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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 1025/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’economia 
circular
250-00981/12

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 15, 11.11.2020, DSPC-C 614

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 11 de 
novembre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’economia 
circular (tram. 250-00981/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parla-
mentari Republicà (reg. 51058).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar i presentar abans de sis me-

sos un informe que reculli els principals indicadors de l’economia circular a Catalu-
nya per a saber l’estat de l’aplicació dels acords del Govern sobre aquesta matèria i 
de l’Estratègia Catalunya 2020. Aquest informe ha d’incloure els indicadors clau en 
el marc del seguiment de la Comissió Europea, que són els següents: 

a) El nivell d’autosuficiència de matèries primeres.
b) La compra pública verda.
c) La generació de residus (per capita, per unitat de producte interior brut, per 

unitat de consum domèstic material, residus alimentaris, taxes de reciclatge en les 
diferents subclasses).

d) Les inversions privades, l’ocupació i el valor agregat brut dels sectors del re-
ciclatge i de la reparació i reutilització.

e) El nombre de patents relacionades amb el reciclatge i les matèries primeres 
secundàries.

f) L’índex de productivitat material (ràtio entre el producte interior brut i el con-
sum domèstic material).

g) L’indicador de fluxos de materials per capita.
h) El tractament de residus totals per capita.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió, Rosa Maria Ibarra Ollé; el president de la Comis-

sió, Lucas Silvano Ferro Solé

Resolució 1026/XII del Parlament de Catalunya, sobre la transició 
energètica
250-01379/12

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 15, 11.11.2020, DSPC-C 614

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 11 de 
novembre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la transi-
ció energètica (tram. 250-01379/12), 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. 76094).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Apostar pel desenvolupament de les energies netes solar, eòlica i hidràulica de 

bombament, per la recuperació de les concessions actuals de les hidràuliques cap a 
la gestió pública, quan fineixin, i per l’emmagatzematge en la producció d’hidrogen, 
que es configura com un del vectors energètics de futur.

b) Treballar en noves formes d’inversió i de gestió de les activitats de les ener-
gies netes. Això vol dir construir un nou model que superi els monopolis i l’actitud 
extractivista per a passar a noves formes participades pel territori de Catalunya que 
facin possible l’aprofitament d’uns recursos naturals que són de tots.

c) Liderar la implantació de les energies renovables i adoptar-hi una posició ac-
tiva, modificant la normativa, amb la finalitat de donar veu al territori i permetre’n 
la participació.

d) Elaborar un pla de reactivació econòmica, treballat conjuntament entre totes 
les administracions competents i els agents territorials, amb l’objectiu d’una transi-
ció energètica justa amb vista al futur de les nuclears d’Ascó i Vandellòs.

e) Reconvertir l’Institut Català d’Energia en una agència catalana d’energia amb 
capacitat de governança, regulació i control sobre la transició energètica, que ha d’és-
ser justa i inclusiva i ha de permetre la reconversió econòmica dels sectors i territoris 
afectats, l’equilibri territorial i l’empoderament dels ciutadans i les empreses, i també 
dotar-la dels recursos econòmics i humans necessaris per a assolir aquests objectius.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió, Rosa Maria Ibarra Ollé; el president de la Comis-

sió, Lucas Silvano Ferro Solé

Resolució 1027/XII del Parlament de Catalunya, sobre el llançament 
d’una campanya de conscienciació amb relació a l’efecte negatiu 
de l’abandonament d’elements de protecció d’un sol ús en espais 
naturals
250-01395/12

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 15, 11.11.2020, DSPC-C 614

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 11 de 
novembre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el llança-
ment d’una campanya de conscienciació mediambiental amb relació a la pandèmia 
de Covid-19 (tram. 250-01395/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup 
Parlamentari Republicà (reg. 76721).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a afegir, a les campanyes que ja es fan 

sobre el processament dels elements de protecció d’un sol ús (guants i mascaretes), 
unes altres campanyes de conscienciació sobre com desfer-se d’aquests elements que 
reforcin la sensibilització sobre l’efecte negatiu de l’abandonament d’aquest tipus de 
residus de manera dispersa en entorns urbans i, especialment, en espais naturals, 
fluvials i marins.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió, Rosa Maria Ibarra Ollé; el president de la Comis-

sió, Lucas Silvano Ferro Solé
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Resolució 1029/XII del Parlament de Catalunya, sobre la protecció 
dels animals de companyia
250-01414/12

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 15, 11.11.2020, DSPC-C 614

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 11 de 
novembre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la protecció 
dels animals de companyia en l’etapa postconfinament (tram. 250-01414/12), pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 76725).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer campanyes de conscienciació sobre la responsabilitat que implica el fet de 

tenir un animal de companyia.
b) Establir línies d’ajuts per a les protectores d’animals.
c) Col·laborar amb l’Administració local en el seguiment dels xips identificadors 

dels animals abandonats per a localitzar-ne els tutors i aplicar-los el règim sancio-
nador que estableix l’ordenament jurídic.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió, Rosa Maria Ibarra Ollé; el president de la Comis-

sió, Lucas Silvano Ferro Solé

Resolució 1030/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’afectació en 
les comarques pirinenques dels projectes d’interconnexió elèctrica 
amb França
250-01492/12

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 15, 11.11.2020, DSPC-C 614

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 11 de 
novembre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’afectació 
en les comarques pirinenques dels projectes d’interconnexió elèctrica amb França 
(tram. 250-01492/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el 
Grup Parlamentari Republicà (reg. 79814).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Adoptar una posició clara respecte als projectes de connexió elèctrica amb 

França, que afecten els Pallars i la Ribagorça, a l’occident dels Pirineus, i la Selva i 
el Pirineu oriental, en terres gironines, en el marc de l’anàlisi de les necessitats d’in-
fraestructures energètiques per a la transició energètica que s’ha d’elaborar dins la 
Prospectiva energètica de Catalunya a l’horitzó 2050, per a avançar cap a un model 
energètic cent per cent renovable i democràtic, distribuït i preferentment de quilò-
metre zero.
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b) Reclamar al Govern de l’Estat espanyol que denegui els permisos adminis-
tratius per a la construcció de la subestació elèctrica Isona, a Figuerola d’Orcau, al 
municipi d’Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà).

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió, Rosa Maria Ibarra Ollé; el president de la Comis-

sió, Lucas Silvano Ferro Solé

Resolució 1031/XII del Parlament de Catalunya, sobre la persecució 
de cetacis amb embarcacions
250-01511/12

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 15, 11.11.2020, DSPC-C 614

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 11 de 
novembre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la regula-
ció de la navegació a les zones de pas de cetacis de les costes catalanes (tram. 250-
01511/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parla-
mentari Republicà (reg. 83329).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya considera que la persecució de cetacis amb embarca-

cions pot representar una greu agressió a la fauna marina.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió, Rosa Maria Ibarra Ollé; el president de la Comis-

sió, Lucas Silvano Ferro Solé
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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 la contribució a accelerar una vacuna 
d’accés universal contra la Covid-19
250-01278/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
en la sessió 26, tinguda el 12.11.2020, DSPC-C 620.

Proposta de resolució sobre la corrupció política dels alts càrrecs
250-01366/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
en la sessió 26, tinguda el 12.11.2020, DSPC-C 620.
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la renovació d’un pla específic contra la 
pobresa i per la inclusió social que introdueixi la situació generada 
per la Covid-19
250-01526/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 85670 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 18.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 85670)

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

1. Incloure en el si del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social la 
lluita contra la pobresa i per a la inclusió social contemplant tots els efectes socials, 
econòmics i sanitaris de l’actual pandèmia.

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

2. Dissenyar, en el marc del pla general contra la pobresa al què fa referència 
el punt anterior, un apartat específic que faci referència a la pobresa infantil, i que 
incorpori el desplegament de les accions de lluita contra la pobresa infantil i d’in-
clusió social d’infants i adolescents recollides en el «Pla per a la reactivació econò-
mica i protecció social», contemplant tots els efectes socials, econòmics i sanitaris 
de l’actual pandèmia, així com també, altres accions suggerides per l’Observatori 
dels Drets de la Infància.

Proposta de resolució sobre l’aplicació d’un pla contra 
l’abandonament escolar dels infants més vulnerables en la segona 
onada de la Covid-19
250-01527/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 85671 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 18.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 85671)

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

1. Impulsar amb l’ajuda dels ajuntaments i altres agents educatius del territori, 
un programa de lluita contra les desigualtats educatives amb una atenció especial 
als infants de famílies més vulnerables i amb risc d’exclusió social.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició

2. Continuar impulsant a través dels Plans Educatius d’Entorn amb l’ajuda dels 
ajuntaments la formació a famílies, i especialment ara, a famílies vulnerables i amb 
risc d’exclusió social amb la finalitat que puguin donar suport als seus fills i filles 
acadèmicament.

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

3. Coordinar el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb el Depar-
tament d’Educació a través del Pla interdepartamental de suport a les famílies 2018-
2021 i vetllar pel dret a l’educació a tots els nens i nenes més vulnerables i amb risc 
d’exclusió social per afavorir l’èxit escolar a les diferents etapes educatives.

Proposta de resolució sobre el garantiment del dret al lleure educatiu 
dels infants
250-01528/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 85672 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 18.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 85672)

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

1. Mantenir la implicació de tots els agents implicats en el sector del lleure edu-
catiu (gremis, associacions, organitzacions patronals, professionals i empreses del 
sector del lleure, de l’educació i cultura) en la Taula de Governança de l’Educació 
en el Lleure, per tal de vetllar pel dret al lleure educatiu dels infants durant la pan-
dèmia generada per la Covid-19 i per vetllar per garantir el futur del sector.

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

2. Completar el desplegament del Pla del lleure educatiu 2020 i impulsar un pla 
que li doni continuïtat i permeti impulsar noves accions i mesures que contemplin 
tots els efectes socials, econòmics i sanitaris de l’actual pandèmia generada per la 
Covid-19, i que permeti impulsar accions i mesures per a la represa de l’activitat del 
sector, tot vetllant sempre pel dret de l’infant al lleure educatiu i garantint les mesu-
res de protecció i seguretat tant al personal com als menors.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació i addició 

3. Continuar fent accions de sensibilització i promoció del sector del lleure edu-
catiu adreçades a famílies, centres educatius i administracions locals, posant en 
valor la seguretat de les activitats, el bon funcionament dels protocols, la respon-
sabilitat i prudència amb què actua el sector, i responent sempre eficaçment a les 
necessitats post Covid-19 de les famílies i infants.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació

4. Reforçar la coordinació del Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies amb el Departament d’Educació amb col·laboració dels Ajuntaments per tal de 
vetllar pel dret al lleure de tots els nens i nenes en situació vulnerable, tal com es 
contempla a Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància 
i l’adolescència.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació

6. Donar trasllat d’aquests acords a totes les entitats del sector representades a la 
Taula de Governança de l’Educació en el Lleure.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de polítiques socials per a 
millorar la qualitat de vida de la gent gran
250-01551/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 85673 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 18.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 85673)

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

2. Augmentar el finançament de les polítiques públiques destinades a les perso-
nes grans, com són l’Atenció a la Dependència o els Programes d’Envelliment Actiu 
que son claramente deficientes en nuestra comunidad autónoma.

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

4. Impulsar una taula d’experts per a la revisió del model d’autonomia i d’aten-
ció a les persones com un espai de reflexió format per un grup d’experts de l’àmbit 
públic i privat que treballin durant sis mesos amb l’objectiu de presentar al Depar-
tament una proposta de futur model d’autonomia i atenció a les persones grans, amb 
discapacitat i amb malalties mentals que precisin suport de llarga durada a l’entorn 
comunitari a Catalunya.

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

5.a) Augmentar, segons la programació i necessitat territorial, el número de pla-
ces residencials i de centres de dia.
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Proposta de resolució sobre la lluita contra el ciberassetjament a 
infants i adolescents en temps de Covid-19
250-01552/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 85681 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 18.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 85681)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 2

2. Impulsar el programa Internet Segura afegint els nous comportaments i pràc-
tiques d’assetjament vinculats a les xarxes socials fixant línies preventives, amb 
l’objectiu que els infants i adolescents aprenguin i puguin identificar situacions de 
ciberassetjament i com respondre.

Proposta de resolució sobre el mal funcionament del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació en el procés de 
sol·licitud d’ajuts per als autònoms davant la Covid-19
250-01601/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 85878 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el mal 
funcionamiento del CTTI en el proceso de solicitud de ayudas para los autónomos 
frente al Covid-19, para que sea sustanciada ante la Comissió de Polítiques Digitals 
i Administració Pública, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Para el 9 y 10 de noviembre de 2020, el Govern estableció y publicitó una convo-

catoria de ayudas para el sector de los autónomos que se han visto afectados de ma-
nera severa por las medidas restrictivas anti-Covid promulgadas desde el Govern.

Este fondo se dotó con 20 millones de euros para 10.000 beneficiarios a razón de 
2.000 euros por persona. Sin más criterio de adjudicación que la ordinalidad en las 
peticiones, lo que derivó que más de 500.000 autónomos competiesen concurrente-
mente por conseguirla, provocando la caída del sistema informático y la imposibili-
dad de acceder a la web ante la desesperación de los solicitantes que estuvieron dos 
días frente al ordenador reintentándolo y no consiguiéndolo.

Este procedimiento de adjudicación nos merece las siguientes consideraciones: 
1) El método de adjudicación escogido, sin más determinante que el orden de so-

licitud, equivale a lanzar cuatro caramelos en el patio de un colegio para ver cómo 
se los disputan, lo que a todas luces parece injusto y denigrante.

2) La limitada ayuda ofertada, frente a las necesidades reales de los autónomos, 
hacía previsible una avalancha de solicitudes concurrentes que colapsó un sistema 
informático mal establecido para esta función.

3) El CTTI fue el encargado de desarrollar (a través de sus colaboradores) la fra-
casada plataforma; es llamativo que disponiendo en la actualidad dicho organismo 
de más 530 millones de euros de presupuesto para el desarrollo de sus funciones, 
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entre las que se incluye este proceso de tramitación de ayudas, haya sido incapaz de 
llevar a cabo sus funciones correctamente.

4) El espectáculo de discusión y endoso mutuo de culpas por el ridículo cosecha-
do y el perjuicio ocasionado a los autónomos solicitantes entre los consellers Puig-
neró y El Homrani, denota la falta de previsión, el desconocimiento de la situación 
y la ineficacia de ambos.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Realizar, en un plazo no superior a un mes, una auditoría interna que determi-

ne los errores cometidos por el CTTI cuya resultante ha sido la burla y el menospre-
cio hacia el sector de los autónomos durante los días 9 y 10 de noviembre de 2020.

2.-Depurar, en función de los resultados, responsabilidades y aplicar las penali-
zaciones pertinentes a las empresas colaboradoras o a los recursos propios que ha-
yan resultado ser los responsables del mal funcionamiento del proceso.

3. No premiar a la empresa contratada que ha ocasionado el deficiente servicio con 
un incremento contractual, bajo la justificación de un incremento de los servicios y 
caudales, ya que nuestra sociedad tecnológica está acostumbrada a optimizar el uso 
concurrente de la red por miles de usuarios por compras online, operaciones banca-
rias, búsquedas en motores y otros procesos, sin que acontezcan estas disfunciones.

4. Materializar, en un plazo no superior a un mes, la transferencia de los recursos 
otorgados a los beneficiarios dada la urgencia de tesorería de los autónomos.

5. Informar en sede parlamentaria de las conclusiones de la auditoría y las me-
didas correctoras adoptadas, en un plazo inferior a un mes desde la finalización de 
la solicitada auditoría.

Palacio del Parlamento, 11 de noviembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: Matías Alonso Ruiz, juntament amb trenta-cinc altres diputats del GP Cs  
(reg. 85879).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que 
són fixats amb caràcter d’urgència ordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 17.11.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
23.11.2020 al 24.11.2020).
Finiment del termini: 25.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.11.2020.
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3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la 
Sindicatura de Comptes o altres actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes 
d’un informe de fiscalització relatiu a la creació i l’adjudicació de 
subvencions i ajuts per la Generalitat durant la pandèmia de la 
Covid-19
253-00022/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 86282 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 17.11.2020

Procediment: l’establert als articles 167 i 168 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, José María Cano Navarro, diputado, Dimas 

Gragera Velaz, diputado, Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 190.2 del Reglamento 
del Parlamento, presentan la propuesta de resolución de fiscalización y auditoria de 
la elaboración y adjudicación de subvenciones y ayudas por la Generalitat durante la 
situación de pandemia sanitaria del COVID-19 siguiente para que sea substanciada 
ante la Comissió de la Sindicatura de Comptes.

Exposición de motivos
La crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19 ha comportado la 

adopción de medidas gubernamentales restrictivas e incluso prohibitivas del desa-
rrollo de muchas actividades económicas, culturales y deportivas. De esta manera, 
muchos ciudadanos que trabajan habitualmente como feriantes, comerciantes, res-
tauradores, baristas, hosteleros, profesionales de la estética, artistas, músicos u otros 
profesionales de la cultura, deportistas o, en general, autónomos o emprendedores 
llevan mucho tiempo padeciendo bien medidas restrictivas bien el cese de sus res-
pectivas actividades.

El Govern, tras haber transcurrido semanas desde el cese total de muchas activi-
dades económicas con las que estos trabajadores y autónomos afectados se ganan la 
vida, improvisó una ayuda extraordinaria.

Esta ayuda iba destinada a personas dadas de alta al Régimen Especial de Traba-
jadores Autónomos o por cuenta propia de la Seguridad Social (RETA), o bien, a una 
mutualidad como sistema alternativo al RETA, que ejerciesen habitualmente la acti-
vidad económica como persona física, estableciendo un importe de esta ayuda pun-
tual y extraordinaria en forma de prestación económica de pago único por un importe 
fijo de 2.000 euros por beneficiario, que el Govern concedería en atención al orden de 
presentación de las solicitudes.

El Govern abrió el plazo de presentación de dichas ayudas a las 9h, y debía termi-
nar a las 15h del 20 de noviembre de 2020, o hasta agotar la dotación presupuestaria. 
Lamentablemente, dicha tramitación fue una auténtica chapuza puesto que el canal 
telemático elegido se colapsó y dejó de funcionar tanto el día inicial como el siguien-
te, impidiendo una ordenada y transparente tramitación. El Govern de la Generalitat 
comunicó que el sitio web se había saturado desde el inicio de la tramitación y que 
la misma perduró durante los dos días debido a la avalancha de solicitudes, habién-
dose agotado la ayuda sin que la casi totalidad de las 406.000 solicitudes recibidas 
pudiesen obtener la misma.

Es evidente que el diseño e implementación de estas ayudas fue tardío y nefasto 
pues lo sucedido en su tramitación habla por sí solo y es aún más intolerable cuando 
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son ayudas que se adoptan después de haber decretado el cese total de muchas de las 
actividades que desarrollan habitualmente los potenciales beneficiarios.

Cabe tener en cuenta que el diseño inicial del plan, que corría a cargo de la con-
seller de Treball, Afers socials i Famílies ya había recibido críticas debido a esta con-
signación de 20 millones de euros para este programa, cantidad que llega a cubrir 
las necesidades de 20.000 autónomos catalanes, y que los propios agentes sociales 
tildaron la iniciativa de «juegos del hambre» tanto por el importe adjudicado como el 
sistema de adjudicación de la subvención que utilizó un criterio de orden cronológico 
que ha creado una situación no solo confusa sino estresante e indigna.

Asimismo, la modalidad, los procedimientos elegidos y la implementación de la 
ayuda por el Govern ha sido nefasta, algo inconcebible cuando el CTTI, organismo 
autonómico de la Generalitat encargado de la prestación de los mismos, tiene una 
dotación presupuestaria de más de 530 millones de euros anuales.

Este tipo de lamentables situaciones generan desconfianza en los ciudadanos 
afectados y en los diputados del Parlament de Cataluña, cuya labor de fiscalización 
del gasto público que decide el Govern de la Generalitat debe garantizar que detrás 
de estas chapuzas no se escondan otras posibles irregularidades como injustificados 
favoritismos o amiguismos. 

Es necesario un control por parte de los poderes públicos al Govern de la Gene-
ralitat para que se investiguen este tipo de incidencias técnicas y el medio elegido 
pueden ser objeto de malas y arbitrarias prácticas de discriminación si se tiene en 
cuenta el criterio empleado para la adjudicación que no es otro que el de orden de 
realización de la solicitud.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña a fiscali-

zar la elaboración y adjudicación de subvenciones y ayudas por la Generalitat durante 
la situación de pandemia sanitaria del COVID-19 que venimos sufriendo desde, al 
menos, el pasado mes de febrero del año 2020 y, en especial, la ejecución de todas 
aquellas ayudas que han empleado el criterio de otorgamiento en virtud del orden en 
que se haya realizado la solicitud.

Palacio del Parlamento, 11 de noviembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; José María Cano Navarro, Dimas Gragera Ve-

laz, Maialen Fernández Cabezas, diputadaos, GP Cs

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: Matías Alonso Ruiz, juntament amb trenta-cinc altres diputats del GP Cs  
(reg. 86305).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que 
són fixats amb caràcter d’urgència ordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 17.11.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 2 dies hàbils (del 23.11.2020 al 24.11.2020).
Finiment del termini: 25.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.11.2020.
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
socials per tal d’afrontar la crisi de la Covid-19
302-00257/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 86350; 86356 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 86350)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 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).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un punt 7 bis 

7 bis. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a complir amb el punt 63 
de la Resolució 849/XII del Parlament de Catalunya, sobre la gestió de les residèn-
cies per a gent gran i per a persones amb discapacitat durant la pandèmia de Co-
vid-19 amb la condició de: 

a) Tenir en compte tots els treballadors i treballadores de l’atenció a la depen-
dència amb relació a la gratificació extraordinària que rebran els professionals que, 
durant la crisi de la Covid-19, han prestat atenció a la gent gran, independentment 
de la titularitat de la gestió.

b) Impulsar, en col·laboració amb els ajuntaments, l’extensió de la gratificació 
extraordinària que rebran els professionals que, durant la crisi de la Covid-19, han 
prestat atenció a la gent gran, als treballadors i treballadores dels serveis d’atenció 
domiciliària.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 12 bis 

12 bis. Instar el Govern de la Generalitat, en l’exercici de les seves competències 
plenes en matèria d’habitatge, a pressupostar i proveir el parc públic d’habitatge 
necessari fins a arribar al 15% del total, amb l’objectiu de donar resposta a les ne-
cessitats d’habitatge en tot el territori de Catalunya en coordinació amb les admi-
nistracions locals.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 86356)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la 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).
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

1) Elaborar i signar amb el món local un nou Contracte Programa de Serveis So-
cials el més aviat possible, per a donar garantia als ens locals i reforçar els serveis de 
resposta a l’emergència, assegurant la flexibilitat suficient per a adaptar els serveis a 
les incerteses i l’evolució de la crisi social dels propers anys.

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

3) Respectant el mecanisme propi de relació entre el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies i els ens locals, destinar recursos dels fons extraordinaris 
COVID a reforçar la tasca que fan els serveis socials bàsics al voltant de la preven-
ció de vulnerabilitats en la infància i la joventut en risc d’exclusió social.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

5) Recuperar el Decret Llei fruit de l’acord i el consens en el si de la Comissió 
de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) formada per sindicats, pa-
tronals, ens locals, tercer sector i Generalitat per tal d’harmonitzar l’accés entre la 
RGC i l’Ingrés Mínim Vital ajustant tècnicament la normativa de la prestació catala-
na i així evitar perjudicis a la ciutadania que podia accedir a ambdues prestacions.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

6) Proposar als onze ajuntaments amb meses locals pròpies que adaptin 
els respectius Reglaments d’aquests òrgans tècnics al contingut de la Resolució 
TES/2438/2020, de 2 d’octubre, per la qual es modifica el Reglament de la Mesa de 
Valoració de situacions d’emergències econòmiques i socials de Catalunya que su-
posa un avenç en l’accés de totes les famílies vulnerables a les Meses d’emergència 
per poder accedir a un habitatge protegit de manera estable.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

11) En el marc de la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania 
(RGC), avaluar la implementació de la RGC i, si s’escau, fer els canvis necessaris 
per continuar assolint els objectius plantejats per la Llei de la (RGC).

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

13) c) El desplegament de professionals al carrer, per a no fer dependre aquesta 
feina del treball de voluntariat.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

13) e) L’obligació de tots els ajuntaments de Catalunya d’empadronament actiu 
de tota la seva població, incloent mecanismes àgils d’empadronament sense domicili 
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fix, com a requisit a la recepció de finançament dels ajuts d’urgència social per part 
de la Generalitat de Catalunya.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició 

15) Reforçar de personal els serveis de tramitació de documentació, ajudes i 
prestacions, especialment el SEPE, així com a la Seguretat Social i les oficines d’es-
trangeria i les comissaries del Cos Nacional de Policia que fan tràmits per a l’obten-
ció de documentació d’estrangeria, per a donar resposta àgil a les sol·licituds de la 
ciutadania i acabar amb les esperes i incerteses que generen.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 86349; 86352; 86357 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

Reg. 86582, 86598 / Coneixement: Presidència del Parlament, 17.11.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 86349 I 86598)

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Antonio Espinosa Cerrato, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Re-
glamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre l’impacte de la crisi sanitària en els sectors pro-
ductius (tram. 302-00258/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

9.(nou) El Parlament de Catalunya condemna la posició política contrària a la 
protecció de la indústria del cava català que han expressat el Sr. Carles Puigdemont, 
expresident de la Ceneralitat, i el Sr. Antoni Comín i la Sra. Clara Ponsatí, excon-
sellers del Covern de la Generalitat amb el seu vot en contra de l’acord de la Unió 
Europea amb la Xina en el Parlament Europeu.

Palacio del Parlamento, 16 de noviembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Antonio Espinosa Cerrato, diputado, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 86352)

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’impacte de la crisi sanitària en els sectors productius (tram. 302-
00258/12).
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Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 9

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a deixar sense aplicació les tari-
fes de l’activitat extraordinària derivada de l’atenció prestada per a la lluita contra 
la Covid-19, que perceben els centres hospitalaris privats, establerta en el Decret 
Llei 12/2020,de 10 d’abril, i aprovar unes noves tarifes ajustades al cost real i sense 
marge de benefici.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 10

10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar en el termini d’un mes 
un pla per internalitzar la gestió del 061, com a servei del Sistema d’Emergències 
Mèdiques.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 86357 I 86582)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impacte de la crisi 
sanitària en els sectors productius (tram. 302-00258/12).

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

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat planificar les me-
sures sanitàries que va prenent per fer front a la pandèmia de la Covid-19, i informar 
de manera certa i segura a la ciutadania i a les empreses.

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

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a seguir mante-
nint un diàleg continu amb els sectors econòmics per tal d’oferir totes les mesures 
compensatòries possibles, per contrarestar les mesures restrictives preses per con-
trolar la pandèmia.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió 

4. El Parlament de Catalunya denuncia que el Govern espanyol no ha dedicat re-
cursos suficients per a ajudes pels sectors econòmics afectats pels tancaments dels 
seus negocis. De fet, hi ha encara alguns sectors pels quals la Generalitat ha hagut 
de destinar recursos per incompareixença del Govern espanyol.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició 

5. El Parlament de Catalunya estima que la Generalitat de Catalunya rebrà, abans 
d’acabar l’any, transferències del Fons Covid Estatal per valor de 3.225 M€ i que ha 
augmentat el seu pressupost en 420 M€ gràcies a la flexibilització del dèficit aprovat 
pel Govern d’Espanya, de sols el 0,2% PIB.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a mobilitzar de 
manera urgent els recursos de què disposi per destinar a: 

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

6. a) Aprovar, en els propers 15 dies, una convocatòria d’ajuts directes i urgents 
pels sectors econòmics següents: restaurants i bars, centres d’estètica i bellesa, co-
merços, entitats de lleure, associacions de mares i pares d’alumnes, locals d’oci 
nocturn, empreses i autònoms que realitzen activitats extraescolars, firaires, establi-
ments turístics, entitats esportives i culturals.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

7. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a actualitzar setmanalment la 
informació del Registre d’Ajuts i Subvencions de Catalunya amb la informació sobre 
els ajuts aprovats durant aquesta pandèmia i els beneficiaris amb les quanties indi-
viduals de cadascun dels ajuts.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar, du-
rant el mes de desembre i abans que finalitzi la XII Legislatura, davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda, un informe on es concreti de manera detallada el destí dels 
Fons Covid provinents de l’Estat (3.225 M€), o la part del Fons que hagi rebut fins 
aquell moment.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou punt

9. El Parlament de Catalunya denuncia que: 
a. El SEPE no ha pagat l’atur a cap nou desocupat des del 12 d’agost a la demar-

cació de Barcelona, i que l’ens encara ha d’arreglar errors dels ERTO gestionats 
a causa del primer confinament, on el 70% dels expedients no entraven al sistema.

b. El col·lapse de les oficines de la Seguretat Social a les demarcacions de Bar-
celona, Lleida i Girona impossibiliten la tramitació de jubilacions, de manera que 
aquelles persones que han finalitzat contracte per jubilació no estan cobrant res.

c. El Govern de l’Estat no hagi pres cap mesura de suport als autònoms i, a més, 
els hagi apujat la quota amb caràcter retroactiu.

d. El Govern de l’Estat, concretament el ministeri d’Educació, tenen bloquejats 
els expedients de convalidació de titulacions en l’àmbit sanitari superant en 17 me-
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sos tràmits que en 9 mesos haurien d’estar resolts per normativa. I la urgència i la 
necessitat de desencallar aquestes convalidacions.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou punt

10. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat que se sol·licitin les com-
pareixences del Presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, del Vicepresidente segun-
do de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias i la ministra de Trabajo y 
Economía Social, Yolanda Díaz, per tal que expliquin quins ajuts han aprovat du-
rant la pandèmia i quanta gent se n’ha beneficiat.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la coordinació 
amb el món local durant la pandèmia de la Covid-19
302-00259/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 86316; 86348; 86358 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

Reg. 86597 / Coneixement: Presidència del Parlament, 17.11.2020

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 86316)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Manuel Reyes López, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció 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).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 23

23. Sol·licitar al Govern d’Espanya: 
a) Un increment de les transferències als ens locals previstes al projecte de llei de 

pressupostos generals de l’Estat per l’any 2021.
b) Atendre la demanda del municipalisme i en aquest sentit, incorporar als pres-

supostos generals de l’Estat per al 2021 la dotació del fons de reconstrucció i del 
fons per pal·liar el dèficit del transport públic.

c) Incrementar el percentatge de gestió dels ajuntaments dels fons europeus pro-
vinents per a la lluita contra la Covid-19 fins a un percentatge equivalent a la des-
pesa local respecte el global de la despesa pública.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Manuel Reyes López, diputat, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 86348, 86597)

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

Fernández-Jordán Celorio, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-
do con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan 
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las siguientes enmiendas a la 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).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De adición del punto 23

23. El Parlament de Catalunya condemna la posició política contrària a la pro-
tecció de la indústria del cava català que han expressat el Sr. Carles Puigdemont, 
expresident de la Ceneralitat, i el Sr. Antoni Comín i la Sra. Clara Ponsatí, excon-
sellers del Covern de la Generalitat amb el seu vot en contra de l’acord de la Unió 
Europea amb la Xina en el Parlament Europeu.

Palacio del Parlamento, 16 de noviembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada, 

GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 86358)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la 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).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del punt 1

1. Liquidar, durant l’any 2021, tots els deutes que encara manté amb molts ajun-
taments de Catalunya, revertint així les retallades cap al món local i la greu morosi-
tat en els pagaments de tot tipus de transferències de l’actual Govern de la Genera-
litat, i poder portar a terme el manteniment dels serveis essencials.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició del punt 2 i 3 que s’uneixen en un sol punt

2. Aportar 120 milions d’euros, a través els recursos provinents del Fons de Co-
operació Local Extraordinari per sufragar els costos de les competències assumides 
pels Ajuntaments que no els hi són pròpies i per permetre fer front a la reconstruc-
ció econòmica i social amb especial atenció als col·lectius més vulnerables.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió del punt 4

4. Treballar en el si de la Coreco, en la creació d’un nou Fons de Rescat extraor-
dinari per a la reconstrucció social i econòmica dotat amb 500 milions d’euros on 
els ajuntaments siguin partícips i corresponsables del seu desenvolupament i gestió, 
i que possibiliti l’ampliació del personal d’acció social per garantir un abordatge 
interdisciplinari adequat a la situació actual. És imprescindible que els municipis 
tinguin un paper rellevant en la recuperació econòmica i social del país.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició del punt 6

6. Treballar en el grup de desconfinament local per a facilitar recursos econòmics 
als ajuntaments per fer front a l’aplicació de nous protocols de seguretat (que gene-
ren noves despeses no previstes entre elles les desinfeccions d’espais i equipaments 
públics, l’ampliació de serveis de recollida d’escombraries i neteges extraordinà-
ries) per reprendre la nova normalitat i reobrir serveis a la ciutadania (escoles bres-
sol, centres escolars, instal·lacions esportives i de lleure, casals d’estiu, les platges).

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió del punt 7

7. Establir un mecanisme per a coordinar, a través de la Comissió de Governs 
Locals, els projectes que la Generalitat proposi presentar als Fons Europeus de Re-
construcció «Next Generation», per tal que les governs locals tinguin el paper que 
els hi pertoca tenint en compte que la incidència a les ciutats serà molt alta i caldrà 
tenir en compte les especificitat territorials.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 8

8. Acompanyar als ens locals en la seva petició realitzada al Govern de l’Estat 
per tal que puguin participar en els fons europeus a través d’un percentatge de re-
cursos que haurien de transferir-se directament als governs locals.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 9

9. Garantir la continuïtat de tots els projectes afectats per la decisió de re-assig-
nar els fons FEDER a despesa sanitària derivada del coronavirus.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 10

10. Instar a les companyies subministradores a coresponsabilitzar-se de la po-
bresa energètica i de la seva gestió amb la signatura del Conveni que els va plantejar 
conjuntament el Govern de la Generalitat i el conjunt de Governs locals, i desplegar 
l’acord Marc entre la Generalitat i els governs locals sobre l’establiment de mesures 
d’abordatge integral de la gestió de la pobresa energètica a Catalunya que contem-
pla la dotació d’un Fons d’atenció solidària.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 11

11. Procurar que totes les resolucions preses pel Govern de la Generalitat que 
afectin directament o indirectament la gestió econòmica dels ajuntaments, vinguin 
acompanyades de recursos econòmics per fer-hi front.
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Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 15

15. Seguir compartint, periòdicament, amb els municipis l’anàlisi epidemiològic, 
amb els índexs de transmissió i la resta d’indicadors sobre nous brots i contagis de 
la Covid-19.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 16

16. Establir entre el Govern de la Generalitat i els governs locals una taula co-
muna d’emergència social amb capacitat per dotar de recursos suficients per ajudar 
al territori, empreses i famílies afectades per l’actual situació de la pandèmia que 
vivim.

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 17

17. Reobrir els centres d’atenció primària i els consultoris locals de salut en co-
ordinació amb els ens locals sempre que s’assegurin les condicions de seguretat per 
la ciutadania i els professionals sanitaris que hi treballen.

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició del punt 18

Aixecar, de manera immediata, la suspensió de presentació de sol·licituds dels 
ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la Covid-19 en els 
lloguers d’habitatge habitual, una vegada s’hagi assolit un acord que ho avali amb 
les entitats municipalistes del país i s’hagi formalitzat de manera efectiva la transfe-
rència suficient i adequada dels recursos econòmics del Plan Estatal Vivienda per a 
assumir els costos econòmics i de gestió de la línia d’ajut.

Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 19

19. Continuar oferint als ajuntaments convenis de cofinançament per fer front al 
cost d’inspeccionar habitatges buits d’acord amb l’article 2f i 2h de la Llei 4/2016, 
que estableix la coresponsabilitat en el compliment de la llei, com ara els relatius al 
control de la funció social d’habitatges en desús.

Esmena 15
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del punt 20

20. Facilitar recursos econòmics als ajuntaments perquè puguin fer front a les 
despeses derivades de la Covid-19 en els temes de desinfeccions d’espais públics, 
parcs, neteja i desinfecció de dispensaris mèdics habituals i esporàdics, amplia-
ció del servei de recollida d’escombraries, neteja extra del equipaments educatius i 
culturals.

Esmena 16
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del punt 21

21. Ampliar les mesures econòmiques perquè els ajuntaments puguin fer plans 
d’ocupació extraordinaris per augmentar el personal dels serveis socials i els seus 
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perfils professionals amb treballadors i educadors social, psicòlegs, etc. per fer un 
abordatge interdisciplinari adequat a la situació actual.

Esmena 17
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 22

22. Augmentar la dotació econòmica del PUOSC en els propers exercicis sempre 
que hi hagi disponibilitat pressupostària per fer-ho.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut mental
302-00260/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 86237; 86353; 86355 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 86237)

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la salut mental (tram. 302-00260/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part del punt 1

1. Establecer un sistema de contratación de actividad a las entidades proveedoras 
de servicios de salud mental que tenga en cuenta la actividad, la complejidad y los 
resultados en salud, evaluados por los profesionales y por usuarios.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. Facilitar mecanismes i finançament a les associacions de familiars i d’afectats 
per posibilitar la seva tasca, amb sistemes d’avaluació i seguiment.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada,  

GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 86353)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputada 

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut mental (tram. 302-
00260/12).
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Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 1

1. Garantir, amb els recursos necessaris, una xarxa d’atenció especialitzada en 
salut mental i addicions plenament incorporat al sistema públic, prioritzant la ges-
tió directa, que integri plenament la salut mental comunitària en l’atenció primària 
i comunitària, que compti amb l’avaluació permanent dels i les professionals i les 
persones usuàries i garanteixi una atenció igualitària i de qualitat.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 9

9. Impulsar un pla de xoc per fer front a l’emergència de salut mental provocada 
per la pandèmia de la Covid-19, garantint l’acompanyament psicològic del dol i el 
suport emocional.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 10

10. Promoure la figura professional del pacient expert en salut mental, per a que 
formi part activa dels diferents equips professionals multidisciplinars, sent recone-
guda plenament aquest figura professional de tècnic de suport entre igual.

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

GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 86355)

A la Mesa del Parlament
Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari Grup Parlamentari Re-

publicà de Junts per Catalunya, Anna Caula i Paretas, portaveu del, d’acord amb 
el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut mental 
(tram. 302-00260/12).

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

1. Establir un sistema de contractació d’activitat a les entitats proveïdores de ser-
veis de salut mental que tingui en consideració l’activitat, la complexitat i els resul-
tats en salut, i l’avaluació per part de professionals i pels usuaris, que permeti fer 
una revisió dels recursos i disposar d’una previsió de les necessitats.

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

2. Garantir la col·laboració institucional amb les associacions de familiars i 
usuaris que estiguin desenvolupant la seva activitat en l’atenció a la salut mental, 
bé sigui en àmbit social, laboral, sanitari, educatiu, etc., contemplant la possibilitat 
de vehicular mitjançant convenis aquesta interacció amb les referides entitats, que 
reforci la seva tasca.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició 

3. Publicar anualment, mitjançant les eines institucionals habilitades, els resul-
tats d’activitat i les dades econòmiques de cadascun dels proveïdores de salut men-
tal, avaluar les necessitats en salut mental de la població de cada una de les re-
gions sanitàries, i definir i aplicar un pla per a incrementar els recursos a cada una 
d’aquestes fins a garantir l’accés als tractaments de tots els ciutadans que ho neces-
sitin, i d’aquesta forma acabar amb la discriminació que s’infligeix des de l’Admi-
nistració Pública de Catalunya, avaluant la seva actuació anualment i incorporant 
els increments necessaris del pressupost de salut mental per a aconseguir-ho, sempre 
amb la màxima equitat territorial possible.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

4. Reforçar l’atenció de les persones amb trastorn de l’espectre autista i les seves 
famílies a totes les regions sanitàries de Catalunya, a través dels recursos de la xar-
xa de salut mental col·laborant amb altres departaments per aconseguir el suport a 
aquestes persones en l’àmbit educatiu, a la formació professional, l’oci i a la inserció 
laboral, garantint-ne l’accés i l’equitat territorial.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

5. Reforçar l’atenció de les persones amb trastorn de la conducta alimentaria i 
les seves famílies a totes les regions sanitàries de Catalunya, a través dels recursos 
de la xarxa de salut mental, col·laborant amb altres departaments per aconseguir el 
suport a aquestes persones en l’àmbit educatiu i social, garantint-ne l’accés i l’equi-
tat territorial.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

6. Reforçar l’atenció a les persones amb trastorns de conducta i les seves famílies 
a totes les regions sanitàries de Catalunya, a través de la xarxa de salut mental, col-
laborant amb altres departaments per aconseguir el suport a aquestes persones en 
l’àmbit educatiu, social i laboral, garantint-ne l’accés i l’equitat territorial.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació, addició i supressió

7. Definir un pla nacional de prevenció del suïcidi que incideixi en els deter-
minants socioculturals, implementant programes d’educació en habilitats socials i 
emocionals, vinculant el programa de detecció de casos de risc Codi Risc Suïcidi a 
programes d’intervenció psicosocials a la xarxa de salut mental i de serveis socials 
de cada regió sanitària, tenint en compte les necessitats de col·lectius professionals 
més vulnerables. En aquest sentit: a. Es dotarà aquest pla dels recursos necessaris, 
ajustant-lo a les necessitats de cada territori, i s’aplicarà en el termini d’un any, re-
forçant l’actuació preventiva i integral, amb especial atenció a l’entorn i el suport 
als supervivents a totes les regions sanitàries de Catalunya.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la corrupció a 
l’Administració de la Generalitat
302-00261/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 86351 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 86351)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la corrupció a l’Administració de la Ge-
neralitat (tram. 302-00261/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 12

12. El Parlament insta el Govern a realitzar una auditoria pública sobre el con-
junt de serveis públics externalitzats per clarificar la seva adequació a l’interès ge-
neral.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 86323; 86359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 86323)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels serveis penitenciaris du-
rant la situació generada per la Covid-19 (tram. 302-00262/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una lletra j

j) Aplicar totes les mesures pertinents per eradicar qualsevol tipus de maltracta-
ment físic o psíquic als interns de centres penitenciaris i comunicar als funcionaris 
de les presons que qualsevol tipus de maltractament és il·legal i serà sancionat.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una lletra k

k) Aplicar totes les mesures pertinents per garantir que en els trasllats de presos 
i preses entre centres penitenciaris, tribunals i altres destins es respectin sempre la 
dignitat i els drets humans de la persona.
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Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una lletra l

l) Aplicar totes les mesures pertinents per desenvolupar un enfocament de gènere, 
en especial atenció al col·lectiu de dones, en tota la política penitenciària.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una lletra m

m) garantir que l’aplicació del règim d’aïllament sigui estrictament reservat a 
casos extrems i que sempre sigui fonamentada la seva aplicació i que en cap cas es 
perllongui més enllà de catorze des.

Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una lletra n

n) I en particular a la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la 
Víctima, a l’adopció de les mesures necessàries per garantir la salut de presos i fun-
cionaris de presons.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada,  

GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 86359)

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

d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
gestió dels serveis penitenciaris durant la situació generada per la Covid-19 (tram. 
302-00262/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt

3. Reprova els criteris de la fiscalia per oposar-se als graus penitenciaris dels 
presos polítics, basats en l’exigència de penediment, d’assumpció de culpabilitat, de 
reeducació de la seva ideologia, i d’aplicació de càstig, en tant en quant denoten una 
voluntat de venjança.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció 
primària
302-00263/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 86236; 86322; 86354 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 86236)

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix 
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 
moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària (tram. 302-
00263/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part de la lletra i del punt 2

i) Plantejar, en el marc del Consell Interterritorial de Salut, la necessitat d’inclou-
re les mascaretes, guants i hidrogels desinfectants en el llistat de bens i productes 
als que s’aplica el tipus súper reduït de l’Impost sobre el Valor Afegit del 4%.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada,  

GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 86322)

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’atenció primària (tram. 302-00263/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una lletra punt 1b bis

1b bis. que la reducció de recursos necessaris per a garantir un nivell suficient 
de dotació de professionals, de condicions laborals i d’inversions en equipaments a 
l’Atenció Primària va ser causada per l’aplicació de la lògica neoliberal del primer 
Govern presidit per Artur Mas de fer retallades en serveis públics bàsics com a via 
de sortida de la crisi econòmica i financera, malgrat els efectes que pogués causar 
en la qualitat i sostenibilitat d’aquests serveis.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 86354)

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

nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 
el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
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esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària 
(tram. 302-00263/12).

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

1. a) La importància de l’atenció primària en el sistema sanitari, tant pel que fa a 
la prevenció i la promoció de la salut, el seguiment continuat de les cronicitats i com 
pel seu augment en capacitat resolutiva.

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

1. b) Que, durant els anys de recuperació econòmica (2013-2019), el Govern de la 
Generalitat ha treballat per recuperar els nivells de recursos necessaris per garantir 
un nivell de dotació de professionals i d’inversions en equipaments fins a l’actual 
inversió en Salut, la segona més alta de la història.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació 

1. c) Que la crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha posat en evidència la im-
portància de l’atenció primària, la qual cosa ha requerit actuacions urgents i imme-
diates por donar resposta a les necessitats més urgents davant la necessitat d’actuar 
en diferents àmbits en el marc de la pandèmia.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió 

1. d) En aquestes circumstàncies d’extraordinària tensió sobre l’assistència pri-
mària, cal agrair específicament l’esforç dels professionals que han treballat, i conti-
nuen treballant, en unes condicions molt difícils per procurar donar la millor atenció 
sanitària possible a la ciutadania.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió 

1. e) Que cal prioritzar el desplegament complet del Pla d’enfortiment i trans-
formació de l’atenció primària presentat a inicis de setembre resulta insuficient per 
abordar les necessitats actuals i futures de l’atenció primària.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2. a) Desplegar el nou pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària 
que, a més d’abordar les necessitats en el moment actual de pandèmia, permeti con-
figurar l’atenció primària a mig i llarg termini amb els recursos necessaris per ga-
rantir l’adequada atenció de salut que es vol oferir a la ciutadania, tot recuperant la 
capacitat resolutiva, i per tant l’agilitat en l’atenció a les necessitats de les persones.
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Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2. b) Avaluar l’adopció de mesures concretes que permetin fer més atractiu el 
desenvolupament professional en l’àmbit de l’atenció primària amb l’objectiu de re-
tenir talent professional.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició 

2. c) Recuperar l’objectiu, una vegada superada la gestió de la pandèmia, de que 
el període màxim per obtenir una cita amb el metge de família sigui de 48 hores.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2. d) Reforçar l’atenció als centres d’atenció primària i als centres d’urgències 
d’atenció primària poder resoldre les emergències classificades en els nivells 4 i 5 
de triatge, reduint així la incidència d’aquestes a les urgències hospitalàries. I difon-
dre la informació oportuna perquè els usuaris coneguin on i quan poden ser atesos 
d’acord amb la gravetat de l’emergència.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició 

2. e) Invertir i fer difusió d’eines tecnològiques que permetin millorar l’accessi-
bilitat i incrementar el nombre de professionals i usuaris que les usen, aprofitant els 
avantatges que ofereixen, oferint una alternativa a la visita presencial.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2. f) Avaluar el pla d’automostres de test de Covid-19 entre alumnes de secundà-
ria sota la supervisió de personal sanitari sempre que sigui necessari.

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2. g) Valorar àmbits de col·laboració amb oficines de farmàcia, i altres professio-
nals sanitaris, per assolir solucions eficients d’acord amb les necessitats de la pobla-
ció a través d’una visió comunitària.

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició 

2. h) Davant l’eventualitat d’un augment de la pressió assistencial cercar les al-
ternatives necessàries, per activar el conjunt de recursos assistencials de Catalunya 
i posar-los al servei de l’atenció pública, garantint la qualitat i rapidesa en la pres-
tació del servei, d’acord amb les resolucions vigents del Servei Català de la Salut.
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Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

i) Instar al govern de l’estat espanyol a incloure les mascaretes, guants i hidro-
gels desinfectants en el llistat de bens i productes als que s’aplica el tipus súper re-
duït de l’Impost sobre el Valor Afegit del 4%.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 86317; 86321; 86347; 86404 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2020

Reg. 86599 / Coneixement: Presidència del Parlament, 17.11.2020

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 86317)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Manuel Reyes López, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la repercussió de la Covid-19 en el 
món local (tram. 302-00264/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 3 a l’apartat 2

2.3. Reclamar al govern d’Espanya que els pressupostos generals de l’estat per 
al 2021 atengui les demandes del municipalisme, i en aquest sentit, s’incrementi les 
transferències als ens locals durant el proper any i s’incorporin als pressupostos el 
fons de reconstrucció i el fons per pal·liar el dèficit del transport públic.

Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 4 a l’apartat 2

2.4. Exigir al govern d’Espanya que incrementi el percentatge de gestió dels 
ajuntaments dels fons europeus provinents per a la lluita contra la Covid-19 fins a un 
percentatge equivalent al pes de la despesa local en el conjunt de la despesa pública.

Esmena 3
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 5 a l’apartat 2

2.5 Pagar, durant l’any 2021, el deute pendent de la Generalitat amb els ajun-
taments, consells comarcals, diputacions i entitats municipals descentralitzades de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Manuel Reyes López, diputat, SP PPC
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GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 86321)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la repercussió de 
la Covid-19 en el món local (tram. 302-00264/12).

Esmena 1
GP Republicà
D’addició d’un nou punt

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a modificar les 
bases reguladores i d’execució del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya: 

3a) Per ampliar els terminis d’execució de les actuacions, facilitant així que es 
puguin atendre les urgències derivades de la Covid-19.

3b) Per tal de permetre que la baixa del preu de les adjudicacions de la realitza-
ció dels projectes redueixi la part de l’aportació municipal i es mantingui la subven-
ció adjudicada, aportada pel Govern de la Generalitat.

Esmena 2
GP Republicà
D’addició d’un nou punt

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
Realitzar totes les actuacions necessàries per tal que des de l’inici de la pròxima 

legislatura la Generalitat desplegui els seus serveis en vegueries, la majoria d’elles 
coincidents amb les regions sanitàries, responent així a les diferents realitats terri-
torials del país.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 86347 I 86599)

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

Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo 
que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las si-
guientes enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la re-
percussió de la Covid-19 en el món local (tram. 302-00264/12).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De modificación y supresión al punto 1

1. El Parlamento de Cataluña: 
1.1. Rechaza las situaciones de impagos y falta de compromiso con el mundo lo-

cal por parte del Govern de la Generalitat, mientras se malgastan recursos en par-
tidas que no persiguen el interés general.

1.2. Condena que el Govern de la Generalitat, ante una situación evidente de 
dejadez en sus obligaciones financieras con los Ayuntamientos, como la derivada de 
los importes relativos a las guarderías, no haya buscado una solución efectiva antes 
de ser obligado a realizar este pago por parte de los tribunales.

1.1 Reconeix i constata la dedicació, el compromís i el treball que es du a terme 
des del món local per atendre les necessitats de la ciutadania sempre i especialment 
en aquests moments de pandemia. L’administració local és la més propera al ciutadà.
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1.2 Denuncia la falta de finançament i dificultats que venen imposades des de 
l’Estat al món local a través d’un infrafinançament; per la centrifugació del deute 
del mateix Estat.

1.3 Constata l’incompliment econòmic per part de l’Estat en relació a la Genera-
litat de Catalunya i que té la seva traducció en [‘infrafinançament del

món local en les següents obligacions: 
a. L’execució de la part pressupostada per Catalunya.
b. El pagament del deute pendent de 458M€ de l’IVA.
c. El pagament del deute pendent acumulat de 3.808 M€ pel no pagament de la 

Disposició Addicional 3a
d. Assumir el percentatge que li correspon amb un 50% en la Llei de Depen-

dència.
e. El pagament del deute pendent acumulat amb un 1.249M€ en finançament dels 

Mossos d’Esquadra.

Enmienda 2
GP de Ciutadans
De adición al punto 2

2. El Parlament de Cataluña insta al Govern a: 
2.1. Reclamar al govern de l’Estat que faci efectiu l’anunci en quant a que els 

ajuntaments puguin utilitzar el seu romanent.
2.2. Exigeix al govern de l’estat a concretar i aprovar la partida pressupostària 

destinada als ajuts pels danys ocasionats pels temporals Dana i Glòria.
2.3. Efectuar de manera inmediata el pago de la deuda acumulada que mantiene 

actualmente la Generalitat con los ayuntamientos, tanto del ejercicio actual como 
de los anteriores, con el compromiso del Govern de cumplir de ahora en adelante, 
sin más demora, los periodos de pago acordados con el mundo local. Especialmen-
te el pago de saldos pendientes en concepto de financiación de la educación de 0 a 
3 años.

2.4. Lanzar líneas de ayudas económicas y líneas de proyectos cofinanciados 
(Generalitat y Administraciones locales) para la atención de la emergencia del Co-
vid-19.

2.5. Adquirir el compromiso inequívoco de ejercer plenamente sus competencias 
que tienen vinculación con el ámbito local y de dotarlas de las partidas presupues-
tarias suficientes, garantizando de este modo que los ciudadanos recibirán unos ser-
vicios a los cuales tienen derecho, y que los ayuntamientos no tengan que incurrir 
en gastos que no los corresponden por no querer dejar desatendidos los ciudadanos.

2.6. Impulsar de manera concertada con los ayuntamientos las actuaciones ne-
cesarias y coordinadas entre los Mossos d’Esquadra y las otras Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad –el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y las Policías Loca-
les– para resolver la problemática y la preocupación social por el incremento de la 
inseguridad ciudadana y las ocupaciones ilegales, en especial de aquellos munici-
pios que tienen un número importante de urbanizaciones y que no tienen un cuerpo 
de policía local propio.

2.7. Ejercer las competencias autonómicas en materia de tutela financiera de los 
entes locales a efectos de garantizar que los recursos públicos, a los cuales contri-
buyen todos los ciudadanos, no son empleados por los ayuntamientos para hacer 
donaciones a entidades separatistas como la Asociación de Municipios por la Inde-
pendencia (AMI), vulnerando así la neutralidad política, la garantía del pluralismo 
político y las propias competencias municipales.

En este sentido, y dado que ya se ha establecido judicialmente que tanto la adhe-
sión a la AMI como la donación de cantidades a esta entidad infringen la neutrali-
dad política y las competencias municipales, se insta al Gobierno de la Generalitat 
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a iniciar los procedimientos de revisión y reintegro del dinero público indebidamen-
te destinado al AMI.

2.8. Elaborar una nueva Ley de Barrios que prevea actuaciones integrales, fi-
jando una dotación presupuestaria específica superior a la que tuvo la Llei 2/2004 
de Millora de Barris, Àrees Urbanes i Viles, que requereixen una atenció especial.

2.9. Llevar a cabo una nueva convocatoria del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Ser-
veis de Catalunya) asignándole una dotación presupuestaria específica en el marco 
de los próximos presupuestos, manteniendo la Comisión de Valoración encargada de  
aplicar los criterios de selección para la línea de inversiones y mantenimiento, y  
de proponer a la Comisión de Cooperación Local de Cataluña la planificación y 
formulación de los planes. La composición de dicha Comisión de Valoración deberá 
ser paritaria entre los representantes de la Administración de la Generalitat y los de 
las administraciones locales.

Enmienda 3
GP de Ciutadans
De adición del punto 3

3. El Parlament de Catalunya condemna la posició política contrària a la pro-
tecció de la indústria del cava català que han expressat el Sr. Carles Puigdemont, 
expresident de la Ceneralitat, i el Sr. Antoni Comín i la Sra. Clara Ponsatí, excon-
sellers del Covern de la Generalitat amb el seu vot en contra de l’acord de la Unió 
Europea amb la Xina en el Parlament Europeu.

Palacio del Parlamento, 16 de noviembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Héctor Amelló Montiu, diputado, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 86404)

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la repercussió de la Covid-19 en el món local (tram. 302-00264/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 1.2 bis

1.2 bis Denuncia la falta de finançament i dificultats que venen imposades des de 
la Generalitat al món local a través d’una centrifugació constant de responsabilitats 
sense finançament associat, i del fet d’acabar una nova legislatura sense haver ela-
borat ni aprovat la Llei de Governs Locals ni la Llei de Finances locals tan llarga-
ment reivindicades pels ens locals.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 3

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
3.1 Codecidir amb les administracions locals tota l’estratègia de desescalada i 

mesures a aplicar per a fer front a la crisi sanitària, econòmica i social causada per 
la COVID-19, així com el Govern de l’Estat està fent amb les Comunitats Autòno-
mes.

3.2 Augmentar els recursos destinats als ajuntaments amb 200 milions dels re-
cursos provinents del Fons de Cooperació Local
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3.3 Crear un fons de cooperació extraordinari incondicionat per als ens locals. 
Aquest fons hauria d’estar dotat amb un mínim de 150 milions d’euros l’any 2020 i 
la mateixa quantitat per a l’any 2021, amb l’objectiu de donar resposta, des de l’ad-
ministració més propera al ciutadà, a les mesures necessàries per reactivar les eco-
nomies locals i atendre les noves necessitats socials que ha generat la pandèmia.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Pròrroga de l’horari específic d’obertura del Parlament i les 
conseqüències que comporta amb relació a l’horari del Registre 
General, la priorització del teletreball i la prestació de serveis 
presencials a l’edifici del Palau del Parlament
395-00336/12

ACORD

Mesa del Parlament, 17.11.2020

D’acord amb l’establert a la Resolució SLT/2700/2020, del 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, la Mesa del 
Parlament, en la sessió del 3 de novembre de 2020, va acordar incorporar al funciona-
ment de la institució una sèrie de mesures amb relació a l’horari d’obertura de l’edifici, 
la priorització del teletreball i la prestació de serveis presencials a l’edifici.

A la vista de la Resolució SLT/2811/2020, del 6 de novembre, per la qual es pror-
roguen les mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la 
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 al territori de Catalunya, i 
la resta de resolucions que limiten la mobilitat laboral, prioritzen el treball a distàn-
cia i mantenen el confinament municipal en determinats dies i horaris.

De conformitat amb això, en atenció a l’evolució de les circumstàncies i a les re-
solucions esmentades, es considera oportú mantenir les mesures adoptades en data  
3 de novembre de 2020, amb relació a l’horari específic d’obertura del Palau del Par-
lament, el desenvolupament dels treballs i la prestació de serveis.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 
Primer. Determinar que, en atenció a les mesures en matèria de salut pública per 

a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 actualment vigents, es 
prorrogui fins al 24 de novembre, inclòs, l’horari d’obertura del Palau del Parlament 
d’acord amb el següent: 

Horari d’obertura de 
l’edifici (de dilluns a 
dijous): 

De dilluns a dijous, de 8 a 18 hores, sens perjudici de 
l’allargament de l’horari pel desenvolupament de l’activitat 
parlamentària del Ple.

Horari d’obertura de 
l’edifici (divendres): 

Els divendres només serà possible l’accés del personal de 
grups parlamentaris, de les visites als grups parlamentaris i 
dels treballadors de l’Administració parlamentària quan s’hagin 
de dur a terme tasques inajornables o urgents. Els divendres, 
en horari de 9 a 14 hores, s’estableix un torn de serveis mínims, 
amb una persona al servei del Registre, una persona al servei 
d’Identificació, una persona al servei de Majordomia i un uixer 
de serveis generals.

Segon. Establir que, fins al 24 de novembre, inclòs, l’horari de presentació de do-
cumentació presencial al Registre els divendres sigui de 9 a 14 hores.

Tercer. Establir que, en atenció a les mesures de salut pública per a la contenció 
del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 actualment vigents, fins al 24 de no-
vembre, inclòs, els treballadors de l’Administració parlamentària que puguin treba-
llar a distància optin per una modalitat de 2, 3, 4 o 5 jornades de teletreball, i que 
limitin la mobilitat laboral a les tasques que s’hagin de dur a terme inexcusablement 
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de manera presencial. Cal que el model de 4 jornades de teletreball continuï com a 
preferent.

Quart. Mantenir les mesures de flexibilitat horària respecte als treballadors de 
l’Administració parlamentària que no poden estar inscrits en el Programa de tele-
treball, per a evitar hores punta i la coincidència massiva de persones als espais de 
treball.

Cinquè. Declarar que el divendres 20 de novembre el bar restaurant estarà tancat 
i que, davant aquest fet, es mantenen els mateixos paràmetres de reequilibri adoptats 
per la Mesa del 3 de novembre de 2020.

Sisè. Encomanar al Departament de Recursos Humans que, d’acord amb el ser-
vei de prevenció aliè, prorrogui la modalitat de teleassistència de la prestació de 
serveis de la metgessa per a primers auxilis i promoció de la salut, en atenció a la 
limitació d’accés al Palau del Parlament el divendres.

Palau del Parlament, 17 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

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTARI

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de novembre de 2020, atès que 

el diputat Santiago Vilanova i Tané ha complert els requisits que estableix l’article 
23.1 del Reglament (credencial: reg. 85600; acatament de la Constitució i de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya: reg. 85939; declaració d’activitats i béns: reg. 85940 
i 85941), ha constatat i manifestat que ha accedit al ple exercici de la condició de 
parlamentari.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió
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4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
399-00006/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 86267 / Coneixement: Mesa del Parlament, 17.11.2020

A la Mesa del Parlament
Santiago Vilanova i Tané, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament 

del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2020
El diputat, Santiago Vilanova i Tané; vist i plau, Gemma Geis i Carreras, por-

taveu GP JxCat

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença d’un membre del Comitè de Direcció i 
un membre del Consell Assessor del Pla territorial de protecció civil 
de Catalunya (Procicat) davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè exposin l’informe sobre l’adequació dels col·legis electorals i 
el procediment de vot
356-00924/12

SOL·LICITUD

Presentació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units (reg. 85832).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 17.11.2020.

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

Compareixença d’Elena Ferrero, en representació d’Avalot - Joves de 
la Unió General de Treballadors de Catalunya, davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut per a informar sobre la desocupació juvenil 
posterior al confinament
357-00930/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
el 17.11.2020, DSPC-C 626.
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Compareixença d’una representació de l’entitat Acció Jove davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la 
desocupació juvenil posterior al confinament
357-00931/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
el 17.11.2020, DSPC-C 626.

Compareixença d’una representació de Pimec Jove davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la 
desocupació juvenil posterior al confinament
357-00933/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
el 17.11.2020, DSPC-C 626.

Compareixença d’una representació de l’associació empresarial 
Talent Hub Institute davant la Comissió de Polítiques de Joventut per 
a informar sobre la desocupació juvenil posterior al desconfinament
357-00935/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
el 17.11.2020, DSPC-C 626.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Joves 
Empresaris de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut per a informar sobre els efectes de la crisi en els 
empresaris i autònoms joves
357-00936/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
el 17.11.2020, DSPC-C 626.
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4.95. Altres informacions

Credencial del diputat Santiago Vilanova i Tané

PRESENTACIÓ

Reg. 85600 / Coneixement: Mesa del Parlament, 17.11.2020

Credencial del diputat
Don Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Presidente de la Junta Electoral 

Central, expido la presente credencial expresiva de que ha sido designado diputado 
del Parlamento de Cataluña Don Santiago Vilanova i Tané por estar incluido en la 
lista de candidatos presentada por el Junts per Catalunya a las elecciones al Parla-
mento de Cataluña de 21 de diciembre de 2017, en sustitución, por renuncia, de don 
Eduard Pujol i Bonell.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de Cataluña, expido la presente 
en Madrid, a 5 de noviembre de 2020.

Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, presidente de la Junta Electoral Central
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