandèmia de Covid-19
350-00018/12

ANUNCI

Anunci: vicepresident del Govern (reg. 85754).
Coneixement: Mesa del Parlament, 10.11.2020.

A la Presidència del Parlament
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda, en substitució del president de la Generalitat d’acord amb el Decret 14/2020, 
de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat, i a l’empara del que 
preveu l’article 172.1 del Reglament del Parlament de Catalunya
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Sol·licito:
Comparèixer davant el Ple del Parlament, al més aviat possible, per tal d’infor-

mar de les darreres mesures preses pel Govern de la Generalitat per contenir el brot 
epidèmic de la pandèmia de Covid-19 al territori de Catalunya.

Informo:
Que en el decurs del mateix debat intervindrà el conseller d’Interior, Hble. Sr. 

Miquel Sàmper Rodríguez, i la consellera de Salut, Hble. Sra. Alba Vergé i Bosch, 
d’acord amb l’article 85.6 del Reglament del Parlament de Catalunya.

Barcelona, 9 de novembre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda en substitució del president de la Generalitat

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
sobre les actuacions dutes a terme arran de l’accident a l’empresa 
Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
354-00231/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Treball, Afers Soci-
als i Famílies, en la sessió 33, tinguda l’11.11.2020, DSPC-C 611.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre l’ampliació dels pressupostos de la Generalitat per al 2020
354-00336/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, 
en la sessió 24, tinguda l’11.11.2020, DSPC-C 617.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre la compra per l’Institut Català del Sòl dels terrenys on es vol 
emplaçar el centre de casinos de Hard Rock
354-00367/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 24, tinguda 
l’11.11.2020, DSPC-C 617.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre les càrregues policials durant el 
desnonament d’una família al barri del Carmel el 17 de setembre de 
2020
354-00370/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 
31, tinguda l’11.11.2020, DSPC-C 615.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre el projecte de Hard Rock a Vila-seca i Salou(Tarragonès)
354-00371/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

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

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre la situació financera i les perspectives de futur del Circuit de 
Barcelona-Catalunya
354-00379/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, 
en la sessió 24, tinguda l’11.11.2020, DSPC-C 617.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre els disturbis que es van produir l’1 
d’octubre de 2020
354-00381/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 31, tinguda l’11.11.2020, DSPC-C 615.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre l’increment de la inseguretat a l’àrea 
metropolitana de Barcelona
354-00389/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 31, tinguda l’11.11.2020, DSPC-C 615.



BOPC 731
16 de novembre de 2020

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa 120

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre els ajuts a sectors econòmics afectats per les mesures de 
lluita contra la pandèmia de la Covid-19
354-00390/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, 
en la sessió 24, tinguda l’11.11.2020, DSPC-C 617.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals 
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre les adjudicacions de contractes a 
l’empresa Seidor
354-00392/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals  
i Administració Pública, en la sessió 24, tinguda el 10.11.2020, DSPC-C 587.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre la destinació dels recursos transferits del Fons estatal de 
la Covid-19 i la dels recursos incorporats als pressupostos de la 
Generalitat per la suspensió de l’objectiu de dèficit aprovada per 
l’Estat
354-00396/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, 
en la sessió 24, tinguda l’11.11.2020, DSPC-C 617.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals  
i Administració Pública, en la sessió 24, tinguda el 10.11.2020, DSPC-C 587.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals 
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre la creació de l’Agència Espacial de 
Catalunya
354-00401/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals  
i Administració Pública, en la sessió 24, tinguda el 10.11.2020, DSPC-C 587.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’adjudicació directa i 
sense concurs de contractes públics de l’Agència Catalana de l’Aigua 
a l’empresa Aigües de Catalunya
354-00408/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Marina Bravo Sobrino, juntament amb un altre diputat 
del GP Cs (reg. 84549).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Territori, 11.11.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb el conseller d’Empresa i Coneixement sobre la 
situació de l’empresa Te Connectivity
354-00409/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb una altra 
diputada del GP CatECP (reg. 85489).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

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

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la ses-
sió 24, tinguda el 10.11.2020, DSPC-C 587.

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la ses-
sió 24, tinguda el 10.11.2020, DSPC-C 587.

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la ses-
sió 24, tinguda el 10.11.2020, DSPC-C 587.

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la ses-
sió 24, tinguda el 10.11.2020, DSPC-C 587.

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la ses-
sió 24, tinguda el 10.11.2020, DSPC-C 587.

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la ses-
sió 24, tinguda el 10.11.2020, DSPC-C 587.
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Proposta d’audiència en ponència de Francisco Longo, professor i 
director del Centre de Governança Pública d’ESADE, amb relació al 
Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal
352-01973/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la ses-
sió 24, tinguda el 10.11.2020, DSPC-C 587.

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la ses-
sió 24, tinguda el 10.11.2020, DSPC-C 587.

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la ses-
sió 24, tinguda el 10.11.2020, DSPC-C 587.

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la ses-
sió 24, tinguda el 10.11.2020, DSPC-C 587.

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la ses-
sió 24, tinguda el 10.11.2020, DSPC-C 587.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de 
Col·legis de Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
mesures extraordinàries en matèria de personal
352-01982/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la ses-
sió 24, tinguda el 10.11.2020, DSPC-C 587.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell 
de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal
352-01983/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la ses-
sió 24, tinguda el 10.11.2020, DSPC-C 587.

Proposta d’audiència en ponència de Luca Gervasoni Vila, president 
de Lafede.cat i director de Novact, amb relació a la Proposició de llei 
de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-01984/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 83415).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Marco Aparicio Wilhelmi, 
president de l’Observatori DESC i professor de dret constitucional 
de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-01985/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 83415).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Mónica Vargas Collazo, 
coordinadora de la campanya global del Transnational Institute, amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa 
i Drets Humans
352-01986/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 83415).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.
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Proposta d’audiència en ponència d’Eudald Vendrell Ferrer, president 
de Justícia i Pau i membre de l’Associació Catalana de Juristes 
Demòcrates, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-01987/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 83415).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Juan Hernández Zubizarreta, 
doctor en dret per la Universitat del País Basc i professor del 
Departament de Dret de l’Empresa, amb relació a la Proposició de 
llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-01988/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 83415).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’Adoración Guamán, doctora 
en dret i professora de la Universitat de València, amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-01989/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 83415).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Pablo Fajardo, advocat 
defensor dels pobles indígenes i camperols davant dels impactes 
ambientals de Chevron-Texaco a l’Equador, amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-01990/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 83415).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.
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Proposta d’audiència en ponència de Danelly Estupiñan, membre del 
Consell Acadèmic i professora de la Universitat Intercultural dels 
Pobles, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-01991/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 83415).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Tchenna Maso, advocada i 
representant del Moviment d’Afectats per les Preses del Brasil, amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa 
i Drets Humans
352-01992/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 83415).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’Iván González, coordinador 
polític de la Confederació Sindical de les Amèriques, amb relació a 
la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-01993/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 83415).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Camilo Rubiano, responsable 
de drets sindicals de la Internacional de Serveis Públics, amb relació 
a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-01994/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 83415).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.
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Proposta d’audiència en ponència d’Aura Lolita Chávez Ixcaquic, 
integrant del Consell de Pobles Quitxés per la defensa de la Vida, la 
Mare Natura, la Terra i el Territori, amb relació a la Proposició de llei 
de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-01995/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 83415).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Maha Abdallah, delegada 
d’incidència internacional de l’Institut d’Estudis dels Drets Humans 
del Caire, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-01996/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 83415).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions 
Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació 
del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-01997/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 83415).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió 
General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de creació 
del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-01998/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 83415).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Institut 
Internacional per a l’Acció No-Violenta amb relació a la Proposició de 
llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-01999/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 83415).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del moviment 
Boicot, Desinversions i Sancions a Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-02000/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 83415).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Observatori del Deute en la Globalització amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-02001/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 83415).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’Erika González, investigadora 
de l’Observatori de Multinacionals a l’Amèrica Llatina, amb relació a 
la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-02002/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 83415).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Magal 
S3 España amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-02003/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 83415).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Societat 
Espanyola de Muntatges Industrials amb relació a la Proposició de 
llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02004/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 83415).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Grup 
TCB amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-02005/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 83415).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions 
Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació 
del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02006/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 83677).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Foment 
del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02007/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 83677).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió 
General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02008/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 83677).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Pimec amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa 
i Drets Humans
352-02009/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 83677).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.
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Proposta d’audiència en ponència de Luca Gervasoni Vila, president 
de Lafede.cat - Organitzacions per a la Justícia Global, amb relació a 
la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-02010/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 83677).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Marco Aparicio Wilhelmi, 
president de l’Observatori DESC i professor de Dret Constitucional 
de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02011/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 83677).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Mónica Vargas Collazos, 
coordinadora de la campanya global del Transnational Institute, amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa 
i Drets Humans
352-02012/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 83677).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’Eudald Vendrell Ferrer, president 
de Justícia i Pau i vicedegà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-02013/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 83677).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.



BOPC 731
16 de novembre de 2020

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 131 

Proposta d’audiència en ponència de Juan Hernández Zubizarreta, 
doctor en Dret i professor de Dret de l’Empresa de la Universitat del 
País Basc, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-02014/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 83677).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’Adoración Guamán, doctora en 
Dret i professora titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social 
de la Universitat de València, amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02015/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 83677).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Pablo Fajardo, advocat 
defensor dels pobles indígenes i camperols de l’Equador, amb relació 
a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-02016/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 83677).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Danelly Estupiñán, membre del 
Consell Acadèmic i professora de la Universitat Intercultural dels 
Pobles, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-02017/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 83677).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.
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Proposta d’audiència en ponència de Tchenna Maso, advocada i 
representant del Moviment d’Afectats per les Represes al Brasil i de 
La Via Campesina, amb relació a la Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02018/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 83677).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’Iván González, coordinador 
polític de la Confederació Sindical de les Amèriques, amb relació a 
la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-02019/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 83677).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Camilo Rubiano, responsable 
de drets sindicals de la Internacional de Serveis Públics, amb relació 
a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-02020/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 83677).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’Aura Lolita Chávez Ixcaquic, 
defensora de la vida i dels territoris, feminista comunitària d’Abya 
Yala i integrant del Consell de Pobles K’iche’ per la Defensa de 
la Vida, la Mare Naturalesa, la Terra i el Territori, amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-02021/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 83677).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.
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Proposta d’audiència en ponència de Maha Abdallah, advocada en 
dret internacional i drets humans del Centre Irlandès pels Drets 
Humans i especialista en Dret Internacional de la Universitat del 
Caire, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-02022/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 83677).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Luca Gervasoni Vila, president 
de Lafede.cat - Organitzacions per a la Justícia Global, amb relació a 
la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-02023/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP CUP-CC (reg. 83775 i 83870).
Coneixement de la rectificació del text presentat, Mesa del Parlament, 10.11.2020. 
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Marco Aparicio Wilhelmi, 
president de l’Observatori DESC i professor de dret constitucional 
de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02024/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP CUP-CC (reg. 83775 i 83870).
Coneixement de la rectificació del text presentat, Mesa del Parlament, 10.11.2020. 
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Mónica Vargas Collazos, 
coordinadora de la Campanya Global del Transnational Institute, amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa 
i Drets Humans
352-02025/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP CUP-CC (reg. 83775 i 83870).
Coneixement de la rectificació del text presentat, Mesa del Parlament, 10.11.2020. 
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.



BOPC 731
16 de novembre de 2020

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 134

Proposta d’audiència en ponència Eudald Vendrell Ferrer, president 
de Justícia i Pau i membre de l’Associació Catalana de Juristes 
Demòcrates, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-02026/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP CUP-CC (reg. 83775 i 83870).
Coneixement de la rectificació del text presentat, Mesa del Parlament, 10.11.2020. 
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència Juan Hernández Zubizarreta, 
doctor en dret i professor del Departament de Dret de l’Empresa de 
la Universitat del País Basc, amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02027/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP CUP-CC (reg. 83775 i 83870).
Coneixement de la rectificació del text presentat, Mesa del Parlament, 10.11.2020. 
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’Adoración Guamán, professora 
de dret del treball i de la seguretat social a la Universitat de València 
i doctora en dret, amb relació a la Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02028/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP CUP-CC (reg. 83775 i 83870).
Coneixement de la rectificació del text presentat, Mesa del Parlament, 10.11.2020. 
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Pablo Fajardo, advocat 
defensor del pobles indígenes i camperols davant els impactes 
ambientals de Chevron Texaco a l’Equador, amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-02029/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP CUP-CC (reg. 83775 i 83870).
Coneixement de la rectificació del text presentat, Mesa del Parlament, 10.11.2020. 
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.
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Proposta d’audiència en ponència de Danelly Estupiñán, membre del 
Consell Acadèmic i professora de la Universitat Intercultural dels 
Pobles, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-02030/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP CUP-CC (reg. 83775 i 83870).
Coneixement de la rectificació del text presentat, Mesa del Parlament, 10.11.2020. 
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Tchenna Maso, advocada i 
representant del Moviment d’Afectats pels Embassaments del Brasil i 
del moviment «La vía campesina», amb relació a la Proposició de llei 
de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02031/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP CUP-CC (reg. 83775 i 83870).
Coneixement de la rectificació del text presentat, Mesa del Parlament, 10.11.2020. 
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’Iván González, coordinador 
polític de la Confederació Sindical de les Amèriques, amb relació a 
la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-02032/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP CUP-CC (reg. 83775 i 83870).
Coneixement de la rectificació del text presentat, Mesa del Parlament, 10.11.2020. 
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Camilo Rubiano, responsable 
de drets sindicals de la Internacional de Serveis Públics, amb relació 
a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-02033/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP CUP-CC (reg. 83775 i 83870).
Coneixement de la rectificació del text presentat, Mesa del Parlament, 10.11.2020. 
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.
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Proposta d’audiència en ponència Aura Lolita Chávez Ixcaquic, 
membre del Consell de Pobles Quitxés per la Defensa de la Vida, 
Mare Natura, Terra i Territori, amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02034/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP CUP-CC (reg. 83775 i 83870).
Coneixement de la rectificació del text presentat, Mesa del Parlament, 10.11.2020. 
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència Maha Abdallah, advocada 
palestina especialitzada en dret internacional i drets humans del 
Centre Irlandès pels Drets Humans, amb relació a la Proposició de 
llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02035/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP CUP-CC (reg. 83775 i 83870).
Coneixement de la rectificació del text presentat, Mesa del Parlament, 10.11.2020. 
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Pimec amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa 
i Drets Humans
352-02036/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83835).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Cecot 
amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-02037/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83835).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Foment 
del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02038/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83835).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Multisectorial d’Empreses amb relació a la Proposició de 
llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02039/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83835).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell 
General de Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-02040/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83835).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Coordinadora d’Organitzacions No Governamentals Solidàries de 
Girona amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-02041/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83835).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
la Coordinadora d’Organitzacions No Governamentals i de 
Desenvolupament i d’Altres Moviments Solidaris de Lleida amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa 
i Drets Humans
352-02042/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83835).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Mònica Sabata, presidenta 
de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment 
Reconegudes, amb relació a la Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02043/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83835).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Raül Romeva, exconseller 
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa 
i Drets Humans
352-02044/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83835).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Pigrau, en representació 
del Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili, amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa 
i Drets Humans
352-02045/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83835).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.
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Proposta d’audiència en ponència de Maria Prandi, fundadora i 
directora executiva de Business and Human Rights, amb relació a 
la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-02046/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83835).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Luca Gervasoni, president de 
La Fede - Organitzacions per la Justícia Global, amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-02047/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83835).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Marco Aparicio Wilhelmi, 
president de l’Observatori Desc, amb relació a la Proposició de llei 
de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02048/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83835).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Mònica Vargas, coordinadora 
de la Campanya Global del Transnational Institute, amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-02049/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83835).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.
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Proposta d’audiència en ponència d’Eudald Vendrell Ferrer, president 
de Justícia i Pau i membre de l’Associació Catalana de Juristes 
Demòcrates, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-02050/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83835).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Juan Hernández Zubizarreta, 
doctor en dret i professor de Dret de l’Empresa de la Universitat del 
País Basc, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-02051/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83835).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’Adoración Guamán, professora 
de Dret a la Feina i de la Seguretat Social de la Universitat de 
València, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-02052/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83835).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Pablo Fajardo, advocat 
defensor dels pobles indígenes i els camperols davant els impactes 
ambientals de Chevron Texaco a l’Equador, amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-02053/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83835).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.
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Proposta d’audiència en ponència de Danielly Estupiñán, membre 
del Consell Acadèmic de la Universitat Intercultural dels Pobles, amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa 
i Drets Humans
352-02054/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83835).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Tchenna Maso, advocada i 
representant del Moviment d’Afectats per les Rescloses del Brasil i 
de la Via Campesina, amb relació a la Proposició de llei de creació 
del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02055/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83835).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’Iván González, coordinador 
polític de la Confederació Sindical de Treballadors de les Amèriques, 
amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-02056/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83835).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Camilo Rubiano, responsable 
de drets sindicals de la Internacional de Serveis Públics, amb relació 
a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-02057/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83835).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.
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Proposta d’audiència en ponència d’Aura Lolita Chávez Ixcaquic, 
feminista comunitària d’Abya Yala i integrant del Consell dels Pobles 
K’iche’s per la Defensa de la Vida, la Mare Natura, la Terra i el 
Territori, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-02058/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83835).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Maha Abdallah, advocada 
palestina especialista en dret internacional i drets humans del Centre 
Irlandès per als Drets Humans, amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02059/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83835).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Dante Pesce, vicepresident del 
Grup de Treball de l’Organització de les Nacions Unides sobre els 
Drets Humans i les Empreses, amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02060/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83835).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’Elin Wrzoncki, directora del 
Departament de Drets Humans i Empresa de l’Institut Danès de Drets 
Humans, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-02061/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83835).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.
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Proposta d’audiència en ponència de Milena Flórez, vicepresidenta 
del Movimiento Ríos Vivos, amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-02062/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 83835, 85565).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Afectats BB 
Serveis davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè 
informi sobre la seva experiència en la gestió de serveis públics de la 
Generalitat
356-00677/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 33 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, tinguda 
l’11.11.2020, DSPC-C 611.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió 
Assessora sobre la Publicitat Institucional davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda perquè informi sobre la seva activitat
356-00853/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Funció 
Pública davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública perquè informi sobre els protocols vigents per a casos 
d’assetjament sexual, d’assetjament psicològic o d’altres 
discriminacions en l’àmbit de la funció pública
356-00859/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques Di-
gitals i Administració Pública, en la sessió 24, tinguda el 10.11.2020, DSPC-C 587.
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Sol·licitud de compareixença d’Alfred Bosch i Pascual, exconseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, davant 
la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè 
informi sobre els presumptes casos d’assetjament sexual que hi 
hauria hagut al departament durant el seu mandat
356-00860/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques Di-
gitals i Administració Pública, en la sessió 24, tinguda el 10.11.2020, DSPC-C 587.

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Alcalà, president de 
l’Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre la situació i els problemes dels 
bombers voluntaris de la Generalitat
356-00870/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 31 de la Comissió d’Interior, tinguda l’11.11.2020, DSPC-C 615.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en la sessió 33, tinguda l’11.11.2020, DSPC-C 611.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre els disturbis que es van 
produir l’1 octubre de 2020
356-00899/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 31, tinguda l’11.11.2020, DSPC-C 615.
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Sol·licitud de compareixença de Montserrat Royes Vila, directora 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre la formació que l’Escola de Policia de 
Catalunya i l’Àrea de Brigada Mòbil van fer a inspectors de seguretat 
de Las Condes, a Santiago de Xile
356-00902/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la 
sessió 31, tinguda l’11.11.2020, DSPC-C 615.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona davant la Comissió 
de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre 
l’anàlisi i les propostes per a impulsar les noves tecnologies
356-00904/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques Di-
gitals i Administració Pública, en la sessió 24, tinguda el 10.11.2020, DSPC-C 587.

Sol·licitud de compareixença del director gerent en funcions del 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació davant 
la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè 
informi sobre les adjudicacions de contractes a l’empresa Seidor
356-00913/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques Di-
gitals i Administració Pública, en la sessió 24, tinguda el 10.11.2020, DSPC-C 587.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
d’Autònoms Egarencs davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
perquè informi sobre les condicions de l’activitat econòmica
356-00918/12

SOL·LICITUD

Presentació: José María Cano Navarro, del GP Cs (reg. 84478).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.11.2020.
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Sol·licitud de compareixença de Lluís Ridao i Martín, director de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, davant la Comissió de Territori perquè 
informi sobre l’adjudicació directa i sense concurs de contractes 
públics de l’Agència Catalana de l’Aigua a l’empresa Aigües de 
Catalunya
356-00919/12

SOL·LICITUD

Presentació: Marina Bravo Sobrino, juntament amb un altre diputat del GP Cs (reg. 
85031).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 11.11.2020.

Sol·licitud de compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, 
director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre la legislació que regula 
l’Oficina Antifrau de Catalunya
356-00922/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 36, tinguda l’11.11.2020, DSPC-C 612.

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, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre l’estat d’aquest programa
356-00923/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 34, tinguda el 12.11.2020, DSPC-C 618.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre les actuacions del seu departament
355-00201/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 31 de la Comissió d’Interior, tinguda l’11.11.2020, 
DSPC-C 615.
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Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i 
Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre les adjudicacions de contractes a 
l’empresa Seidor
355-00240/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

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

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i 
Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre la creació de l’Agència Espacial de 
Catalunya i les inversions en plena pandèmia
355-00241/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

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

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i 
Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre la creació de l’Agència Espacial de 
Catalunya
355-00242/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

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

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les 
actuacions arran de l’accident a l’empresa Industrias Químicas del 
Óxido de Etileno (Iqoxe)
355-00243/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió 33, tinguda 
l’11.11.2020, DSPC-C 611.
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Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre 
l’ampliació dels pressupostos de la Generalitat per al 2020
355-00244/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

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

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre 
la situació financera i les perspectives de futur del Circuit de 
Barcelona-Catalunya
355-00245/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

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

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre els 
ajuts a sectors econòmics afectats per les mesures de lluita contra 
la pandèmia de Covid-19
355-00246/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

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

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la 
destinació dels recursos transferits del fons estatal de la Covid-19 i 
dels incorporats als pressupostos de la Generalitat per la suspensió 
de l’objectiu de dèficit aprovada per l’Estat
355-00247/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 24, tinguda l’11.11.2020, 
DSPC-C 617.
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Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre les càrregues policials durant el desnonament d’una 
família al barri del Carmel de Barcelona el 17 de setembre de 2020
355-00248/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 31, tinguda l’11.11.2020, DSPC-C 615.

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

Compareixença d’Elisabet Samarra i Gallego, presidenta de la 
Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre les 
activitats de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública
357-00889/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 36 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda 
l’11.11.2020, DSPC-C 612.

Compareixença de la directora general de la Funció Pública davant la 
Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública per a informar 
sobre els protocols vigents per a casos d’assetjament sexual, 
d’assetjament psicològic o d’altres discriminacions en l’àmbit de la 
funció pública
357-01000/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença d’Alfred Bosch i Pascual, exconseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, davant la Comissió 
de Polítiques Digitals i Administració Pública per a informar sobre 
els presumptes casos d’assetjament sexual que hi hauria hagut al 
departament durant el seu mandat
357-01001/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública en la sessió 
24, tinguda el 10.11.2020, DSPC-C 587.
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Compareixença d’una representació de l’Associació d’Empreses 
de Noves Tecnologies de Girona davant la Comissió de Polítiques 
Digitals i Administració Pública per a informar sobre l’anàlisi i les 
propostes per a impulsar les noves tecnologies
357-01002/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença del director gerent en funcions del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació davant la Comissió 
de Polítiques Digitals i Administració Pública per a informar sobre les 
adjudicacions de contractes a l’empresa Seidor
357-01003/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a 
informar sobre la legislació que regula l’Oficina Antifrau de Catalunya
357-01004/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 36, tinguda l’11.11.2020, 
DSPC-C 612.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 36 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda 
l’11.11.2020, DSPC-C 612.

Compareixença d’una representació de la Plataforma d’Atenció 
Domiciliària de Catalunya davant la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies per a informar sobre la situació dels serveis 
d’atenció domiciliària
357-01005/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 33, tinguda 
l’11.11.2020, DSPC-C 611.
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Compareixença de Montserrat Royes Vila, directora de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, davant la Comissió d’Interior per 
a informar sobre la formació que l’Escola de Policia de Catalunya i 
l’Àrea de Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra van fer a inspectors 
de seguretat de Las Condes, a Santiago de Xile
357-01006/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 31, tinguda l’11.11.2020, DSPC-C 615.

Compareixença de Magda Casamitjana, directora del Programa 
d’abordatge integral dels casos de salut mental d’elevada 
complexitat, del Departament de Salut, davant la Comissió de Salut 
per a informar sobre l’estat d’aquest programa
357-01007/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 34, tinguda el 12.11.2020, DSPC-C 618.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comissió de Salut, tinguda el 12.11.2020, 
DSPC-C 618.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 66

CONVOCADA PER AL 18 DE NOVEMBRE DE 2020

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del 

Ple del Parlament, el 18 de novembre de 2020, a les 09.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral.
2. Declaració del Parlament de Catalunya sobre el compromís amb l’Agenda 

2030 com a full de ruta per a afrontar la recuperació de la crisi originada per la pan-
dèmia de Covid-19 i reimaginar un món millor per als infants. Tram. 401-00046/12. 
Tots els grups i subgrups parlamentaris. Substanciació.

3. Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del president de 
la Generalitat, davant el Ple per a informar sobre les darreres mesures preses pel 
Govern per a contenir el brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19. Tram. 350-
00018/12. Vicepresident del Govern, del Govern de la Generalitat. Substanciació.

4. Decret llei 36/2020, del 3 de novembre, de mesures urgents en l’àmbit de l’im-
post sobre les estades en establiments turístics i de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques. Tram. 203-00063/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació 
sobre la validació o derogació del decret llei.

5. Decret llei 37/2020, del 3 de novembre, de reforç de la protecció del dret a 
l’habitatge davant els efectes de la pandèmia de la Covid-19. Tram. 203-00061/12. 
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Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret 
llei.

6. Proposició de llei de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del lli-
bre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. Tram. 202-
00028/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de les 
esmenes presentades en la tramitació en lectura única. (Text presentat: BOPC, 182, 5)

7. Decret llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter 
social per fer front a les conseqüències de la Covid-19. Tram. 203-00062/12. Govern 
de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

8. Proposta de resolució sobre la celebració d’un debat específic en comissió so-
bre el fons Next Generation. Tram. 250-01572/12. Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem i Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i 
votació. (Text presentat: BOPC, 717, 25)

9. Interpel·lació al Govern sobre l’educació secundària i postobligatòria. Tram. 
300-00327/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la política del Govern amb relació als sectors 
més afectats per la pandèmia de Covid-19. Tram. 300-00329/12. Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre l’augment de la mortalitat a les fronteres espa-
nyoles. Tram. 300-00335/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre les energies renovables com a oportunitats per 
al territori. Tram. 300-00331/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Subs-
tanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la transició energètica i la descarbonització de 
l’economia catalana. Tram. 300-00332/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre el paper de les biblioteques per a fer arribar la 
cultura als ciutadans, especialment en la segona onada de la pandèmia de Covid-19. 
Tram. 300-00330/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre els mitjans públics de comunicació. Tram. 300-
00328/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre les respostes per a afrontar la crisi sanitària, 
econòmica i social. Tram. 300-00333/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

17. Interpel·lació al Govern sobre el dret a una segona oportunitat. Tram. 300-
00334/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials 
per tal d’afrontar la crisi de la Covid-19. Tram. 302-00257/12. Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impacte de la crisi sa-
nitària en els sectors productius. Tram. 302-00258/12. Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la coordinació amb el 
món local durant la pandèmia de la Covid-19. Tram. 302-00259/12. Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la repercussió de la Co-
vid-19 en el món local. Tram. 302-00264/12. Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut mental. Tram. 
302-00260/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària. 
Tram. 302-00263/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació.
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24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la corrupció a l’Admi-
nistració de la Generalitat. Tram. 302-00261/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació.

25. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels serveis pe-
nitenciaris durant la situació generada per la Covid-19. Tram. 302-00262/12. Grup 
Parlamentari Republicà. Debat i votació.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2020
El president, Roger Torrent i Ramió

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 7544/2019, interposat pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans, contra els acords de la Mesa del Parlament del 22 
d’octubre i del 26 de novembre de 2019
383-00020/12

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 85684 / Provisió del president del TC del 09.11.2020

Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2020.
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	352-01987/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Juan Hernández Zubizarreta, doctor en dret per la Universitat del País Basc i professor del Departament de Dret de l’Empresa, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-01988/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Adoración Guamán, doctora en dret i professora de la Universitat de València, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-01989/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Pablo Fajardo, advocat defensor dels pobles indígenes i camperols davant dels impactes ambientals de Chevron-Texaco a l’Equador, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-01990/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Danelly Estupiñan, membre del Consell Acadèmic i professora de la Universitat Intercultural dels Pobles, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-01991/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Tchenna Maso, advocada i representant del Moviment d’Afectats per les Preses del Brasil, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-01992/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Iván González, coordinador polític de la Confederació Sindical de les Amèriques, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-01993/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Camilo Rubiano, responsable de drets sindicals de la Internacional de Serveis Públics, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-01994/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Aura Lolita Chávez Ixcaquic, integrant del Consell de Pobles Quitxés per la defensa de la Vida, la Mare Natura, la Terra i el Territori, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
	352-01995/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Maha Abdallah, delegada d’incidència internacional de l’Institut d’Estudis dels Drets Humans del Caire, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-01996/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-01997/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-01998/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Institut Internacional per a l’Acció No-Violenta amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-01999/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del moviment Boicot, Desinversions i Sancions a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02000/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Observatori del Deute en la Globalització amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02001/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Erika González, investigadora de l’Observatori de Multinacionals a l’Amèrica Llatina, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02002/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Magal S3 España amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02003/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Societat Espanyola de Muntatges Industrials amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02004/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Grup TCB amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02005/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02006/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02007/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02008/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Pimec amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02009/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Luca Gervasoni Vila, president de Lafede.cat - Organitzacions per a la Justícia Global, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02010/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Marco Aparicio Wilhelmi, president de l’Observatori DESC i professor de Dret Constitucional de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02011/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Mónica Vargas Collazos, coordinadora de la campanya global del Transnational Institute, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02012/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Eudald Vendrell Ferrer, president de Justícia i Pau i vicedegà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02013/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Juan Hernández Zubizarreta, doctor en Dret i professor de Dret de l’Empresa de la Universitat del País Basc, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02014/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Adoración Guamán, doctora en Dret i professora titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02015/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Pablo Fajardo, advocat defensor dels pobles indígenes i camperols de l’Equador, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02016/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Danelly Estupiñán, membre del Consell Acadèmic i professora de la Universitat Intercultural dels Pobles, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02017/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Tchenna Maso, advocada i representant del Moviment d’Afectats per les Represes al Brasil i de La Via Campesina, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02018/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Iván González, coordinador polític de la Confederació Sindical de les Amèriques, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02019/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Camilo Rubiano, responsable de drets sindicals de la Internacional de Serveis Públics, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02020/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Aura Lolita Chávez Ixcaquic, defensora de la vida i dels territoris, feminista comunitària d’Abya Yala i integrant del Consell de Pobles K’iche’ per la Defensa de la Vida, la Mare Naturalesa, la Terra i el Territori, amb
	352-02021/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Maha Abdallah, advocada en dret internacional i drets humans del Centre Irlandès pels Drets Humans i especialista en Dret Internacional de la Universitat del Caire, amb relació a la Proposició de llei de creació del Cen
	352-02022/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Luca Gervasoni Vila, president de Lafede.cat - Organitzacions per a la Justícia Global, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02023/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Marco Aparicio Wilhelmi, president de l’Observatori DESC i professor de dret constitucional de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02024/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Mónica Vargas Collazos, coordinadora de la Campanya Global del Transnational Institute, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02025/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència Eudald Vendrell Ferrer, president de Justícia i Pau i membre de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02026/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència Juan Hernández Zubizarreta, doctor en dret i professor del Departament de Dret de l’Empresa de la Universitat del País Basc, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02027/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Adoración Guamán, professora de dret del treball i de la seguretat social a la Universitat de València i doctora en dret, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02028/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Pablo Fajardo, advocat defensor del pobles indígenes i camperols davant els impactes ambientals de Chevron Texaco a l’Equador, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02029/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Danelly Estupiñán, membre del Consell Acadèmic i professora de la Universitat Intercultural dels Pobles, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02030/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Tchenna Maso, advocada i representant del Moviment d’Afectats pels Embassaments del Brasil i del moviment «La vía campesina», amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02031/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Iván González, coordinador polític de la Confederació Sindical de les Amèriques, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02032/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Camilo Rubiano, responsable de drets sindicals de la Internacional de Serveis Públics, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02033/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència Aura Lolita Chávez Ixcaquic, membre del Consell de Pobles Quitxés per la Defensa de la Vida, Mare Natura, Terra i Territori, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02034/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència Maha Abdallah, advocada palestina especialitzada en dret internacional i drets humans del Centre Irlandès pels Drets Humans, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02035/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Pimec amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02036/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Cecot amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02037/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02038/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Multisectorial d’Empreses amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02039/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell General de Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02040/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Coordinadora d’Organitzacions No Governamentals Solidàries de Girona amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02041/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Coordinadora d’Organitzacions No Governamentals i de Desenvolupament i d’Altres Moviments Solidaris de Lleida amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Hum
	352-02042/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Mònica Sabata, presidenta de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02043/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Raül Romeva, exconseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02044/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Pigrau, en representació del Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02045/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Maria Prandi, fundadora i directora executiva de Business and Human Rights, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02046/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Luca Gervasoni, president de La Fede - Organitzacions per la Justícia Global, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02047/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Marco Aparicio Wilhelmi, president de l’Observatori Desc, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02048/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Mònica Vargas, coordinadora de la Campanya Global del Transnational Institute, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02049/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Eudald Vendrell Ferrer, president de Justícia i Pau i membre de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02050/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Juan Hernández Zubizarreta, doctor en dret i professor de Dret de l’Empresa de la Universitat del País Basc, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02051/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Adoración Guamán, professora de Dret a la Feina i de la Seguretat Social de la Universitat de València, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02052/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Pablo Fajardo, advocat defensor dels pobles indígenes i els camperols davant els impactes ambientals de Chevron Texaco a l’Equador, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Huma
	352-02053/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Danielly Estupiñán, membre del Consell Acadèmic de la Universitat Intercultural dels Pobles, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02054/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Tchenna Maso, advocada i representant del Moviment d’Afectats per les Rescloses del Brasil i de la Via Campesina, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02055/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Iván González, coordinador polític de la Confederació Sindical de Treballadors de les Amèriques, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02056/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Camilo Rubiano, responsable de drets sindicals de la Internacional de Serveis Públics, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02057/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Aura Lolita Chávez Ixcaquic, feminista comunitària d’Abya Yala i integrant del Consell dels Pobles K’iche’s per la Defensa de la Vida, la Mare Natura, la Terra i el Territori, amb relació a la Proposició de llei de creac
	352-02058/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Maha Abdallah, advocada palestina especialista en dret internacional i drets humans del Centre Irlandès per als Drets Humans, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02059/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Dante Pesce, vicepresident del Grup de Treball de l’Organització de les Nacions Unides sobre els Drets Humans i les Empreses, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02060/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Elin Wrzoncki, directora del Departament de Drets Humans i Empresa de l’Institut Danès de Drets Humans, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02061/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Milena Flórez, vicepresidenta del Movimiento Ríos Vivos, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-02062/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Afectats BB Serveis davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la seva experiència en la gestió de serveis públics de la Generalitat
	356-00677/12
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre la seva activitat
	356-00853/12
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora general de Funció Pública davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els protocols vigents per a casos d’assetjament sexual, d’assetjament psicològic o d’altres discr
	356-00859/12
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Alfred Bosch i Pascual, exconseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els presumptes casos d’assetjament sexual
	356-00860/12
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Alcalà, president de l’Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació i els problemes dels bombers voluntaris de la Generalitat
	356-00870/12
	Retirada de la sol·licitud

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

	Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els disturbis que es van produir l’1 octubre de 2020
	356-00899/12
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Montserrat Royes Vila, directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la formació que l’Escola de Policia de Catalunya i l’Àrea de Brigada Mòbil van fer a inspe
	356-00902/12
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre l’anàlisi i les propostes per a impulsar les noves tecnologie
	356-00904/12
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director gerent en funcions del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre les adjudicacions de contractes a l’empresa 
	356-00913/12
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació d’Autònoms Egarencs davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre les condicions de l’activitat econòmica
	356-00918/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Lluís Ridao i Martín, director de l’Agència Catalana de l’Aigua, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre l’adjudicació directa i sense concurs de contractes públics de l’Agència Catalana de l’Aigua a l’empresa 
	356-00919/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la legislació que regula l’Oficina Antifrau de Catalunya
	356-00922/12
	Acord sobre la sol·licitud

	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, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’estat d’aquest programa
	356-00923/12
	Acord sobre la sol·licitud


	4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les actuacions del seu departament
	355-00201/12
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre les adjudicacions de contractes a l’empresa Seidor
	355-00240/12
	Acord de tenir la sessió informativa
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