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350-00018/12
Substanciació 29



BOPC 739
24 de novembre de 2020

Taula de contingut 4

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
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i de les Arts davant la Comissió de Cultura perquè expliqui l’informe «Factors que 
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d’altres persones

Compareixença de la presidenta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 
davant la Comissió de Cultura per a presentar l’Informe sobre l’estat de la cultura 
i de les arts del 2019
359-00031/12
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 1065/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 36/2020, de mesures urgents en l’àmbit de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics i de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques
203-00063/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 66, 18.11.2020, DSPC-P 120

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de novembre de 2020, ha debatut 
el Decret llei 36/2020, del 3 de novembre, de mesures urgents en l’àmbit de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics i de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques (tram. 203-00063/12), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord 
amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha de publicar en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

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

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 36/2020, del 3 de novembre, de mesures urgents en l’àmbit de l’impost so-
bre les estades en establiments turístics i de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Resolució 1066/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 37/2020, de reforç de la protecció del dret a l’habitatge 
davant els efectes de la pandèmia de la Covid-19
203-00061/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 66, 18.11.2020, DSPC-P 120

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de novembre de 2020, ha deba-
tut el Decret llei 37/2020, del 3 de novembre, de reforç de la protecció del dret a 
l’habitatge davant els efectes de la pandèmia de la Covid-19 (tram. 203-00061/12), i 
ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del 
Reglament del Parlament, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

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

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 37/2020, del 3 de novembre, de reforç de la protecció del dret a l’habitatge 
davant els efectes de la pandèmia de la Covid-19.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió
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Resolució 1067/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 39/2020, de mesures extraordinàries de caràcter social per 
fer front a les conseqüències de la Covid-19
203-00062/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 66, 19.11.2020, DSPC-P 121

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de novembre de 2020, ha deba-
tut el Decret llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràc-
ter social per fer front a les conseqüències de la Covid-19 (tram. 203-00062/12), i 
ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del 
Reglament del Parlament, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

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

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social 
per fer front a les conseqüències de la Covid-19.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

1.10. Acords i resolucions

Resolució 1020/XII del Parlament de Catalunya, sobre les 
concessions de les autopistes AP-7 i AP-2
250-01442/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 33, 11.11.2020, DSPC-C 613

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 11 de novembre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre les concessions de les autopistes AP-7 
i AP-2 (tram. 250-01442/12), presentada pel Grup Parlamentari Republicà.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Demanar al Govern espanyol que no ampliï ni prorrogui, en cap cas, les con-

cessions de les autopistes AP-2 i AP-7.
b) Demanar al Govern espanyol que no ampliï, en cap cas, les tarifes ni els preus 

dels peatges de les autopistes AP-7 i AP-2 durant la concessió, que encara és vigent 
fins a l’1 de setembre de 2021.

c) Demanar al Govern espanyol de treballar conjuntament en una fórmula que 
permeti de gestionar les vies d’alta capacitat que transcorren per Catalunya sense 
barreres de peatge, i també de fer-ne el manteniment i la gestió per mitjà de la vi-
nyeta.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Co-

missió, Assumpta Escarp Gibert
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Resolució 1021/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’oposició al 
transvasament de l’Ebre a Santander
250-01387/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 33, 11.11.2020, DSPC-C 613

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 11 de novembre de 2020, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’oposició al transvasament de 
l’Ebre a Santander (tram. 250-01387/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ca-
talunya en Comú Podem.

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya declara la seva oposició davant qualsevol projecte de 

transvasament de l’Ebre en general i, en particular, contra el transvasament acordat per 
la Junta de Govern de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre a Santander, Cantàbria.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar la Comissió per a la 
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre per a informar sobre la nova detracció d’aigua 
de l’Ebre aprovada per la Junta de Govern de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 
i acordar una posició conjunta davant d’aquesta decisió.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Co-

missió, Assumpta Escarp Gibert

Resolució 1022/XII del Parlament de Catalunya, sobre el rebuig de 
l’acord per a l’enviament d’aigua de l’Ebre al nord de la Conca de 
Barberà i sobre la cerca d’una solució basada en els principis de la 
nova cultura de l’aigua
250-01445/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 33, 11.11.2020, DSPC-C 613

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 11 de novembre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució de rebuig de l’acord per a l’enviament d’ai-
gua de l’Ebre al nord de la Conca de Barberà i sobre la recerca d’una solució basada 
en els principis de la nova cultura de l’aigua (tram. 250-01445/12), presentada pel Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 78202).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu compromís ferm amb la nova cul-

tura de l’aigua.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a cercar una solució alternativa 

d’abastament d’aigua per a les poblacions de Sarral, Santa Coloma de Queralt, Co-
nesa, les Piles, Savallà del Comtat, Llorac, Passanant i Belltall, Vallfogona de Riu-
corb i Forès (Conca de Barberà), que es basi en els principis de la nova cultura de 
l’aigua i els respecti.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Co-

missió, Assumpta Escarp Gibert
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Resolució 1023/XII del Parlament de Catalunya, sobre la necessitat 
d’aturar el projecte d’aeròdrom a l’Escala
250-01485/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 33, 11.11.2020, DSPC-C 613

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 11 de novembre de 2020, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la necessitat d’aturar el projecte 
d’aeròdrom de l’Escala (Alt Empordà), dins el Parc Natural del Montgrí, les Illes 
Medes i el Baix Ter (tram. 250-01485/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ca-
talunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar (reg. 77121), el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i 
el Grup Parlamentari Republicà (reg. 79812).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Denegar el projecte de construcció d’un aeròdrom a l’Escala (Alt Empordà).
b) Donar suport a l’Ajuntament de l’Escala en el projecte per a convertir els ter-

renys de Mas Vilanera en un centre vinculat al projecte de reserva de la biosfera 
i del medi ambient dels parcs naturals dels Aiguamolls de l’Empordà i del Mont-
grí, les Illes Medes i el Baix Ter, i en un centre social amb un vessant cultural i 
artístic.

c) Preservar el sòl no urbanitzable d’interès agrari i paisatgístic de l’Escala amb 
les limitacions que estableix l’article 47 del text refós de la Llei d’urbanisme, apro-
vat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i les condicions que es deriven dels 
motius que, en cada cas, en justifiquen la consideració com a sòl de protecció ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Co-

missió, Assumpta Escarp Gibert

Resolució 1024/XII del Parlament de Catalunya, sobre la necessitat 
d’aturar el projecte d’una nova pedrera a Llers
250-01486/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 33, 11.11.2020, DSPC-C 613

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 11 de novembre de 2020, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la necessitat d’aturar el projecte 
d’una nova pedrera al municipi de Llers (Alt Empordà), dins l’espai natural protegit 
Garriga d’Empordà (tram. 250-01486/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ca-
talunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya (reg. 79798).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aturar el projecte d’una nova pedrera, anomenada Ampliació Tramuntana, a 

la Garriga, al municipi de Llers (Alt Empordà).
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b) Impulsar a la Garriga, a Llers, les tasques de restauració que la normativa 
obliga a fer, i protegir l’entorn natural de sorolls i pols, de la desestructuració total 
dels sòls i del dany edafològic.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Co-

missió, Assumpta Escarp Gibert

Resolució 1068/XII del Parlament de Catalunya, per la qual s’acorda 
de tenir un debat específic en comissió sobre el fons europeu 
Pròxima Generació
250-01572/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 66, 19.11.2020, DSPC-P 121

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de novembre de 2020, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la celebració d’un debat específic en comis-
sió sobre el fons Next Generation (tram. 250-01572/12), presentada pel Grup Par-
lamentari de Ciutadans, pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, pel 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem i pel Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya acorda que, en el termini d’un mes, el Govern com-

paregui davant la Comissió d’Economia i Hisenda i la Comissió d’Empresa i Conei-
xement, en sessió conjunta, per a tenir-hi un debat específic, en virtut de l’article 157 
del Reglament, sobre la tasca del Comitè Assessor Next Generation EU (CONEXT 
CAT-EU) amb relació a la selecció dels projectes que s’hauran de presentar a les con-
vocatòries de la iniciativa Pròxima Generació («Next GenerationEU»), com a part 
dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de 
Covid-19.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

1.15. Mocions

Moció 212/XII del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques 
socials per a afrontar la crisi de la Covid-19
302-00257/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 66, 19.11.2020, DSPC-P 121

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de novembre de 2020, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques socials per tal d’afrontar la crisi de la Covid-19 (tram. 
302-00257/12), presentada per la diputada Marta Ribas Frías, del Grup Parlamenta-
ri de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans (reg. 86350) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup 
Parlamentari Republicà (reg. 86356).
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Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Destinar recursos dels fons extraordinaris per a la Covid-19 a reforçar, imme-

diatament, equips de serveis socials bàsics per a poder atendre l’increment de de-
manda i expedients i per a assegurar la qualitat de l’atenció.

b) Destinar recursos dels fons extraordinaris per a la Covid-19, respectant el me-
canisme propi de relació entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
i els ens locals, a ampliar plantilles i serveis dels centres socioeducatius d’atenció a 
infants i adolescents en risc d’exclusió social.

c) Impulsar, en col·laboració amb els ens locals, un mapa d’actius comunitaris 
que incorpori les xarxes de cures aparegudes en l’etapa d’emergència de la Covid-19, 
activar recursos per a reforçar plans d’acció comunitària i incorporar-hi immediata-
ment la salut mental comunitària com a eix fonamental de treball.

d) Recuperar la proposta de decret llei que va acordar i consensuar la Comissió 
de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania per a articular l’accés entre la renda 
garantida de ciutadania i l’ingrés mínim vital. S’ha d’ajustar tècnicament la norma-
tiva de la prestació catalana per a evitar que s’aturi el procés de resolució als nous 
sol·licitants de la renda garantida davant la manca de resolució de l’ingrés mínim vi-
tal i, alhora, s’ha de garantir que no se suspengui el cobrament de la prestació a cap 
perceptor de la renda garantida pel fet de no tenir sol·licitud o resolució de l’ingrés 
mínim vital mentre no s’hagi articulat la via de coordinació entre ambdues admi-
nistracions, tenint sempre present el criteri de subsidiarietat de la renda garantida 
de ciutadania.

e) Activar immediatament un pla de xoc d’urgència, conjunt entre els departa-
ments competents en matèria d’habitatge i d’afers socials, prou dotat econòmica-
ment per a atendre les persones sense llar, assegurar-ne el bon confinament quan 
calgui i atendre’n les necessitats sanitàries. Aquest pla s’ha d’aplicar a tot Catalunya, 
cercant l’equilibri territorial i evitant la concentració de serveis.

f) Garantir l’acompanyament a tots els joves que han passat pel sistema de pro-
tecció a la infància per a accedir a la prestació d’extutelats, si hi tenen dret, amb els 
nous termes definits per la Llei 4/2019, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 
13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic, modificació vigent des de 
l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos per al 2020.

g) Revisar a l’alça el preu del mòdul per hora que la Generalitat paga pel servei 
d’atenció domiciliària per a millorar les condicions salarials i laborals dels treballa-
dors d’aquest servei.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir el punt 63 de la Reso-
lució 849/XII del Parlament de Catalunya, sobre la gestió de les residències per a 
gent gran i per a persones amb discapacitat durant la pandèmia de Covid-19, amb 
la condició de: 

a) Tenir en compte tots els treballadors de l’atenció a la dependència 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 als treballadors dels 
serveis d’atenció domiciliària de la gratificació extraordinària que rebran els profes-
sionals que, durant la crisi de la Covid-19, han prestat atenció a la gent gran.

3. El Parlament de Catalunya constata que cal: 
a) Fer, al més aviat possible, una revisió, consensuada amb els ajuntaments, de 

la Cartera de serveis socials i de les condicions del contracte programa per a adap-
tar-los a les noves necessitats.



BOPC 739
24 de novembre de 2020

1.15. Mocions 11 

b) Fer, conjuntament amb la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciu-
tadania, una revisió de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de 
ciutadania, per a, si escau, simplificar-ne els tràmits administratius, eliminar bar-
reres d’accés a la població més vulnerable, incrementar la percepció per membre 
extra de la unitat familiar i afegir-hi una prestació complementària per a cobrir les 
despeses d’habitatge.

c) Incrementar les accions destinades a ampliar el parc públic d’habitatge, per 
mitjà de les actuacions següents: 

1a. Ampliar la inversió per a la construcció d’habitatges de protecció oficial en 
règim de lloguer.

2a. Augmentar els recursos per a inspeccions.
3a. Activar sancions per a qui incompleixi la llei.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en l’exercici de les seves compe-

tències plenes en matèria d’habitatge, a pressupostar els fons necessaris perquè el 
parc públic d’habitatge arribi a representar el 15% del total, amb l’objectiu de donar 
resposta a les necessitats d’habitatge a tot el territori de Catalunya, en coordinació 
amb les administracions locals.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar en marxa immediatament 
l’Estratègia catalana per a l’abordatge del sensellarisme, garantint especialment: 

a) El desplegament d’una cartera de serveis per a les persones sense llar per tot 
el territori, incentivats per mitjà del contracte programa, seguint el model «Housing 
first» («Primer l’habitatge»), que situa l’habitatge com a primera fase del procés d’in-
serció social.

b) Els programes intermunicipals, per a facilitar que la persona sense llar trobi 
un lloc per a refer el seu projecte de vida, més enllà d’on estigui empadronada.

c) El desplegament de professionals al carrer, per a evitar que sigui essencial-
ment el voluntariat qui acompleixi aquesta tasca.

d) El suport i l’acompanyament per a fer procediments d’accés a prestacions com 
la renda garantida de ciutadania o l’ingrés mínim vital, i per a la tramitació de pa-
pers a les persones que estan en situació irregular.

e) L’obligació de tots els ajuntaments de fer l’empadronament actiu de tota la seva 
població, incloent-hi mecanismes àgils d’empadronament sense domicili fix, com a 
requisit per a rebre finançament dels ajuts d’urgència social per part de la Genera-
litat.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions 
pertinents davant del Govern de l’Estat per a: 

a) Ampliar la suspensió de desnonaments a tots els casos de famílies vulnerables 
i recuperar la prohibició de talls de subministraments bàsics mentre duri la pandè-
mia de Covid-19.

b) Reforçar el personal dels serveis de tramitació de documentació, ajuts i pres-
tacions, especialment el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), i també de la Se-
guretat Social i de les oficines d’estrangeria i les comissaries del Cos Nacional de 
Policia que fan tràmits per a l’obtenció de la documentació d’estrangeria, per tal de 
donar una resposta àgil a les sol·licituds de la ciutadania i posar fi a les esperes i in-
certeses que generen.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió
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Moció 213/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’impacte de la crisi 
sanitària en els sectors productius
302-00258/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 66, 19.11.2020, DSPC-P 121

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de novembre de 2020, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’impacte de la crisi sanitària en els sectors productius (tram. 302-
00258/12), presentada per la diputada Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 86349 i 86598), pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem (reg. 86352) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parla-
mentari Republicà (reg. 86357 i 86582).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya manifesta el suport als sectors econòmics que, a 

causa de les mesures sanitàries acordades per a fer front a la Covid-19, han hagut de 
tancar llurs negocis.

2. El Parlament de Catalunya denuncia que el Govern no ha dedicat prou recur-
sos per a ajuts als sectors econòmics afectats pel tancament de llurs negocis, i cons-
tata que encara hi ha alguns sectors per als quals no s’ha aprovat cap ajut.

3. El Parlament de Catalunya estima que la Generalitat rebrà, abans d’acabar el 
2020, transferències dels fons Covid-19 de l’Estat per valor de 3.225 milions d’eu-
ros i que ha augmentat el seu pressupost en 420 milions d’euros gràcies a la flexi-
bilització del dèficit aprovat pel Govern de l’Estat del 0,2% del producte interior  
brut.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) No especular ni improvisar en l’adopció de les mesures sanitàries per a fer 

front a la pandèmia de la Covid-19, i informar de manera certa i segura als ciuta-
dans i les empreses.

b) Reforçar el diàleg continu amb els sectors econòmics per tal d’oferir-los totes 
les mesures compensatòries possibles per a contrarestar les mesures restrictives pre-
ses per a controlar la pandèmia.

c) Mobilitzar de manera urgent els recursos existents que, en data del 30 de se-
tembre de 2020, comptaven amb un superàvit de 891 milions d’euros. Els recursos 
s’han de destinar a: 

1r. Aprovar, en el termini d’un mes, una convocatòria d’ajuts directes i urgents 
per als sectors econòmics següents: restaurants i bars, centres d’estètica i bellesa, 
comerços, entitats de lleure, associacions de mares i pares d’alumnes, locals d’oci 
nocturn, empreses i autònoms que fan activitats extraescolars, firaires, establiments 
turístics, entitats esportives i entitats culturals.

2n. Pagar el deute pendent amb les entitats del tercer sector, els centres de dia i 
les residències de gent gran.

d) Actualitzar setmanalment la informació del Registre d’ajuts i subvencions de 
Catalunya amb la informació sobre els ajuts aprovats durant la pandèmia i llurs be-
neficiaris, amb les quanties individuals de cadascun dels ajuts.

e) Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, durant el mes de desembre de 
2020 i abans que fineixi la dotzena legislatura, un informe en què es detalli la desti-
nació dels fons Covid-19 provinents de l’Estat (3.225 milions d’euros), o la part dels 
fons que hagi rebut fins aquell moment.
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f) Elaborar, en el termini d’un mes, un pla per a internalitzar la gestió del 061 
com a servei del Sistema d’Emergències Mèdiques.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 214/XII del Parlament de Catalunya, sobre la coordinació amb 
el món local durant la pandèmia de la Covid-19
302-00259/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 66, 19.11.2020, DSPC-P 121

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de novembre de 2020, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la coordinació amb el món local durant la pandèmia de la Co-
vid-19 (tram. 302-00259/12), presentada per la diputada Marta Moreta Rovira, del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 86316), pel Grup Par-
lamentari de Ciutadans (reg. 86348 i 86597) i pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 86358).

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

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Liquidar durant l’any 2021 els deutes que encara manté amb molts ajunta-

ments, per a corregir així les retallades en el món local i la greu morositat del Go-
vern en els pagaments de tot tipus de transferències i poder mantenir els serveis 
essencials.

b) Augmentar en 200 milions d’euros els recursos provinents del Fons de Coo-
peració Local per a sufragar els costos de les competències assumides pels ajunta-
ments que no els són pròpies.

c) Aprovar immediatament un pla de xoc econòmic i social per als ajuntaments 
a fi d’afrontar la reconstrucció social i econòmica, ja que els ingressos dels ajunta-
ments s’han reduït notablement perquè han aprovat mesures d’alliberament fiscal 
per als ciutadans, en especial per als col·lectius més vulnerables.

d) Crear un nou fons de rescat extraordinari per a la reconstrucció social i eco-
nòmica dotat amb 500 milions d’euros, amb participació i coresponsabilitat dels 
ajuntaments en el seu desenvolupament i la seva gestió, ja que és imprescindible 
que els municipis tinguin un paper rellevant en la recuperació econòmica i social 
de Catalunya.

e) Complir els acords amb les entitats municipalistes i redundar en benefici de 
les administracions locals el 85% de la recaptació de les sancions imposades per les 
policies locals per incompliment de les mesures de seguretat relacionades amb la 
Covid-19.

f) Treballar en el grup de desconfinament local per a facilitar recursos econò-
mics als ajuntaments a fi d’afrontar l’aplicació de nous protocols de seguretat –que 
generen noves despeses no previstes, entre les quals les desinfeccions d’espais i 
equipaments públics, l’ampliació dels serveis de recollida d’escombraries i neteges 
extraordinàries– i reprendre així la nova normalitat i reobrir serveis als ciutadans, 
com ara escoles bressol, centres escolars, instal·lacions esportives i de lleure, casals 
d’estiu o platges.



BOPC 739
24 de novembre de 2020

1.15. Mocions 14

g) Establir un mecanisme per a coordinar els projectes que la Generalitat proposi 
presentar als fons europeus de reconstrucció Next Generation a fi que els governs 
locals hi tinguin el paper que els pertoca, considerant que la incidència a les ciutats 
serà molt alta i caldrà tenir en compte les especificitats territorials.

h) Acompanyar els ens locals en la petició al Govern de l’Estat perquè puguin 
participar en els fons europeus per mitjà d’un percentatge de recursos que s’haurien 
de transferir directament als governs locals.

i) Garantir la continuïtat i el desenvolupament de tots els projectes afectats per 
la decisió de reassignar els fons europeus de desenvolupament regional a la despesa 
sanitària derivada de la Covid-19, i a destinar fons propis del pressupost d’aquest any 
i els següents a aquests projectes.

j) Instar les companyies subministradores a coresponsabilitzar-se de la pobresa 
energètica i de la seva gestió signant el conveni que els van plantejar el Govern i el 
conjunt de governs locals, i a desplegar l’acord marc entre la Generalitat i els go-
verns locals sobre l’establiment de mesures d’abordatge integral de la gestió de la 
pobresa energètica, que preveu la dotació d’un fons d’atenció solidària.

k) Garantir que els acords presos pel Govern que afecten pressupostàriament els 
ajuntaments s’acompanyin de recursos econòmics per a afrontar-los.

l) Assegurar els recursos necessaris per a continuar oferint el servei de l’educa-
ció de zero a tres anys a fi d’evitar que la crisi socioeconòmica es tradueixi en una 
pèrdua d’oportunitats educatives per als infants de les famílies vulnerables, i a obrir 
línies d’ajuts a les llars d’infants amb dificultats.

m) Garantir la suficiència alimentària durant el curs escolar 2020-2021, tant en 
períodes lectius com no lectius, inclòs l’estiu, i a coordinar-se amb els ajuntaments 
per a oferir aquest servei durant les quarantenes causades per la Covid-19.

n) Demanar al Departament d’Educació que exerceixi un lideratge educatiu que 
situï el dret a l’educació amb igualtat d’oportunitats i seguretat per al conjunt de la 
comunitat educativa en el centre de qualsevol pla de recuperació i progrés de Cata-
lunya, i a establir un model de governança educativa amb els ens locals basat en la 
coresponsabilitat, la lleialtat institucional i la transparència, d’acord amb les compe-
tències i els recursos disponibles, per a fer possible una societat educadora.

o) Continuar compartint periòdicament amb els municipis l’anàlisi epidemiolò-
gica amb els índexs de transmissió i la resta d’indicadors sobre nous brots i contagis 
de Covid-19.

p) Establir amb els governs locals una taula comuna d’emergència social per a 
dotar de recursos suficients els ajuts al territori i a les empreses i les famílies afec-
tades per la situació originada per la Covid-19.

q) Reobrir els centres d’atenció primària i els consultoris locals de salut en coor-
dinació amb els ens locals, sempre que es donin les condicions de seguretat per als 
ciutadans i per als professionals sanitaris que hi treballen.

r) Aixecar immediatament la suspensió de la presentació de les sol·licituds dels 
ajuts per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la Covid-19 en 
els lloguers d’habitatge habitual.

s) Treballar conjuntament amb el món municipal els mecanismes per a la ins-
pecció dels habitatges que no compleixen la finalitat social, i també el finançament 
d’aquests habitatges, d’acord amb les lletres f i h de l’article 2 de la Llei 4/2016, del 
23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en 
risc d’exclusió residencial.

t) Ampliar les mesures econòmiques perquè els ajuntaments puguin fer plans 
d’ocupació extraordinaris per a augmentar el personal de serveis socials i els perfils 
professionals amb, entre d’altres, treballadors i educadors socials o psicòlegs, a fi 
d’abordar adequadament d’una manera interdisciplinària la situació actual.

u) Augmentar la dotació econòmica del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
en els propers exercicis.
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v) Demanar al Govern d’Espanya que: 
1r. Incrementi les transferències als ens locals previstes en el Projecte de llei de 

pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021.
2n. Atengui la demanda del municipalisme i incorpori en els pressupostos ge-

nerals de l’Estat per al 2021 les dotacions del fons de reconstrucció i del fons per a 
pal·liar el dèficit del transport públic.

3r. Incrementi el percentatge dels ajuntaments en la gestió dels fons europeus per 
a la lluita contra la Covid-19 fins que sigui equivalent a la despesa local respecte a 
la despesa pública global.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 215/XII del Parlament de Catalunya, sobre la repercussió de la 
Covid-19 en el món local
302-00264/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 66, 19.11.2020, DSPC-P 121

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de novembre de 2020, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la repercussió de la Covid-19 en el món local (tram. 302-00264/12), 
presentada per la diputada Marta Madrenas i Mir, del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, i les esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 86317), pel Grup Parlamentari Republicà (reg. 86321), pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 86347 i 86599) i pel Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem (reg. 86404).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya reconeix i constata la dedicació, el compromís i el 

treball que duu a terme sempre l’Administració local, la més propera al ciutadà, per 
a atendre les necessitats de tota la ciutadania, especialment, en resposta a la pandè-
mia de Covid-19.

2. El Parlament de Catalunya denuncia la falta de finançament dels ens locals i 
les dificultats que els imposa l’Estat, per mitjà d’aquest infrafinançament, amb l’ob-
jectiu de centrifugar el deute generat pel mateix Estat.

3. El Parlament de Catalunya constata l’incompliment dels compromisos eco-
nòmics que corresponen a l’Estat amb relació a la Generalitat de Catalunya, que es 
tradueix en un infrafinançament del món local, incompliment que afecta les obliga-
cions següents: 

a) L’execució de la part dels pressupostos de l’Estat destinada a Catalunya.
b) El pagament del deute pendent per raó de l’impost sobre el valor afegit, per un 

import de 458 milions d’euros.
c) El pagament del deute pendent acumulat per raó de la inversió en infraestruc-

tures determinada per la disposició addicional tercera de l’Estatut, per un import de 
3.808 milions d’euros.

d) L’assumpció del percentatge del 50% que li correspon amb relació a l’aplica-
ció de la Llei de l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l’autonomia 
personal i d’atenció a les persones en situació de dependència.

e) El pagament del deute pendent acumulat per raó del finançament de la Poli-
cia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, per un import de 1.249 milions d’euros.
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4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Go-
vern de l’Estat que: 

a) Faci efectiu l’acord d’autoritzar els ajuntaments a utilitzar els romanents mu-
nicipals.

b) Concreti i aprovi la partida pressupostària destinada als ajuts pels danys pro-
vocats pels temporals Dana i Glòria.

c) Atengui en els pressupostos generals de l’Estat per al 2021 les demandes dels 
municipis, incrementi en aquest sentit les transferències als ens locals durant el pro-
per exercici i incorpori als pressupostos el fons de reconstrucció i el fons per a pal·-
liar el dèficit del transport públic.

d) Incrementi la participació dels ajuntaments en la gestió dels fons europeus per 
a la lluita contra els efectes de la pandèmia de Covid-19, fins a un percentatge equi-
valent al pes de la despesa local en el conjunt de la despesa pública.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a pagar dins l’any 
2021 el deute pendent amb els ajuntaments, els consells comarcals, les diputacions 
i les entitats municipals descentralitzades.

6. El Parlament de Catalunya, amb relació al Pla únic d’obres i serveis de Ca-
talunya (PUOSC), insta el Govern de la Generalitat, respectant en tot cas els actes, 
els acords i les resolucions administratives que ja s’han adoptat en virtut del Decret 
169/2019, del 23 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del 
Pla per al període 2020-2024, a estudiar la possibilitat de: 

a) Ampliar els terminis d’execució de les actuacions del PUOSC, i facilitar així 
que es puguin atendre les urgències derivades de la Covid-19.

b) Permetre que la baixa del preu de les adjudicacions de projectes redueixi la 
part de l’aportació municipal bo i mantenint-se l’aportació de la Generalitat per l’im-
port de la subvenció adjudicada.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a dur a terme les 
actuacions pertinents perquè des de l’inici de la propera legislatura la Generalitat 
desplegui els serveis territorials per vegueries, atès que la majoria de les demarca-
cions veguerials coincideixen amb les regions sanitàries i això permetria respondre 
millor a les diferents necessitats territorials del país.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a decidir conjun-
tament amb les administracions locals tota l’estratègia de desescalada de les mesu-
res aplicades per a reduir els contagis de Covid-19, i també les mesures que caldrà 
aplicar per a fer front a la crisi sanitària, econòmica i social causada per la pandè-
mia, tal com fa el Govern de l’Estat amb les comunitats autònomes.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez, el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 216/XII del Parlament de Catalunya, sobre la salut mental
302-00260/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 66, 19.11.2020, DSPC-P 121

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de novembre de 2020, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la salut mental (tram. 302-00260/12), presentada per la diputada 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 86237), 
pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 86353) i pel Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 86355).
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Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir, amb els recursos necessaris, l’accés a una xarxa d’atenció especialit-

zada en salut mental i addiccions plenament incorporada al sistema públic, priorit-
zant la creació de nous recursos de gestió directa, que integri la salut mental comu-
nitària en l’atenció primària. Paral·lelament, el sistema de contractació d’activitat a 
les entitats proveïdores de serveis de salut mental ha de tenir en compte l’activitat, la 
complexitat i els resultats en salut avaluats pels professionals i els usuaris, permetre 
fer una revisió dels recursos, disposar d’una previsió de les necessitats i garantir una 
atenció igualitària i de qualitat.

b) Garantir la col·laboració institucional amb les associacions de familiars i usua-
ris que desenvolupin llur activitat en l’atenció a la salut mental (ja sigui en l’àmbit 
social, laboral sanitari o educatiu, entre altres), considerant la possibilitat de vehi-
cular per mitjà de convenis o contractes la interacció amb aquestes entitats, per a 
reforçar-ne la tasca i complementar les polítiques públiques.

c) Publicar anualment els resultats d’activitat i les dades econòmiques de cada 
una de les entitats proveïdores de serveis de salut mental, avaluar les necessitats en 
salut mental de la població de cada una de les regions sanitàries, i definir i aplicar 
un pla per a incrementar els recursos en cada regió sanitària fins a garantir l’accés 
als tractaments a tots els ciutadans que en necessiten, amb l’objectiu de posar fi a la 
discriminació infligida   per l’Administració pública de Catalunya avaluant-ne l’ac-
tuació anualment i incorporant els increments necessaris del pressupost de salut 
mental per a aconseguir-ho.

d) Desenvolupar programes específics per a atendre les persones amb trastorns 
de l’espectre autista i llurs famílies en totes les regions sanitàries de Catalunya, tant 
en la xarxa de salut mental d’adults com d’infants i joves, tant pel que fa a l’aten-
ció psicoterapèutica com de suport a l’àmbit educatiu, a la formació professional, al 
lleure i a la inserció laboral, per a posar fi a la discriminació infligida per l’Adminis-
tració a les persones que pateixen aquest tipus de problemes de salut i llurs famílies, 
en no tenir garantit l’accés als tractaments psicoterapèutics, socials i de suport en 
l’àmbit educatiu i en la xarxa de recursos públics de Catalunya.

e) Desenvolupar programes específics per a atendre les persones amb trastorns 
de la conducta alimentària i llurs famílies en totes les regions sanitàries de Catalu-
nya, tant en la xarxa de salut mental d’adults com d’infants i joves, tant pel que fa 
a l’atenció psicoterapèutica com de suport a l’àmbit educatiu i social, especialment 
respecte a les places d’hospitalització de mitjana estada en què es duen a terme acti-
vitats psicoterapèutiques per a adolescents, per a posar fi a la discriminació infligida 
per l’Administració pública catalana.

f) Desenvolupar programes específics per a atendre adolescents i adults joves 
amb trastorns de conducta i llurs famílies en totes les regions sanitàries de Catalu-
nya, tant en la xarxa de salut mental d’adults com d’infants i joves, tant pel que fa a 
l’atenció psicoterapèutica com de suport a l’àmbit educatiu, en coordinació amb la 
xarxa d’atenció a les conductes addictives i el sistema judicial, garantint-ne un abor-
datge psicoterapèutic i rehabilitador.

g) Definir un pla de prevenció del suïcidi que incideixi en els determinants so-
cioculturals, amb l’aplicació de programes d’educació en habilitats socials i emo-
cionals, amb la vinculació del Programa Codi Risc Suïcidi, de detecció de casos de 
risc de suïcidi, a programes d’intervenció psicosocial a la xarxa de salut mental i 
de serveis socials de cada regió sanitària, tenint en compte les necessitats dels col-
lectius professionals més vulnerables i, en el termini d’un any, dotar aquest pla dels 
recursos necessaris, i ajustar-lo a les necessitats de cada territori, reforçar l’actua-
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ció preventiva i integral, amb una atenció especial a l’entorn, i garantir el suport als 
supervivents en totes les regions sanitàries de Catalunya.

h) Definir, dotar de recursos i aplicar un model d’atenció en salut mental basat en 
les intervencions comunitàries, en la prevenció i promoció de la salut mental i en la 
inserció sociolaboral i, alhora, promoure plans de lluita contra l’estigma.

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

j) Promoure la figura del pacient expert en salut mental perquè formi part activa 
dels diversos equips multidisciplinaris i sigui reconeguda plenament com una figura 
de tècnic de suport entre iguals.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 217/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció primària
302-00263/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 66, 19.11.2020, DSPC-P 121

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de novembre de 2020, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’atenció primària (tram. 302-00263/12), presentada pel diputat Santi 
Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 
86236), pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 86322) i pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 86354).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata: 
a) Que l’atenció primària en el sistema sanitari és important pel que fa a la pre-

venció i la promoció de la salut, al seguiment continuat de les cronicitats i a la ne-
cessària capacitat resolutiva.

b) Que, durant els anys de recuperació econòmica (2013-2019), el Govern no ha 
recuperat els nivells de recursos necessaris per a garantir una dotació de profes-
sionals i d’inversions en equipaments que permeti un dimensionament adequat de 
l’atenció primària, la qual cosa ha repercutit en un deteriorament de l’atenció a la 
ciutadania.

c) Que la crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha posat en evidència la fe-
blesa de l’atenció primària, que ha requerit actuacions immediates per a donar res-
posta a la necessitat urgent d’actuar en diferents àmbits en el marc de la pandèmia.

d) Que, en aquestes circumstàncies d’extraordinària tensió sobre l’assistència pri-
mària, cal agrair específicament l’esforç dels professionals que han treballat i con-
tinuen treballant en unes condicions molt difícils per a donar la millor atenció sani-
tària possible a la ciutadania.

e) Que el Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària, presentat al 
començament de setembre, resulta insuficient per a abordar les necessitats actuals i 
futures de l’atenció primària.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Plantejar un nou pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària que, 

a més d’abordar les necessitats en el moment actual de la pandèmia de Covid-19, 
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permeti de configurar l’atenció primària a mitjà i llarg termini amb els recursos ne-
cessaris per a garantir l’atenció adequada a la salut que es vol oferir a la ciutadania, 
tot recuperant la capacitat resolutiva i, per tant, l’agilitat en l’atenció a les necessitats 
de les persones.

b) Avaluar l’adopció de mesures concretes que facin més atractiu el desenvo-
lupament professional en l’àmbit de l’atenció primària, amb l’objectiu de retenir 
talent professional i recuperar professionals que han optat per marxar, fins i tot, a 
l’estranger.

c) Recuperar, tan aviat com la gestió de la pandèmia de Covid-19 ho permeti, 
l’objectiu que el temps màxim per a obtenir una cita amb el metge de família sigui 
de quaranta-vuit hores.

d) Reforçar l’atenció als centres d’atenció primària i als centres d’urgències 
d’atenció primària per a resoldre les emergències classificades en els nivells 4 i 5 de 
triatge, i reduir així la incidència d’aquestes en les urgències hospitalàries, i també 
difondre la informació pertinent perquè els usuaris coneguin on i quan poden ésser 
atesos d’acord amb la gravetat de l’emergència.

e) Establir un pla específic d’implantació, difusió i ús d’eines telemàtiques que 
permeti incrementar el nombre de professionals i usuaris que n’usen, aprofitar els 
avantatges que ofereixen i evitar tràmits redundants.

f) Desestimar el pla d’automostres de tests de Covid-19 entre alumnes de secun-
dària amb la supervisió de personal docent perquè és inadequat i estudiar alternati-
ves a aquest pla.

g) Avaluar i posar en marxa àmbits de col·laboració amb oficines de farmàcia i 
amb altres centres de professionals sanitaris, com ara les clíniques dentals, que pu-
guin ésser adequats per a alleugerir la pressió sobre l’atenció primària.

h) Cercar les alternatives necessàries, incloent-hi el recurs a entitats privades, da-
vant l’eventualitat de previsió de col·lapse del servei públic, com el que s’ha produït 
en l’anàlisi de proves PCR a Barcelona, per tal de garantir la qualitat i rapidesa en 
la prestació del servei.

i) Plantejar, en el marc del Consell Interterritorial de Salut, la necessitat d’in-
cloure les mascaretes, els guants i els hidrogels desinfectants en la llista de béns i 
productes als quals s’aplica el tipus superreduït de l’impost sobre el valor afegit (4%).

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 218/XII del Parlament de Catalunya, sobre la 
instrumentalització política dels mitjans de comunicació públics per 
part del Govern i dels partits que li donen suport
302-00261/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 66, 19.11.2020, DSPC-P 121

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de novembre de 2020, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la corrupció a l’Administració de la Generalitat (tram. 302-00261/12), 
presentada pel diputat Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 
86351).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent
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Moció
1. El Parlament de Catalunya mostra la seva condemna més enèrgica de la con-

nivència dels directors dels mitjans de comunicació públics autonòmics amb la uti-
lització fraudulenta de professionals o col·laboradors aparentment independents però 
que en realitat són agents del Govern o dels partits polítics que li donen suport, que 
tenen la funció d’instrumentalitzar els mitjans públics per difondre en cada moment 
els missatges i les consignes partidistes o del Govern, i manifesta així mateix que, 
en compliment del deure d’actuar perseguint el servei públic que tenen els mitjans 
de comunicació autonòmics, aquests agents governamentals haurien de dimitir o, si 
s’escau, haurien d’ésser acomiadats immediatament.

2. El Parlament de Catalunya censura la inacció del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya davant l’existència pública i notòria d’agents del Govern de la Generalitat 
encoberts en els mitjans públics autonòmics, que comprometen evidentment la neu-
tralitat política i la garantia de pluralisme polític que aquests mitjans de comunica-
ció haurien de respectar en un estat social i democràtic de dret com ho és Espanya.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 219/XII del Parlament de Catalunya, sobre la gestió dels 
serveis penitenciaris durant la situació generada per la Covid-19
302-00262/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 66, 19.11.2020, DSPC-P 121

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de novembre de 2020, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la gestió dels serveis penitenciaris durant la situació generada per la 
Covid-19 (tram. 302-00262/12), presentada pel diputat Marc Sanglas i Alcantarilla, 
del Grup Parlamentari Republicà, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri de Catalunya en Comú Podem (reg. 86323) i pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya (reg. 86359).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya manifesta que la fiscalia i el Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya s’han d’implicar en la protecció de la salut de les persones pri-
vades de llibertat als centres penitenciaris de Catalunya, cosa que no ha passat fins 
ara, i que han actuat aliens a la crisi social i sanitària derivada de la pandèmia de 
Covid-19.

2. El Parlament de Catalunya no comparteix els criteris de la fiscalia pels quals 
s’oposa als graus penitenciaris dels presos polítics, basats en l’exigència de penedi-
ment, d’assumpció de culpabilitat, de reeducació de llur ideologia i d’aplicació de 
càstig. El Parlament es reafirma en el seu compromís amb la desjudicialització i el 
diàleg com a vies necessàries per a construir acords.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar impulsant totes les mesures possibles per a reduir la concentració 

de la població penitenciària per tal de complir les recomanacions de les Nacions 
Unides i del Comitè per a la Prevenció de la Tortura del Consell d’Europa.

b) Aplicar totes les mesures pertinents per a erradicar qualsevol tipus de maltrac-
tament físic o psíquic als interns dels centres penitenciaris.
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c) Aplicar totes les mesures pertinents per a garantir que en els trasllats de pre-
sos entre centres penitenciaris, tribunals i altres destinacions es respectin sempre els 
drets humans i la dignitat de la persona.

d) Aplicar totes les mesures pertinents per a desenvolupar un enfocament de gè-
nere en la política penitenciària, amb una atenció especial a les dones.

e) Garantir que l’aplicació del règim d’aïllament sigui estrictament reservat a ca-
sos extrems, que s’apliqui sempre de manera fonamentada i que no es perllongui, en 
cap cas, més de catorze dies.

f) Adoptar, per mitjà de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a 
la Víctima, les mesures necessàries per a garantir la salut de la població penitencià-
ria i dels funcionaris de presons.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’educació secundària i postobligatòria
300-00327/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 66, tinguda el 18.11.2020, DSPC-P 120.

Interpel·lació al Govern sobre els mitjans públics de comunicació
300-00328/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 66, tinguda el 19.11.2020, DSPC-P 121.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 66, tinguda el 19.11.2020, DSPC-P 121.

Interpel·lació al Govern sobre el paper de les biblioteques per a fer 
arribar la cultura als ciutadans, especialment en la segona onada de 
la pandèmia de Covid-19
300-00330/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 66, tinguda el 19.11.2020, DSPC-P 121.
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Interpel·lació al Govern sobre les energies renovables com a 
oportunitats per al territori
300-00331/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 66, tinguda el 19.11.2020, DSPC-P 121.

Interpel·lació al Govern sobre la transició energètica i la 
descarbonització de l’economia catalana
300-00332/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 66, tinguda el 19.11.2020, DSPC-P 121.

Interpel·lació al Govern sobre les respostes per a afrontar la crisi 
sanitària, econòmica i social
300-00333/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 66, tinguda el 19.11.2020, DSPC-P 121.

Interpel·lació al Govern sobre el dret a una segona oportunitat
300-00334/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 66, tinguda el 19.11.2020, DSPC-P 121.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 66, tinguda el 18.11.2020, DSPC-P 120.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
200-00010/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP PSC-Units; GP CatECP; SP PPC (reg. 86740; 86741; 86758).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.11.2020; 10:30 h.

Projecte de llei de mesures extraordinàries de caràcter social per fer 
front a les conseqüències de la Covid-19
200-00020/12

ACORD DEL PLE

Sessió 66, 19.11.2020, DSPC-P 121

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de novembre de 2020, ha adop-
tat la Resolució 1067/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 
39/2020, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conse-
qüències de la Covid-19 (tram. 203-00062/12). Un cop validat aquest decret llei, 
s’ha sotmès a votació, d’acord amb l’article 158.4 del Reglament del Parlament, la 
proposta de tramitar-lo com a projecte de llei, que ha estat aprovada per 69 vots a 
favor, 62 vots en contra i cap abstenció.

Aquest acord del Ple dona lloc a la tramitació com a projecte de llei del Decret 
llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per 
fer front a les conseqüències de la Covid-19. D’acord amb l’article esmentat del Re-
glament, no s’hi poden presentar esmenes de retorn.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Article 158.4 del Reglament del Parlament.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT, EXCLUSIVAMENT 

AMB TEXT ALTERNATIU

Termini: atès el procediment d’urgència, 5 dies hàbils (del 25.11.2020 a l’1.12.2020).
Finiment del termini: 02.12.2020; 10:30 h.

N. de la r.: El text del Decret llei, que es tramita com a Projecte de llei, va ésser pu-
blicat en el BOPC 731, del 16.11.2020, a la pàgina 31.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la participació sindical activa i 
l’obligació d’incloure els sindicats de mossos d’esquadra en la 
Comissió d’Igualtat de Gènere de la Direcció General de la Policia
250-01531/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 85601 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 19.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 85601)

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

Garantir el procediment per designar els membres de la Comissió d’Igualtat de 
Gènere de la Direcció General de la Policia amb l’objectiu que la seva composició 
compleixi amb la legislació i normativa vigent en matèria d’igualtat efectiva de do-
nes i homes.

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

Garantir la representació de la part social a la negociació d’acord amb el Reial 
Decret Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat 
de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació i treballar per un Pla 
d’Igualtat consensuat amb la part social i sindical del Cos de Mossos d’Esquadra, 
en els termes establerts per la Comissió per a la Igualtat de Gènere de la Direcció 
General de la Policia.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la seguretat ciutadana 
i l’increment dels efectius policials davant l’escalada d’ocupacions 
d’habitatges a Blanes
250-01533/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 85603; 85614 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 19.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 85603)

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

Destinar els efectius policials necessaris del Cos de Mossos d’Esquadra en fun-
ció de les disponibilitats pressupostàries per ha combatre l’ocupació i els problemes 
de seguretat ciutadana que pateix el municipi de Blanes.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 2 

Continuar treballant per reduir el nombre d’il·lícits al municipi i millorar la se-
guretat de la ciutadania.

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

Mantenir la col·laboració i la cooperació amb totes les Administracions, espe-
cialment amb l’Ajuntament de Blanes i els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, a 
efectes de detectar, prevenir, investigar i perseguir les pràctiques il·legals i els pro-
blemes de seguretat del municipi de Blanes.

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 85614)

Esmena 1
GP Republicà (1)
De modificació

Destinar els efectius policials necessaris del Cos de Mossos d’Esquadra en fun-
ció de les disponibilitats pressupostàries per combatre l’ocupació i els problemes de 
Seguretat Ciutadana que pateix el municipi de Blanes.

Esmena 2
GP Republicà (2)
De modificació

Continuar treballant per reduir el nombre d’il·lícits al municipi i millorar la se-
guretat de la ciutadania.

Esmena 3
GP Republicà (3)
De modificació

Incrementar Mantenir la col·laboració i la cooperació amb totes les administra-
cions, especialmente el Ayuntamiento de Blanes y los Cuerpos y Fuerzas de Segu-
ridad del Estado, a efectes de detectar, prevenir, investigar i perseguir les pràctiques 
il·legals i els problemes de seguretat del municipi de Blanes derivados de la escalada 
de ocupación en este municipio.
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Proposta de resolució sobre el compliment de l’obligació d’avaluar 
els riscos laborals al Cos de Mossos d’Esquadra davant la Covid-19
250-01544/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 85602 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 19.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 85602)

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

A seguir treballant en la línia establerta per la sentència de 29 de juliol de la Sala 
Social del TSJC en matèria de riscos laborals i planificar l’activitat preventiva de 
tots els llocs de treball del Cos de Mossos d’Esquadra davant la Covid-19.

Proposta de resolució sobre les mesures urgents per a garantir la 
seguretat ciutadana i la convivència pacífica a Mataró
250-01554/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 85604; 85613 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 19.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 85604)

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

Avaluar per part dels òrgans de col·laboració policial, com la Junta Local de Se-
guretat, les mesures efectives per prevenir i combatre l’ocupació i els problemes de 
seguretat ciutadana que pateix el municipi de Mataró.

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

Continuar desenvolupant proactivament dispositius policials i polítiques locals 
de seguretat contra pràctiques il·lícites i perjudicials per a la seguretat ciutadana i 
la convivència al municipi, perjudicant als ciutadans que viuen injustament aquests 
conflictes veïnals.

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 85613)

Esmena 1
GP Republicà (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Avaluar per part dels òrgans de col·laboració policial, com la Junta Local de 

Seguretat, les mesures efectives per combatre l’ocupació de caràcter delinqüencial, 
separant-la de l’ocupació per motius socioeconòmics per evitar la seva criminalitza-
ció, i els problemes de seguretat ciutadana que pateix el municipi de Mataró i tornar 
a la convivència als seus barris.
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Esmena 2
GP Republicà (2)
De modificació

2. Actuar Continuar desenvolupant proactivament dispositius policials i políti-
ques locals de seguretat contra les pràctiques il·lícites i perjudicials per la seguretat 
ciutadana i la convivència en el municipi, molt perjudicials pels ciutadans que patei-
xen injustament aquestes greus formes de conflictes veïnals.

Esmena 3
GP Republicà (3)
De modificació

Incrementar la col·laboració i la cooperació amb totes les administracions, es-
pecialment l’Ajuntament de Mataró i els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, 
d’acord amb els convenis de col·laboració establerts i dins del corresponent àmbit 
competencial, a efectes de detectar, prevenir, investigar i perseguir les pràctiques 
il·legals i els problemes de seguretat del municipi de Mataró o qualsevol conflicte 
relacionat amb la seguretat ciutadana en el municipi.

Esmena 4
GP Republicà (4)
D’addició

4. Que garanteixin que als dispositius a locals de concurrència pública i al con-
trol i identificació de Rodalies que aquestes no tinguin un biaix racista com actual-
ment s’està produint quan intervenen les forces de Seguretat de l’Estat.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya sobre el compromís amb 
l’Agenda 2030 com a full de ruta per a afrontar la recuperació de 
la crisi originada per la pandèmia de Covid-19 i reimaginar un món 
millor per als infants
401-00046/12

LECTURA EN EL PLE

Sessió 66, 18.11.2020, DSPC-P 120

Enguany fa cinc anys que les Nacions Unides van aprovar l’Agenda 2030 per al 
desenvolupament sostenible, un full de ruta per a fer del món un lloc més just i sos-
tenible socialment, econòmicament i mediambientalment, del qual els drets humans 
siguin el pal de paller. Alhora, el 2020 s’inicia el compte enrere per al compliment 
de l’Agenda. Resten deu anys per a fer-la efectiva.

La crisi originada per la pandèmia de Covid-19 té greus conseqüències per a la 
infància i l’adolescència. Són unes circumstàncies excepcionals que provoquen un 
increment de la pobresa infantil i les desigualtats, un agreujament de la bretxa edu-
cativa i una amenaça per a la salut física i mental dels infants, els adolescents i llurs 
famílies. Aquestes conseqüències impacten de manera més accentuada en els qui 
estan en situacions de vulnerabilitat. La situació actual posa a prova la capacitat de 
resposta de la societat, no solament davant de l’emergència derivada de la Covid-19, 
sinó també davant dels reptes plantejats, de manera que és ineludible renovar el 
compromís amb els drets de la infància.

És el moment de reimaginar un món millor per als infants. Per això, en el Dia 
Mundial dels Infants 2020 és important que tots els poders públics reafirmin el com-
promís amb l’Agenda 2030 com a full de ruta col·lectiu per a respondre a l’emergèn-
cia actual i reimaginar un món més equitatiu, sostenible i just per a tothom.

Per a fer-ho, és imprescindible assegurar que els drets dels infants es posen al 
centre de les mesures d’atenció a la crisi i de la recuperació, seguint el camí que 
marca la Convenció sobre els drets de l’infant, de manera que tots els infants puguin 
desenvolupar llur màxim potencial.

Ja abans de l’arribada del coronavirus, la pobresa i l’exclusió afectaven gairebé 
un de cada tres infants. És a dir que moltes famílies afronten la situació generada 
per la Covid-19 en condicions d’extrema vulnerabilitat. Cal treballar junts per evitar 
que la crisi originada per la pandèmia es converteixi en una crisi duradora per a la 
infància, especialment per a la més vulnerable.

El Parlament de Catalunya es compromet a impulsar les accions següents per a 
afavorir el compliment dels drets dels infants: 

– Promoure una major i més eficient inversió en la infància, garantint que s’as-
signen els recursos necessaris per a afrontar els reptes esmentats, amb els drets de 
la infància al centre.

– Tenir en compte, en totes les decisions preses davant la crisi i per a la recu-
peració que tinguin efectes sobre la infància i l’adolescència, els principis rectors 
de la Convenció sobre els drets de l’infant: l’interès superior de l’infant, el dret a la 
vida, la supervivència i el desenvolupament, el dret a la participació i la no-discri-
minació.

– Promoure les accions necessàries per a complir els disset objectius de desenvo-
lupament sostenible i l’Acord de París, i per a convertir la crisi actual en una opor-
tunitat per a invertir en el present i el futur de la infància, reconstruint millor i amb 
un enfocament de sostenibilitat, sense perdre de vista l’amenaça de la crisi climàtica 
i el seu perniciós impacte en la infància.
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– Escoltar les preocupacions i necessitats dels infants i els adolescents, i inclou-
re-les d’una manera transversal en l’acció política, promovent llur participació per a 
dissenyar juntament amb ells les estratègies per a la recuperació d’aquesta crisi.

– Promoure les accions que siguin necessàries per a analitzar l’impacte de la Co-
vid-19 sobre la infància i l’adolescència, especialment sobre els grups més vulnera-
bles, i adaptar els plans i programes que corresponguin.

– Promoure les mesures que siguin necessàries per a abordar l’impacte de la crisi 
en la infància i l’adolescència, prioritzant l’abordatge de les qüestions urgents ja as-
senyalades pel Comitè dels Drets de l’Infant, en el marc dels esforços pel compli-
ment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS): 

• Enfortir el sistema de protecció social per a garantir un nivell de vida adequat 
per a cada infant (ODS 1).

• Protegir i promoure la salut dels infants i els adolescents, amb una atenció es-
pecial a la salut mental i els drets dels infants amb discapacitat (ODS 3).

• Abordar els reptes de la bretxa educativa i aturar el fracàs escolar, l’abandona-
ment prematur dels estudis i la bretxa digital (ODS 4).

• Garantir a tots els infants l’accés a l’habitatge i als serveis bàsics, i avançar cap 
a l’objectiu que els barris, els pobles i les ciutats siguin entorns inclusius per a la in-
fància i l’adolescència (ODS 11).

• Adoptar mesures per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes, que tenen 
un impacte especial sobre els infants (ODS 13).

• Garantir els drets dels infants privats d’un entorn familiar i assegurar mesures 
especials de protecció dels infants sol·licitants d’asil i refugiats, i dels infants mi-
grants no acompanyats (ODS 10 i 16).

• Prevenir, detectar i atendre adequadament els casos de violència contra la in-
fància (ODS 16).

• Enfortir la cooperació internacional per al desenvolupament, complint el com-
promís reconegut en la Convenció sobre els drets de l’infant de fer aportacions a la 
protecció dels drets de la infància i l’adolescència a tot el món, i tenint en compte 
l’impacte de la Covid-19 en els països socis de la cooperació (ODS 17).

Finalment, reconeixent les problemàtiques i els múltiples reptes que s’han 
d’afrontar, el Parlament de Catalunya reafirma el seu compromís amb el desplega-
ment d’accions i l’assoliment de resultats a favor de la infància a escala local, nacio-
nal i mundial, i declara el seu compromís directe amb els infants per a reimaginar 
junts un món en el qual es respectin llurs drets i es compleixi l’Agenda 2030.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2020

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 66 del Ple del Parlament, tinguda el 18.11.2020, 
DSPC-P 120.
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts davant la Comissió de Cultura 
perquè expliqui l’informe «Factors que incideixen en la participació 
cultural de la gent jove de Catalunya»
356-00881/12

SOL·LICITUD

Presentació: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat, Jenn Díaz Ruiz, del GP ERC (reg. 
77308).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 19.11.2020.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·lectiu de 
Companyies Independents de Teatre de Catalunya davant la Comissió 
de Cultura perquè informi sobre la crisi del sector cultural provocada 
per la Covid-19
356-00911/12

SOL·LICITUD

Presentació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP (reg. 80655).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 19.11.2020.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de 
Tècnics de l’Espectacle de Catalunya davant la Comissió de Cultura 
perquè informi sobre la crisi del sector cultural provocada per la 
Covid-19
356-00912/12

SOL·LICITUD

Presentació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP (reg. 80656).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 19.11.2020.

Sol·licitud de compareixença de Noemí Osorio Úbeda, presidenta 
del Festival FlamenGi, davant la Comissió de Cultura perquè 
informi sobre la situació derivada del tancament de les activitats 
relacionades amb el flamenc
356-00921/12

SOL·LICITUD

Presentació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs (reg. 85516).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 19.11.2020.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre la gestió dels desnonaments
355-00249/12

SOL·LICITUD

Sol·licitud de sessió informativa: conseller, del Departament d’Interior (reg. 86319).
Comissió competent: Comissió d’Interior.
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 19.11.2020.

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

Compareixença de la presidenta del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts davant la Comissió de Cultura per a presentar l’Informe 
sobre l’estat de la cultura i de les arts del 2019
359-00031/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: presidenta, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (reg. 86583).
Comissió competent: Comissió de Cultura.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 19.11.2020.
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