BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · sisè període · número 743 · dilluns 30 de novembre de 2020

TAU L A D E C O N T I N G U T
1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
1.10. Acords i resolucions
Resolució 1044/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’afavoriment de l’acompanyament i la pal·liació de la situació de solitud de les persones hospitalitzades que
pateixen la Covid-19
250-01240/12
Adopció

13

Resolució 1045/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’adopció de mesures urgents
de protecció i prevenció als centres residencials arran de la pandèmia de Covid-19
250-01251/12
Adopció

13

Resolució 1046/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció de les necessitats
de salut mental derivades de la pandèmia de Covid-19
250-01252/12
Adopció

14

Resolució 1047/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’adequació de l’atenció primària a la lluita contra la Covid-19 i els possibles rebrots
250-01298/12
Adopció

15

Resolució 1048/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’activació urgent d’un programa de detecció i atenció de les addiccions en el context de la crisi de la Covid-19
250-01318/12
Adopció

16

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 condemna a la inacció intencionada del Govern davant
d’accions il·legals que vulneren el lliure exercici del dret a la llibertat de moviments
emparat per la Constitució i el Tractat de la Unió Europea
250-01082/12
Rebuig

18

Proposta de resolució sobre els talls viaris a l’autopista AP7 i la carretera NII a la
Jonquera
250-01083/12
Rebuig

18

Proposta de resolució sobre la corrupció en el Departament de Cultura
250-01127/12
Rebuig

18

Proposta de resolució de condemna de les manifestacions racistes i supremacistes
proferides a l’hemicicle del Parlament
250-01190/12
Rebuig
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de la gratificació econòmica al personal de
neteja, bugaderia i cuina de les residències
250-01506/12
Rebuig

18

3. Tramitacions en curs
3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
3.01.02. Proposicions de llei
Proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació als cossos de Bombers de la Generalitat i de Mossos d’Esquadra i a les policies locals
202-00086/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

19

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania
202-00088/12
Presentació: SP CUP-CC

19

Proposició de llei per a garantir els drets de les persones consumidores en matèria
de titularitzacions hipotecàries i creditícies
202-00089/12
Presentació: GP ERC

20

3.01.03. Decrets llei
Decret llei 42/2020, del 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats
del tercer sector social
203-00067/12
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat

26

Decret llei 44/2020, del 17 de novembre, pel qual es crea el Cens d’espais de cultura responsables
203-00068/12
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat

31

Decret llei 45/2020, del 17 de novembre, sobre l’habilitació transitòria i extraordinària
per continuar la prestació del servei d’inspecció tècnica de vehicles
203-00069/12
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat

35

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
3.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre la pal·liació dels efectes de les noves restriccions imposades pel Govern en l’activitat econòmica amb motiu de la Covid-19
250-01564/12
Esmenes presentades

42

Proposta de resolució sobre la defensa del dret fonamental a la llibertat ideològica
dels ciutadans davant la vulneració de la neutralitat ideològica i política del Síndic
de Greuges
250-01568/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

42
42

Proposta de resolució sobre la paralització de la variant de la C-31 a Torroella de
Montgrí
250-01569/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

43

Proposta de resolució sobre la dignificació i la senyalització de les fosses comunes
de la Guerra Civil i la dictadura franquista als cementiris
250-01570/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

43

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un protocol de prevenció de la Covid-19
per als espais en què es desenvolupen activitats extraescolars
250-01573/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la reobertura i la posada en funcionament del centre
d’urgències d’atenció primària de Tarragona
250-01574/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

43

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

44

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

44

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

44

Proposta de resolució sobre les targetes de crèdit renovable
250-01578/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

44

Proposta de resolució sobre l’actualització de les llistes d’espera de salut
250-01581/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

44

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

45

Proposta de resolució sobre el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
250-01583/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

45

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències a Olot
250-01585/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

45

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

45

Proposta de resolució sobre els tècnics en cures auxiliars d’infermeria
250-01587/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

45

Proposta de resolució sobre les inversions necessàries per a l’ampliació de l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell
250-01588/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

46

Proposta de resolució sobre la falta d’infermers a Catalunya
250-01589/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

46

Proposta de resolució sobre els mecanismes de prevenció de neoplàsies
250-01590/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

46

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

46

Proposta de resolució sobre el transport sanitari entre els tres hospitals del Consorci Sanitari Alt Penedès - Garraf i entre Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú,
i Sant Pere de Ribes
250-01593/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre l’aturada del projecte de reobertura del camp de golf
de Can Sant Joan, entre Rubí i Sant Cugat del Vallès
250-01594/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

47
47

Proposta de resolució sobre la unitat de Tedax-NRBQ del Cos de Mossos d’Esquadra
250-01595/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

47
47

Proposta de resolució sobre els establiments emblemàtics
250-01596/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

48
48

Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis residencials per a persones
amb discapacitat intel·lectual
250-01597/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

48
48

Proposta de resolució de condemna i de rebuig de les expressions xenòfobes i racistes de l’exconseller Xavier Vendrell
250-01598/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

48
48

Proposta de resolució sobre l’obertura d’un expedient d’ofici pel Síndic de Greuges sobre les incidències, les demores i els costos econòmics per als ciutadans de
l’atenció telefònica del 061
250-01599/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

49
49

Proposta de resolució sobre la investigació d’ofici del Síndic de Greuges amb relació a l’aplicació Radar Covid
250-01600/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

49
49

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
Tramesa a la Comissió

49

Proposta de resolució sobre la posada a disposició d’equips informàtics, connectivitat i formació digital per a garantir la continuïtat educativa
250-01602/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

50
50

Proposta de resolució sobre la introducció de la perspectiva de gènere en el proper
pla estadístic de Catalunya amb l’objectiu de treure informació quantitativa i qualitativa en l’àmbit econòmic, laboral i empresarial
250-01603/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

50
50

Proposta de resolució sobre el funcionament del 061
250-01604/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

50
50

Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’una prova pilot per a la reactivació de la restauració i l’hostaleria a Lleida
250-01605/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

Taula de contingut

51
51

4

BOPC 743
30 de novembre de 2020

Proposta de resolució sobre el fre a l’increment de les cases d’apostes
250-01606/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

51
51

Proposta de resolució sobre les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual al Baix Llobregat sud
250-01607/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

51
51

Proposta de resolució sobre la presència de dones com a expertes i com a actors
del món sanitari als mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-01608/12
Presentació: GP PSC-Units

52

Proposta de resolució de denúncia dels impagaments i dels pagaments amb retard
del Govern a les entitats residencials
250-01609/12
Presentació: GP Cs

53

Proposta de resolució sobre les pretensions del Marroc d’ocupar territori sahrauí i
aigües canàries i sobre el compliment del mandat de la Missió de les Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara Occidental
250-01610/12
Presentació: GP CatECP

54

Proposta de resolució de suport a la Plataforma Pedro Álvarez
250-01612/12
Presentació: Vidal Aragonés Chicharro, juntament amb una altra diputada del SP CUP-CC, Jordi
Orobitg i Solé, juntament amb un altre diputat del GP ERC, Francesc de Dalmases i Thió, del
GP JxCat, Marc Parés Franzi, del GP CatECP

56

Proposta de resolució sobre l’aturada del projecte de la variant de la carretera C-63
entre Sils i Riudarenes
250-01613/12
Presentació: GP CatECP

57

Proposta de resolució sobre la fiscalitat justa dels productes sanitaris per a la menstruació i d’higiene femenina
250-01614/12
Presentació: GP ERC

58

Proposta de resolució de suport i defensa dels llocs de treball de l’empresa TE
Connectivity
250-01615/12
Presentació: GP PSC-Units

59

Proposta de resolució de suport i defensa dels llocs de treball de l’empresa Faurecia
250-01616/12
Presentació: GP PSC-Units

60

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la
Sindicatura de Comptes
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2020, sobre l’Oficina Antifrau de
Catalunya, corresponent als exercicis 2010-2018, en compliment de la Resolució
214/XII del Parlament
256-00053/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences

61

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2020, sobre l’Institut d’Assistència
Sanitària, corresponent a l’exercici 2017
256-00054/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences

61

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2020, sobre l’Institut de Recerca
i Tecnologia Agroalimentàries, corresponent a l’exercici 2017
256-00055/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 24/2020, sobre la línia 9 del metro,
en compliment de la Resolució 511/XI del Parlament
256-00056/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Termini per a proposar compareixences

62
62

3.20. Interpel·lacions
Interpel·lació al Govern sobre la crisi industrial
300-00336/12
Presentació: GP PSC-Units

62

Interpel·lació al Govern sobre el balanç de l’acció de govern
300-00337/12
Presentació: GP PSC-Units

62

Interpel·lació al Govern sobre l’equitat territorial en les àrees rurals i urbanes
300-00338/12
Presentació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

63

Interpel·lació al Govern sobre la vulneració dels drets fonamentals del nen en el sistema educatiu català
300-00339/12
Presentació: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

63

Interpel·lació al Govern sobre el balanç de dos anys i mig d’inacció del Govern
300-00340/12
Presentació: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

64

Interpel·lació al Govern sobre el transport públic
300-00341/12
Presentació: GP JxCat

64

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de l’economia
300-00342/12
Presentació: SP PPC

64

Interpel·lació al Govern sobre l’agenda rural
300-00343/12
Presentació: GP ERC

65

Interpel·lació al Govern sobre escoles obertes i escoles segures
300-00344/12
Presentació: GP ERC

65

3.30. Altres tramitacions
3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
Informe del Síndic de Greuges titulat «Afectació de drets en l’execució penitenciària
de la Sentència 459/2019 del Tribunal Suprem»
360-00033/12
Tramitació en Comissió

65

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o
memòries de la Sindicatura de Comptes
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2020, sobre la seguretat i la mobilitat ciutadana de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, corresponent a l’exercici
del 2017
258-00031/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Termini per a demanar la presentació de l’informe

66
66

4. Informació
4.45. Composició dels òrgans del Parlament
4.45.05. Comissions legislatives
Composició de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
410-00008/12
Adscripció de diputats del GP JxCat
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions
4.50.01. Compliment de resolucions
Control del compliment de la Resolució 673/XII, sobre el millorament del CAP Gran
Sol, al barri de Llefià, a Badalona
290-00624/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

67

Control del compliment de la Resolució 674/XII, sobre els recursos del CAP Gran
Sol, de Badalona
290-00625/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

68

Control del compliment de la Resolució 675/XII, sobre el millorament de l’atenció
sanitària al CAP Gran Sol, de Badalona
290-00626/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

69

Control del compliment de la Resolució 716/XII, sobre el millorament de l’atenció a
les famílies dels afectats del trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat
290-00661/12
Criteri sobre el compliment

70

Control del compliment de la Resolució 717/XII, sobre les necessitats en els àmbits sanitari, social i educatiu dels afectats del trastorn per dèficit d’atenció amb
hiperactivitat
290-00662/12
Criteri sobre el compliment

70

Control del compliment de la Resolució 727/XII, sobre les mesures d’atenció a les
persones amb addiccions i patologies relacionades amb el joc i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació
290-00672/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

71

Control del compliment de la Resolució 730/XII, sobre el IV Pla de suport al tercer
sector social
290-00675/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

71

Control del compliment de la Resolució 861/XII, sobre la creació de programes i
campanyes per a joves en matèria de dret laboral
290-00770/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

72

Control del compliment de la Resolució 862/XII, sobre l’atenció a la discapacitat a
Calafell
290-00771/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

73

Control del compliment de la Resolució 865/XII, sobre els catalans a l’exterior
290-00774/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

74

Control del compliment de la Resolució 866/XII, sobre l’impuls de mesures per a
lluitar contra la bretxa salarial
290-00775/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

75

Control del compliment de la Resolució 869/XII, relativa a l’Informe de fiscalització
13/2019, sobre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya,
corresponent a l’exercici del 2017
290-00778/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

76

Control del compliment de la Resolució 870/XII, relativa a l’Informe de fiscalització
17/2019, sobre la Fundació Institut de Ciències Fotòniques, corresponent a l’exercici del 2017
290-00779/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

76

Control del compliment de la Resolució 879/XII, sobre l’establiment de mesures per a
minimitzar la situació generada per la crisi sanitària al sector de les colònies escolars
290-00788/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució
Taula de contingut
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Control del compliment de la Resolució 883/XII, sobre l’elaboració d’un estudi per
a quantificar els danys econòmics causats per la Covid-19 i sobre la plataforma en
línia Marketplace empresarial Covid-19
290-00792/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

79

Control del compliment de la Resolució 885/XII, sobre l’execució urgent d’un pla per
a la reactivació de les activitats extraescolars i ajuda en el sector del lleure i turístic
290-00794/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

79

Control del compliment de la Resolució 892/XII, sobre la situació de la infància i
l’adolescència
290-00801/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

85

4.50.02. Compliment de mocions
Control del compliment de la Moció 167/XII, sobre el model educatiu
390-00167/12
Informe relatiu al compliment de la Moció

89

Control del compliment de la Moció 174/XII, sobre la política industrial
390-00174/12
Informe relatiu al compliment de la Moció

96

Control del compliment de la Moció 177/XII, sobre la seguretat ciutadana als barris
i municipis
390-00177/12
Informe relatiu al compliment de la Moció

99

Control del compliment de la Moció 194/XII, sobre els procediments de regularització de les persones immigrades
390-00194/12
Informe relatiu al compliment de la Moció

105

Control del compliment de la Moció 204/XII, sobre l’atenció a la dependència i els
serveis residencials
390-00204/12
Designació de la Comissió competent

106

Control del compliment de la Moció 205/XII, sobre el sector del turisme
390-00205/12
Designació de la Comissió competent

106

Control del compliment de la Moció 206/XII, sobre l’aprovació de mesures d’acompanyament a les empreses en la gestió de la pandèmia
390-00206/12
Designació de la Comissió competent

106

Control del compliment de la Moció 207/XII, sobre l’abordatge dels casos de violència sexual en els centres educatius
390-00207/12
Designació de la Comissió competent

106

Control del compliment de la Moció 208/XII, sobre la importància de la prevenció de
la grip i les altres malalties d’hivern durant la pandèmia de Covid-19
390-00208/12
Designació de la Comissió competent

107

Control del compliment de la Moció 209/XII, sobre el suport a la llengua de signes
catalana i a les persones amb sordesa
390-00209/12
Designació de la Comissió competent

107

Control del compliment de la Moció 210/XII, sobre el foment de l’economia social i
cooperativa, el garantiment del dret a l’habitatge i a unes condicions de vida dignes, i
la creació d’impostos que gravin les empreses beneficiades per l’emergència sanitària
390-00210/12
Designació de la Comissió competent

107

Control del compliment de la Moció 211/XII, sobre la preservació del sistema català
d’emergències i protecció civil
390-00211/12
Designació de la Comissió competent
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats
4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les actuacions dutes a
terme arran de l’accident a l’empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
354-00236/12
Retirada de la sol·licitud

108

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració
Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la gestió
dels ajuts als autònoms durant el 9 i el 10 de novembre de 2020
354-00415/12
Acord sobre la sol·licitud

108

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre el
col·lapse informàtic del web d’accés als formularis de les sol·licituds d’ajuts per als
autònoms
354-00419/12
Acord sobre la sol·licitud

108

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre el
nomenament del director del Centre Blockchain de Catalunya
354-00428/12
Acord sobre la sol·licitud

108

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Sol·licitud de compareixença de Carles Garcías Hernández davant la Comissió de
Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els presumptes casos d’assetjament sexual que hi hauria hagut al Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència durant el seu mandat com a cap de gabinet
del conseller
356-00857/12
Acord sobre la sol·licitud
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Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Administració i Funció Pública davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre
els protocols vigents per a casos d’assetjament sexual, d’assetjament psicològic o
d’altres discriminacions en l’àmbit de la funció pública
356-00858/12
Retirada de la sol·licitud

109

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma «Salvem la Pineda d’en Gori» davant la Comissió de Territori perquè informi sobre els motius per a
aturar la construcció del tercer edifici a la pineda d’en Gori
356-00884/12
Acord sobre la sol·licitud
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Sol·licitud de compareixença de Quirze Salomó González, director del Centre Blockchain de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
perquè informi sobre els objectius del Centre Blockchain de Catalunya
356-00927/12
Acord sobre la sol·licitud
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb
el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la gestió dels ajuts
als autònoms durant el 9 i el 10 de novembre de 2020
355-00250/12
Acord de tenir la sessió informativa
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Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el
conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre el col·lapse informàtic del
web d’accés als formularis de les sol·licituds d’ajuts per als autònoms
355-00251/12
Acord de tenir la sessió informativa
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Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb
el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre el nomenament del
director del Centre Blockchain de Catalunya
355-00252/12
Acord de tenir la sessió informativa
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i
d’altres persones
Compareixença del secretari de Polítiques Digitals davant la Comissió de Polítiques
Digitals i Administració Pública per a presentar el pla d’actuacions del Pacte nacional per a una societat digital
357-00395/12
Substanciació
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357-00600/12
Substanciació

111
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Públic davant la Comissió de Territori per a informar sobre el pla Tren 2024
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111

Compareixença de Marta Felip Torres, directora de l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública per
a explicar el pla d’actuació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
357-00959/12
Substanciació

111

Compareixença de la directora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública per a informar sobre
el pla d’actuacions immediates de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
357-00963/12
Substanciació
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Compareixença de Carles Garcías Hernández davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública per a informar sobre els presumptes casos d’assetjament
sexual que hi hauria hagut al Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals
i Transparència durant el seu mandat com a cap de gabinet del conseller
357-01012/12
Acord de tenir la sessió de compareixença
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Compareixença Quirze Salomó González, director del Centre Blockchain de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública per a informar
sobre els objectius del Centre Blockchain de Catalunya
357-01013/12
Acord de tenir la sessió de compareixença
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Compareixença d’una representació de la plataforma «Salvem la Pineda d’en Gori»
davant la Comissió de Territori per a informar sobre els motius per a aturar la construcció del tercer edifici a la pineda d’en Gori
357-01014/12
Acord de tenir la sessió de compareixença
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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 1044/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’afavoriment
de l’acompanyament i la pal·liació de la situació de solitud de les
persones hospitalitzades que pateixen la Covid-19
250-01240/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 34, 12.11.2020, DSPC-C 618

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 12 de novembre de 2020, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’afavoriment de l’acompanyament
i la pal·liació de la situació de solitud de les persones hospitalitzades que pateixen
la Covid-19 (tram. 250-01240/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans,
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup
Parlamentari Republicà (reg. 68118).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Facilitar que un familiar acompanyi els pacients crítics de Covid-19 en fase
de no retorn. L’accés d’aquest familiar a la unitat hospitalària haurà de seguir en
tot moment les recomanacions de protecció establertes per a minimitzar el risc de
contagi.
b) Facilitar el lliurament i l’ús de mitjans de comunicació electrònics personals
als pacients per a garantir el contacte amb la família i mantenir-la informada d’una
manera continuada sobre llur estat.
c) Vetllar per la cura i el màxim benestar dels pacients aïllats durant llur ingrés i
a fomentar que tinguin objectes personals a l’habitació, sempre d’acord amb les recomanacions i els protocols de protecció establerts en cada moment.
Palau del Parlament, 12 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta
de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 1045/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’adopció de
mesures urgents de protecció i prevenció als centres residencials
arran de la pandèmia de Covid-19
250-01251/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 34, 12.11.2020, DSPC-C 618

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 12 de novembre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents de protecció i prevenció a les residències i centres per a persones amb discapacitat arran de
la pandèmia de Covid-19 (tram. 250-01251/12), presentada pel Grup Parlamentari
de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 71789).
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) Garantir als usuaris dels centres residencials, tant per a gent gran com per a
persones amb discapacitat, problemes de salut mental i addiccions, els tractaments
contra la Covid-19.
b) Aplicar mesures de detecció i distanciament dels usuaris i els professionals
dels centres residencials contagiats de Covid-19 per a evitar el perill de contagi i
protegir tots dos col·lectius.
c) Fer els tests necessaris als usuaris i els professionals dels centres residencials
per a aplicar plans de desconfinament basats en l’evidència científica i protegir les
persones més vulnerables.
d) Garantir la publicació de dades veritables i fiables respecte al nombre de contagis i morts per a aplicar plans epidemiològics efectius, assegurar el dret d’accés a
la informació i honrar les víctimes.
e) Gratificar els professionals que han prestat serveis assistencials en tots els tipus de centres residencials, tant d’atenció a gent gran com a persones amb discapacitat intel·lectual o amb problemes de salut mental i tant propis amb gestió delegada
com privats.
Palau del Parlament, 12 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta
de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 1046/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció de les
necessitats de salut mental derivades de la pandèmia de Covid-19
250-01252/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 34, 12.11.2020, DSPC-C 618

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 12 de novembre de 2020, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’atenció de les necessitats de salut
mental derivades de la pandèmia de Covid-19 (tram. 250-01252/12), presentada pel
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 71792).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Posar en marxa plans de suport al dol en el marc del Pla d’acció per al suport
emocional i la gestió de l’estrès agut de la ciutadania davant la situació de pandèmia causada pel nou coronavirus, i a implantar els mitjans adequats i necessaris per
a cadascuna de les circumstàncies que aquest pla preveu, de manera que sigui una
eina efectiva d’atenció i suport al dol per a les persones que han perdut algun familiar per la pandèmia.
b) Dur a terme programes d’atenció dels trastorns adaptatius que també donin
resposta a la situació desencadenada per la pandèmia.
c) Reactivar la línia estratègica d’actuació preventiva del suïcidi derivada de la
revisió del codi risc suïcidi ajustant el personal als recursos de la xarxa pública de
salut mental infantojuvenil i d’adults, a fi de desenvolupar programes que garanteixin a les persones en situació de risc les intervencions terapèutiques d’atenció i
seguiment amb les freqüències que s’hagin demostrat eficaces segons les guies de
bona pràctica clínica.
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d) Garantir l’accés als recursos donant-los a conèixer a la població amb campanyes de comunicació actives a les xarxes socials i amb els professionals de l’atenció
primària i dels serveis socials.
e) Fer efectius els recursos d’acord amb els criteris d’universalitat i equitat i a
garantir l’accés al sistema públic de salut mental a tothom que ho necessiti, també
als professionals sanitaris, els professionals de les residències i els membres dels
cossos de seguretat i de protecció civil, que amb llur tasca han contribuït a pal·liar
els efectes de la pandèmia.
Palau del Parlament, 12 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió en funcions de president, María del Camino Fernández Riol; el vicepresident de la Comissió, Xavier Quinquillà Durich

Resolució 1047/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’adequació de
l’atenció primària a la lluita contra la Covid-19 i els possibles rebrots
250-01298/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 34, 12.11.2020, DSPC-C 618

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 12 de novembre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’adequació de l’atenció primària a la
lluita contra la Covid-19 i els possibles rebrots (tram. 250-01298/12), presentada pel
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 71827).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Reconèixer i agrair a tots els professionals sanitaris i no sanitaris de l’atenció
primària llur total dedicació i entrega, tant professional com humana, que ha permès
que les conseqüències de la Coivid-19 no hagin estat encara més dramàtiques.
b) Lamentar especialment els contagis entre els professionals del sistema sanitari, conseqüència de la manca dels mitjans adequats perquè duguin a terme llur tasca
en condicions segures.
c) Considerar els centres d’atenció primària centres d’especial rellevància tant
per al seguiment de la pandèmia com per a l’atenció sanitària general. A aquest efecte, s’han d’establir circuits i protocols d’atenció diferenciats per a cadascun d’aquests
objectius.
d) Reforçar les plantilles dels centres d’atenció primària per a cobrir amb circuits
separats l’atenció sanitària general, inclosa la que ha restat pendent, i l’atenció específica derivada de la Covid-19.
e) Dotar els centres d’atenció primària dels mitjans òptims de protecció per a
llurs professionals, amb la quantitat suficient perquè es puguin renovar amb la periodicitat que estableixen les millors guies d’ús.
f) Garantir la disponibilitat dels tests de reacció en cadena de la polimerasa i de
serologia a tots els professionals de l’atenció primària que els necessitin a fi d’identificar precoçment els possibles positius.
g) Oferir un accés ràpid als serveis especialitzats de salut mental tant a les persones a qui el confinament ha desbordat psicològicament com als professionals sanitaris que els necessiten com a conseqüència de llur estrès i sobrecàrrega d’activitat.
h) Dotar els centres d’atenció primària de suficients mitjans diagnòstics, tant de
tests de reacció en cadena de la polimerasa com de serologia, a fi de garantir un se-
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guiment epidemiològic adequat de la població de llur àrea d’influència i detectar les
persones simptomàtiques en les fases inicials.
i) Reforçar les mesures de control epidemiològic per a assolir una identificació
de les fonts de contagi més potent i ràpida, una recollida exhaustiva de dades de
possibles contagis i un seguiment estricte d’aquestes dades per a controlar la salut
pública.
j) Reforçar la relació entre els centres d’atenció primària i els centres residencials
per a assolir una atenció i un control millors de la població institucionalitzada a llur
zona de referència.
k) Establir relacions fluides entre els centres d’atenció primària i els representants d’associacions de pacients i d’entitats socials de llur zona d’influència a fi de
millorar la detecció de casos, la coordinació per a recuperar l’activitat pendent, la
revisió de protocols i la col·laboració en l’ajuda informal.
l) Establir convenis amb hotels o establiments similars, i mantenir els existents,
per a aïllar les persones que han de fer quarantena quan no és aconsellable que la
facin en llur domicili, i també els professionals quan calgui.
m) Complir les mocions i les resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya
sobre l’atenció primària, especialment les relatives als recursos per a dignificar-la,
les de reconeixement dels professionals i les que faciliten les condicions per a llur
desenvolupament competencial.
Palau del Parlament, 12 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta
de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 1048/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’activació
urgent d’un programa de detecció i atenció de les addiccions en el
context de la crisi de la Covid-19
250-01318/12
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 34, 12.11.2020, DSPC-C 618

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 12 de novembre de 2020, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’activació urgent d’un programa de detecció i atenció de les addiccions en el context de la crisi de la Covid-19
(tram. 250-01318/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 71832).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Desenvolupar un programa de detecció d’addiccions comportamentals i amb
substàncies en el context de la crisi de la Covid-19, posant especial èmfasi en les
persones més joves i els col·lectius especialment vulnerables.
b) Establir línies específiques de detecció de conductes de risc de consum de
substàncies i d’addicció a les pantalles entre els adolescents en el marc del programa
«Salut i escola», i a desenvolupar l’atenció telemàtica per a garantir l’atenció durant
els confinaments i les restriccions de la mobilitat.
c) Fer que els equips docents estableixin línies de prevenció que fomentin l’ús
saludable de les tecnologies de la informació i la comunicació entre els joves i els
adolescents.
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d) Reforçar els equips de professionals dels centres d’atenció i seguiment de les
addiccions i els equips d’atenció de les addiccions comportamentals, del joc patològic i de les addiccions sense substància per a garantir la detecció i l’atenció de les
persones afectades i dels nous casos desenvolupats durant el confinament.
e) Activar totes les mesures previstes en l’àmbit de la salut pública per a fer el
seguiment necessari posterior a la Covid-19, com ara la taula d’estudi de les tecnologies de la informació i la comunicació perquè tracti específicament les addiccions
amb i sense substància amb relació a aquesta pandèmia.
f) Garantir les dotacions dels equips de salut mental i addiccions incrementant
llurs pressupostos i contractes a fi d’assegurar l’atenció de les persones amb una
afectació emocional derivada de la Covid-19, i la implantació d’un pla de prevenció
del suïcidi.
Palau del Parlament, 12 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió en funcions de president, María del Camino Fernández Riol; el vicepresident de la Comissió, Xavier Quinquillà Durich
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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 condemna a la inacció intencionada
del Govern davant d’accions il·legals que vulneren el lliure exercici
del dret a la llibertat de moviments emparat per la Constitució i el
Tractat de la Unió Europea
250-01082/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 32, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 635.

Proposta de resolució sobre els talls viaris a l’autopista AP7 i la
carretera NII a la Jonquera
250-01083/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 32, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 635.

Proposta de resolució sobre la corrupció en el Departament de
Cultura
250-01127/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Cultura en la sessió 23, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 637.

Proposta de resolució de condemna de les manifestacions racistes i
supremacistes proferides a l’hemicicle del Parlament
250-01190/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Cultura en la sessió 23, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 637.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de la gratificació econòmica
al personal de neteja, bugaderia i cuina de les residències
250-01506/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 34, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 632.
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació als
cossos de Bombers de la Generalitat i de Mossos d’Esquadra i a les
policies locals
202-00086/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 87034).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.12.2020; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de
la renda garantida de ciutadania
202-00088/12
PRESENTACIÓ: SP CUP-CC
Reg. 86518, 86940 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlament

Vidal Aragonés Chicharro, diputat, Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord
amb el que estableixen els articles 111.b i 138.2 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent i sol·liciten que d’acord amb l’article 138 del Reglament, es tramiti pel procediment de lectura única:
Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, de la renda
garantida de ciutadania
Exposició de motius

En el balanç de resultats de la implementació de la llei de la Renda Garantida de
Ciutadania, fruit del diàleg amb les persones vulnerables afectades, els punts d’assessorament, treballadores socials, etc., s’ha constatat que el termini de resolució
administrativa de les sol·licituds és excessivament llarg per a les persones que es
troben en situació de vulnerabilitat. D’altra banda, l’administració ha disposat d’un
període de gairebé tres anys des de la posada en marxa de la llei RGC per crear les
condicions organitzatives i de funcionament que agilitzin i escurcin el termini de
tramitació i resolució. A més, l’agreujament de la pobresa i exclusió social com a
conseqüència de la pandèmia del Covid-19, fa més necessari i urgent agilitzar la tramitació administrativa de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania.
La crisi de la pandèmia del Covid-19 ha provocat un notable increment de la pobresa a Catalunya, que afecta especialment a la població immigrant. És el moment
per a realitzar el major esforç per eradicar la pobresa severa, facilitant l’accés al dret
a la Renda Garantida de Ciutadania a aquest col·lectiu. En aquest sentit, la modificació proposa escurçar el requisit d’empadronament de dos anys a un sol any.
D’altra banda, la por a un efecte crida important no s’ha confirmat, si observem
la limitada extensió de la cobertura de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania en comparació amb l’antic PIRMI.
Amb l’objectiu d’avançar la resposta a l’increment de la pobresa com a conseqüència de la pandèmia del Covid-19, proposem les següents modificacions.
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Proposició de llei
Article 1

Es modifica l’article 7 epígraf c) de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la Renda
Garantida de Ciutadania, que resta redactat de la manera següent:
Article 7. Requisits per a tenir dret a la renda garantida de ciutadania
c) Tenir residència continuada i efectiva a Catalunya durant els dotze mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud, no es tindran en compte per
al còmput d’aquest període les absències justificades inferiors a un mes.
Article 2

Es deroga l’apartat 2.b) de l’Article 23 de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la
Renda Garantida de Ciutadania.
Article 3

Es modifica l’article 26.1 de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la Renda Garantida de Ciutadania, que resta redactat de la manera següent:
Article 26. Resolució administrativa de les sol·licituds
1. L’administració pública competent ha de dictar una resolució expressa denegant o atorgant la prestació en el termini d’un mes a comptar de la data d’entrada de
la sol·licitud en el registre.
Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la
Generalitat.
Aquesta norma no suposa la realització de despeses amb càrrec a Pressupostos
de la Generalitat. Si hagués efectes de la mateixa que eventualment comportessin
la realització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produirien efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponents a
l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.
Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Vidal Aragonés Chicharro, diputat; Carles Riera Albert, representant, SP CUP-CC

Proposició de llei per a garantir els drets de les persones
consumidores en matèria de titularitzacions hipotecàries i creditícies
202-00089/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 86562 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, José Rodríguez Fernández, diputat del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableixen els articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició
de llei següent:
Proposició de llei per garantir els drets de les persones consumidores
en matèria de titularitzacions hipotecàries i creditícies
Exposició de motius

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa, en el seu article 28, que les persones en llur condició de consumidores i usuàries de béns i serveis tenen dret a una
3.01.02. Proposicions de llei
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informació veraç i entenedora davant de conductes abusives, negligents i fraudulentes. Així com el dret de consumidors i usuaris de ser informats i participar, en els
termes que estableixen les lleis.
Una matèria de la qual la Generalitat de Catalunya n’ostenta la competència exclusiva, tal com estableix l’article 49.1 que estableix que els poders públics han de
garantir la protecció de la salut, la seguretat i la defensa dels drets i els interessos
legítims dels consumidors i usuaris. En exercici de dites competències es va proclamar la Llei 22/2010, de 23 de Juliol, del Codi de Consum de Catalunya.
L’activitat legislativa en defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries s’ha intensificat durant les últimes dècades en l’àmbit català i Europeu. En aquest
procés d’enfortir els drets de persones consumidores i codificar els seus drets enfront
l’abús i el frau, s’ha d’emmarcar l’impuls de dita llei 22/2010, de 23 de Juliol, del
Codi de Consum de Catalunya. Aquests mateixos drets son reconeguts en els documents fonamentals de la Unió Europea, en base a l’establert en els articles 114 i 169
del funcionament de la UE, amb l’objectiu d’apoderar les persones consumidores i
usuàries per a tal de garantir els seus drets de forma efectiva.
La defensa efectiva dels drets dels consumidors és un pilar fonamental de la defensa dels drets bàsics i socials de la ciutadania enfront d’actors econòmics que tot
sovint exerceixen una posició de dominació o s’aprofiten de les asimetries en la informació per a tal de maximitzar el seu benefici a costa dels drets de la ciutadania
i el be comú.
La transparència i la publicitat és una eina essencial per a tal de defensar els drets
del consumidor. En paraules de Louis Dembitz Brandeis (1856-1946), un dels magistrats del Tribunal Suprem dels Estats Units d’Amèrica més actius a l’hora de combatre els abusos de grans monopolistes i entitats financeres, que la llum del sol es el
millor dels desinfectants. Des d’inicis del segle xx la publicitat i la transparència han
estat un dels elements més efectius a l’hora de combatre els abusos d’entitats financeres i grans empreses que basen el seu benefici en la desinformació, quan no la ofuscació directa i intencionada.
L’impuls Europeu ha estat essencial per a garantir i reforçar els drets de les persones consumidores, que tot sovint s’han vist indefenses per l’actuació de les administracions estatals. Des de 1952, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE)
vetlla pel compliment del dret de la Unió en els estats membres i dictat jurisprudència que han reforçat la integració europea a l’hora que ampliaven els drets de la
ciutadania i de les persones consumidores enfront practiques comercials deslleials,
contractes d’assegurances, productes financers i clàusules abusives.
D’entre aquesta legislació Europea per a garantir els drets de les persones consumidores, destaca la directiva 93/13 del Consell Europeu, del 5 d’Abril de 1993, sobre
clàusules abusives en els contractes celebrats amb els consumidores te com objectiu
homogeneïtzar la defensa dels drets dels consumidors enfront clàusules abusives.
Modificada per la Directiva (UE) 2019/2161 que te com objectiu modernitzar la legislació europea en matèria de consum.
En base a el dret comunitari el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha disposat que les persones consumidores no estiguin vinculats per les clàusules abusives
que figurin en contractes, permetent no només revisar el contingut de la clàusula
sinó a deixar-la sense aplicació, o no limitar en el temps els efectes de la nul·litat de
les clàusules sòl. Recentment, la Sentencia de la Sala Quarta del Tribunal de Justícia de la Unió Europea estableix com abusives –contrari a el criteri esgrimit per el
Tribunal Suprem– les clàusules d’obertura en contractes hipotecaris que obliguen a
els clients a incórrer amb el costos d’obertura.
La Llei 22/2010, de 20 de Juliol, del Codi de Consum de Catalunya amplia, actualitza i millora els drets de les persones consumidores del nostre país. L’objecte
d’aquesta llei es continuar ampliant els drets de les persones consumidores i les garanties del seu exercici efectiu. En aquest reforçant l’exercici del dret a la informació
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en l’àmbit de la relació hipotecaria i creditícia. Garantint un dret bàsic en qualsevol
relació contractual, tal com es el dret a conèixer quin es l’altre part del contracte en
dita relació financera.
La necessitat de securitizació i liquiditat de les entitats financeres ha creat un
mercat secundari per a productes de crèdit en la que es traspassa la propietat del
crèdit, entesa com el dret a el cobrament del deute. El Reglament (UE) 2017/2402
estableix un marc general per a les titularitzacions i estableix un marc específic per
a la titularització simple, transparent i normalitzada. Estableix condicions d’homogeneïtat per a paquets de titularitzacions, de manera que en un mateix paquet de
deute no es puguin barrejar diferents tipus d’actius.
La Comissió Nacional del Mercat de Valors també ha establert la obligació de les
entitats bancaries de respondre a les sol·licituds d’informació per a tal de conèixer si
un préstec es troba titularitzat. Malgrat això, davant la manca de regulació especifica, encara continua sent problemàtic l’accés a el coneixement sobre qui es el propietari últim del crèdit. Encara avui, podem trobar clàusules –a totes llums abusives–
en préstecs hipotecaris en que es va renunciar al deutor a notificacions per causa de
cessions o venta del crèdit. El Tribunal de Justícia Europea té pendent de pronunciar-se sobre les clàusules hipotecaries que obliguen a renunciar a la notificació en
cas de cessió o venda del crèdit i fins a quin punt incompleix la directiva 93/13/CEE.
Aquesta reforma ve a garantir aquest dret de l’accés de la informació, actualitzant també la definició de persona consumidora i usuària en base a la jurisprudència Europea i definint de forma més acurada les pràctiques comercials deslleials i
clàusules abusives.
Article 1. Protecció contra pràctiques comercial deslleials

Es modifica la Llei 22/2010, de 23 de juliol, del de el Codi de Consum de Catalunya, a matèria de protecció contra les clàusules abusives modificant la lletra d) de
l’article 331-3 amb la redacció:
d) Realitzar pràctiques comercials deslleials per acció o per omissió, així com
davant de pràctiques comercials agressives realitzades abans, durant i després d’una
transacció comercial, sempre que provoquin o puguin provocar a les persones consumidores i usuàries un comportament econòmic que d’una altra manera no hauria
tingut.
Article 2. Ampliació de les mesures de lluita contra les pràctiques i
clàusules abusives

S’afegeixen els punts 5, 6 i 7 al article 123-10 de la Llei 22/2010, de 23 de juliol,
del Codi de Consum de Catalunya, per ampliar les mesures de la lluita contra les
pràctiques i clàusules abusives:
5. Es consideraran clàusules abusives les previstes en la seva normativa reguladora.
6. Les administracions públiques adoptaran les mesures que siguin de la seva
competència per aconseguir el compliment de la legislació vigent, en especial, amb
la finalitat de que les persones consumidores estiguin protegides contra les pràctiques i les clàusules abusives il·legibles o de difícil comprensió en els contractes i en
les transaccions.
Aquesta protecció s’estén als incompliments que puguin sorgir respecte del que
s’ha convingut en la fase preparatòria del contracte, en l’oferta, la promoció i la publicitat, així com als incompliments de les obligacions assumides i a desenvolupar
fins la completa consumació del contracte en els contractes de serveis i subministraments de tracte successiu.
7. Per la seva part, les persones consumidores tenen el dret a requerir l’eliminació i el cessament de les clàusules i pràctiques abusives o deslleials, amb indepen-
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dència de la possibilitat d’exercir els seus drets per la via jurisdiccional que les reconegui la legislació vigent.
Article 3. Publicitat de les pràctiques i condicions contractuals abusives

S’afegeix el punt 3 a l’article 333-9 de la Llei 22/2010, de 23 de juliol, del Codi
de Consum de Catalunya, sobre publicitat de les sancions, amb la següent redacció:
3. La conselleria competent en matèria de consum publicarà anualment en la
seva pàgina web o per qualsevol mitjà que consideri adequat, informació clara i fàcilment comprensible sobre aquelles pràctiques o condicions considerades abusives
com a conseqüències de la seva verificació en el mercat i que així hagin estat ratificades pels òrgans judicials.
Article 4. Nova regulació sobre drets de persones consumidores en
matèria de préstecs hipotecaris o altres productes crediticis

S’afegeixen els articles 123-11, 123-12, 123-13 i 123-14 a la llei 22/2020, de 23 de
Juliol, del Codi de Consum de Catalunya relatius a la regulació dels drets de persones
consumidores en matèria de préstecs hipotecaris o altres productes crediticis.
Article 123-11. Dret d’informació sobre la titularitzacions de préstecs hipotecaris d’altres tipus
1. A efectes de la llei, es consideraran les següents definicions:
a. Hipoteca titularitzada: aquell préstec amb garantia hipotecària contractada per
una persona o persones consumidores amb una entitat de crèdit l’actuació de la qual
es trobi en territori català estigui subjecte a la supervisió del Banc d’Espanya, que
hagi estat cedida per qualsevol títol a un fons de titularització d’acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de regulació del mercat hipotecari, i sobre el
règim de societats i fons d’inversió immobiliària i sobre fons de titularització hipotecària, així com les normes que la desenvolupin.
b. Crèdit titularitzat: aquell deute sense garantia hipotecària, amb garanties d’altres tipus o sense garantia real, contreta per una persona o persones consumidores
amb altres entitats financeres, empreses comercials o de serveis, que hagi estat cedida per qualsevol títol i en qualsevol modalitat a fons, ens o empreses instrumentals
dedicades a operacions de titularització.
c. Retitularització: es considera retitularització aquella titularització en la qual
com a mínim una de les exposicions subjacents és una posició de titularització.
d. Posició en una retitularització: l’exposició davant a una retitularització en els
termes de les directives comunitàries reguladores de les activitats d’entitats de crèdit
i empreses d’inversió.
2. Les entitats financeres que, per si mateixes o a través d’entitats vinculades,
hagin cedit un crèdit hipotecari o ordinari a un fons de titulació, ens o societat instrumental hauran d’informar per escrit d’aquesta cessió, del preu en euros de la mateixa i de les seves restants condicions essencials a la persona o persones amb les
que hagin signat el contracte de préstec garantit amb hipoteca o algun altre tipus de
préstec amb diferent garantia o sense garantia. Així com als garants o avaladors, si
els hi hagués.
La mateixa obligació incumbirà als titulars de drets de crèdit nascuts de deutes
contretes per les persones consumidores amb altra entitats, empreses comercials o
de serveis que s’han cedit a terceres persones per qualsevol modalitat.
Aquesta notificació de la cessió, transmissió, titulació o retitularització serà realitzada d’ofici per l’entitat o empresa en el moment de produir-se o en qualsevol altre
moment, a petició de la persona interessada.
3. El compliment de les obligacions d’informació de informació a les persones consumidores sobre cessió, transmissió o titulacions hipotecàries o d’altres crèdits realitzades per entitats bancàries, financeres o de crèdit subjectes al compliment d’aquesta
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llei, serà objecte de control i inspecció, conforme al que disposa el títol III d’aques
ta llei.
4. L’entitat o empresa que, d’ofici o en el supòsit de sol·licitud per la persona consumidora, no notifiqui la informació dintre del termini, incorrerà en una omissió
sancionable com a infracció de les considerades com a greus en la present llei. Si
l’omissió d’informar sobre la titulació, de les retitularitzacions o de la cessió a una
entitat d’inversió, d’una hipoteca afecta a la capacitat de la part deutora per defensar-se en un procediment d’execució hipotecària, l’entitat cessionista incorrerà en
una infracció de les considerades com a molt greus en aquesta llei.
5. Notificada la cessió, transmissió, titularització o retitularització de qualsevol
dels crèdits als quals es refereix el present article, el deutor tindrà el dret a extingir-lo en les condicions i terminis previstos en la legislació estatal aplicable.
6. En els supòsits de reestructuració bancària, successió per qualsevol causa, absorció i, en general, en tots aquells en què l’entitat que va concedir el préstec ja no
existeixi legalment, l’entitat resultant del procés de reestructuració, absorció o successió es subrogarà a tots els efectes en les obligacions que estableix la present llei.
Article 123-12. Termini de comunicació de la cessió de crèdits
1. El termini de comunicació no podrà superar, en cap cas, els deu dies hàbils
des que es produeix la titularització o retitularització de el préstec hipotecari o del
crèdit o la cessió a entitats d’inversió de qualsevol naturalesa.
2. També el termini regirà des de la sol·licitud d’informació realitzada per la part
deutora, en el cas dels préstecs titularitzat, retitularitzats o cedits a entitats d’inversió
abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei i en altres situacions.
L’entitat ha de facilitar un document acreditatiu de la realització de la sol·licitud
de informació a la persona sol·licitant, en el qual ha de figurar la data de la mateixa,
les dades de sol·licitant i de l’entitat destinatària.
Article 123-13. Contingut de la informació específica sobre la cessió de crèdits
La notificació de la informació sobre la personalitat de el nou creditor es durà a
terme mitjançant correu postal certificat o qualsevol altre mitjà admès en dret que
permeti deixar constància fefaent de el coneixement efectiu de la transmissió per
part del deutor, garants i avaladors, si n’hi ha, amb indicació de la identitat de el
nou creditor, el històric de les successives transmissions des del principi contractual, així com de totes les dades que permetin la identificació de manera senzilla i
comprensible de:
a) La data d’escriptura de cessió, transmissió, titularització o retitularització del
crèdit o la cessió a entitats d’inversió, incloses les successives transmissions, si existissin.
b) La data de constitució de el fons o deis fons de titularització, ens o empreses
instrumentals adquirents en el període de vigència del crèdit.
c) La pàgina de el document de constitució de fons de titularització, de les retitularitzacions o de les cessions a entitats d’inversió, en què es troba el crèdit de la
persona consumidora.
d) El codi de el crèdit de la persona consumidora, de manera que a aquesta li
sigui possible identificar i localitzar, en el document i pàgina indicats, el seu deute.
e) El preu en euros de la transmissió. En el cas de la cessió a entitats d’inversió, informaran tant del valor total de l’emissió del cessionista com de la valor total de compra
del cessionari. En cas que l’entitat conservi la titularitat del crèdit, s’ha de fer constar
en la informació proporcionada a la persona consumidora la manifestació que continua
sent el seu creditor.
Article 123-14. Extensió de el dret d’Informació a la cessió o substitució en casos
de plans i fons de pensions, jubilació i inversió
1. Les entitats gestores i dipositàries de plans i fons de pensions, de jubilació i de
inversió, estan obligades a notificar per escrit i de forma fefaent a les persones titu-
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lars i beneficiaries qualsevol cessió o acord de substitució que hi pugui haver durant
la vida del contracte, amb indicació de la data de l’operació, la identitat de l’entitat
entrant, així com qualsevol altra variació en les condicions essencials del contracte
com a conseqüència de la cessió o substitució.
2. El termini per dur a terme aquesta notificació no podrà superar els deu dies
hàbils des de la data de la cessió o substitució i la seva omissió és sancionable com
una infracció considerada com a greu en els termes del títol IV d’aquesta llei.
Disposició addicional. Única

S’introdueixen en la Llei 22/2010, de 23 de juliol, del de el Codi de Consum de
Catalunya, modificacions addicionals en la redacció de diversos preceptes, amb el
contingut següent:
Un. S’afegeix un apartat 7 a l’article 331 de la Llei 22/2010, de 23 de juliol, de la
Generalitat, amb el tenor literal següent:
«1. bis. L’omissió del deure de notificació en termini i amb el contingut legalment
exigible de la informació sobre cessió, titularització o retitularització de crèdits hipotecaris, ordinaris o altres a la qual tinguin legalment dret les persones consumidores i usuàries.»
Dos. S’afegeix l’apartat 8 de l’article 331 de Llei 22/2010, de 23 de juliol, de la
Generalitat, amb el tenor literal següent:
«331-8 Que s’acrediti que l’omissió d’informació sobre la cessió, titularització o
retitularització de crèdits hipotecaris, ordinaris o altres a la qual tinguin legítimament dret les persones consumidores i usuàries afecti la capacitat de la part deutora
per defensar-se en un procediment d’execució hipotecària.»
Disposició transitòria primera. Règim transitori de el deure d’informació

Les entitats bancàries, financeres i de crèdit han de comunicar la informació determinada a l’article 123 d’aquesta norma a totes les persones deutores, així com a
les persones garants i avaladors, per préstecs de garantia hipotecària, o ordinaris i
altres crèdits, amb independència de l’estat en què es troba el procediment, fins i tot
quan aquest hagi finalitzat, que tinguin condició de persones consumidores i el seu
crèdit hagués estat cedit, transmès o titularitzat, totalment o parcialment, amb anterioritat a la entrada en vigor d’aquesta llei.
Per complir amb aquesta obligació, disposaran d’un termini de tres mesos a
comptar de la entrada en vigor d’aquesta llei. La verificació de l’incompliment
d’aquesta obligació es qualificarà com a falta greu als efectes d’aquesta Llei.
Disposició transitòria segona. Campanyes informatives

Després de l’aprovació d’aquesta llei, el departament amb competència en matèria de consum realitzarà campanyes informatives per donar a conèixer els drets
de les persones consumidores reconeguts en aquesta llei, fomentant i incentivant la
col·laboració amb les diverses organitzacions representatives de les persones consumidores i usuàries.
En el mateix sentit, es fomentarà la col·laboració i cooperació amb les entitats
locals per a la realització d’aquestes campanyes.
Disposició transitòria tercera. Formació

Després de l’aprovació d’aquesta llei, el departament amb competències en matèria de consum promourà i incentivarà programes de formació de les persones consumidores i usuàries, en col·laboració amb les diverses organitzacions representatives
d’aquestes persones, sobre les matèries regulades en la present llei.
En el mateix sentit, es fomentarà la col·laboració i cooperació amb les entitats
locals per a la realització d’aquestes campanyes.
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Disposició final primera. Habilitació normativa

S’habilita al Parlament de Catalunya perquè en el termini d’un any, a comptar de
la entrada en vigor de la llei, redacti i aprovi un decret legislatiu amb un text refós
únic en què es regularitzin, aclareixin i harmonitzin les normes amb rang legal vigents a Catalunya en matèria de protecció, defensa i promoció dels drets i legítims
interessos de les persones consumidores i usuàries.
Disposició final segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de
la Generalitat Catalunya.
Palau del Parlament, 17 de novembre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; José Rodríguez Fernández, diputat, GP ERC

3.01.03.

Decrets llei

Decret llei 42/2020, del 10 de novembre, de mesures urgents de
suport a entitats del tercer sector social
203-00067/12
DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 86551 / Coneixement: Mesa del Parlament, 24.11.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 24 de novembre de
2020, ha pres coneixement del Decret llei 42/2020, del 10 de novembre, de mesures
urgents de suport a entitats del tercer sector social, publicat al DOGC 8269, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que
estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 13.11.2020.
A la Mesa del Parlament

Meritxell Budó pla, consellera de la Presidència i portaveu del Govern, per assignació de les funcions de secretària del Govern efectuada en l’Acta del Govern del
10 de novembre de 2020,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 10 de novembre de 2020,
s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, s’aprova la iniciativa SIG20TSF1737 - Projecte de decret llei de mesures urgents de suport a entitats
del tercer sector social.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.
Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport
a entitats del tercer sector social

L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom
del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
De conformitat amb el que disposen l’article 6 i concordants de la Llei 13/2008,
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret
114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Catalunya;
D’acord amb això, promulgo el següent
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Decret llei
Exposició de motius

La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d’excepcionalitat en molts
sectors, fet que requereix un desplegament continu de mesures extraordinàries de
caràcter social i econòmiques. Aquest Decret llei té per objecte establir mesures
urgents de suport a les entitats del tercer sector social, i que tenen com a finalitat
fer front a les conseqüències de la crisi sanitària i social generada per la pandèmia.
Els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 s’estan allargant en el
temps i es manifesten amb una gran intensitat. A aquests efectes cal afegir-hi els que
deriven de les mesures que s’han hagut d’adoptar en els darrers dies per a la contenció del virus, concretament arran de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre,
per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, i de la
Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic
de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, així com els que deriven de
la declaració de l’estat d’alarma establert per mitjà del Reial decret 926/2020, de 25
d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions
causades pel SARS-CoV-2.
El context econòmic i social generat per la pandèmia provocada per la COVID-19
i les mesures que ha calgut adoptar per evitar-ne la propagació han afectat greument
les entitats que configuren el tercer sector social de Catalunya, ja que molts dels seus
serveis d’atenció a les persones s’han d’adaptar a conseqüència de les restriccions i
necessitats imposades en el marc d’aquesta pandèmia, a fi que es puguin continuar
prestant, i això ha comportat que hagin hagut de suportar un increment significatiu
de les seves despeses que no tenien previst.
El tercer sector social és una peça clau per a l’atenció i la defensa de col·lectius
molt diversos en situacions de vulnerabilitat i en risc d’exclusió els quals, a causa
d’aquesta situació tan extraordinària, necessiten encara més suport.
En aquest sentit, en un marc de col·laboració entre la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives, la Direcció General de Relacions
Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral, i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, aquests dos últims donant suport en l’àmbit de la instrucció de la
convocatòria, s’activa una línia d’ajuts específica per contribuir que les entitats del
tercer sector social puguin fer-ne les adaptacions dels serveis d’atenció a les persones i que són absolutament necessàries per continuar desenvolupant la funció social
tan important que tenen.
Per això, el capítol I d’aquest Decret llei preveu mesures econòmiques de suport
a entitats del tercer sector social. Aquests ajuts consisteixen en un import fix de pagament únic de 10.000 euros per a les fundacions, les associacions i les cooperatives
d’iniciativa social que tenen com a finalitat l’atenció i la defensa dels drets socials
de col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió; o de 20.000 euros per a les federacions
i les associacions que estiguin constituïdes per les fundacions, les associacions i les
cooperatives d’iniciativa social amb la mateixa finalitat d’atenció i defensa dels drets
socials de col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió.
Es tracta d’una mesura de necessitat extraordinària i urgent pel gran valor social
que té la feina que fan aquestes entitats, com a garants de l’atenció i la defensa dels
drets socials de col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió.
Així mateix, el capítol II del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures
extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19,
regula les mesures de caràcter social en l’àmbit de la cultura, i crea un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, d’un import fix de
750 euros, destinat a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques,
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arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de
la crisi sanitària a Catalunya i, en concret, preveu a l’apartat 2 de l’article 11 que el
termini per presentar les sol·licituds restarà obert fins a l’exhauriment de la dotació
designada a l’efecte i, en tot cas, si la partida pressupostària no s’ha exhaurit abans,
fins al 31 de desembre de 2020. Amb el benentès que la data de signatura de la Resolució d’aquesta prestació extraordinària no pot anar més enllà del 31 de desembre
de 2020, el termini per presentar aquestes sol·licituds s’ha de modificar a la data de
15 de desembre de 2020. En aquest sentit, el capítol II d’aquest Decret llei modifica
l’apartat 2 de l’article 11 del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, per establir que
la data de presentació de les sol·licituds restarà oberta fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària designada a aquest efecte i, en tot cas, si la partida pressupostària no s’ha exhaurit abans, fins al 15 de desembre de 2020.
Tot el que s’ha exposat determina que sigui imprescindible aquesta intervenció
normativa immediata del Govern, atès que la consecució d’aquest objectiu necessari
per satisfer una necessitat social de primer ordre amb la celeritat requerida no es pot
assolir si es recorre al procediment legislatiu ordinari.
Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;
A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i d’acord amb el
Govern,
Decreto:
Capítol I. Mesures econòmiques de suport a entitats del tercer sector
social
Article 1. Objecte i finalitat de l’ajut

S’estableix un ajut extraordinari i puntual, de pagament únic, que té per finalitat
afavorir el manteniment de l’activitat de les entitats del tercer sector social dedicades a l’atenció i la defensa dels drets socials de col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió, atès que han patit una afectació en el funcionament dels seus serveis d’atenció a les persones i de les activitats de voluntariat, a conseqüència de les restriccions
i necessitats imposades en el marc de la pandèmia de la COVID-19, a fi de permetre’ls que segueixin prestant aquesta atenció.
Article 2. Entitats beneficiàries

Poden ser beneficiàries d’aquest ajut les entitats següents:
2.1. Les fundacions, les associacions i les cooperatives d’iniciativa social que tenen com a finalitat l’atenció i la defensa dels drets socials de col·lectius vulnerables
i en risc d’exclusió.
2.2. També hi poden accedir les federacions i les associacions que estiguin constituïdes per les entitats que preveu l’article 2.1, amb la mateixa finalitat d’atenció i
defensa dels drets socials de col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió.
2.3 No poden sol·licitar l’ajut les entitats que descriu l’article 2.1 que presten serveis al sistema públic de serveis socials de Catalunya mitjançant contractes, convenis o concerts, ni les que ho fan mitjançant subvencions quan han estat objecte
d’algun tipus de compensació. Tampoc el poden sol·licitar les que presten serveis al
sistema públic de Salut, Educació o Justícia.
Article 3. Requisits

Per accedir a aquest ajut l’entitat sol·licitant ha de complir els requisits següents:
a) Per a les entitats que descriu l’article 2.1: ser una fundació, associació o cooperativa d’iniciativa social que tingui com a finalitat l’atenció i la defensa dels drets
socials de col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió, i que així consti en els seus estatuts.
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b) Per a les entitats que descriu l’article 2.2: ser una federació o una associació
que estigui formada per un mínim de 10 entitats de les que preveu l’article 2.1.
Per a totes les entitats beneficiàries:
c) Tenir la seu o una delegació a Catalunya i exercir-hi la seva activitat.
d) Haver mantingut l’activitat a partir del 14 de març de 2020, de forma ininterrompuda.
e) Que el volum de la seva activitat, en l’exercici anterior al de la publicació de la
convocatòria, sigui superior a 40.000 euros.
Article 4. Atorgament, pagament i compatibilitat

4.1 Aquest ajut s’atorga en un pagament únic, pel procediment de concurrència
no competitiva, fins que s’exhaureixi la partida pressupostària destinada a aquest
efecte.
4.2 Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut o subvenció, públic o privat, destinat a la mateixa finalitat, excepte amb els convenis resolutius formalitzats
amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
4.3 L’atorgament de l’ajut està sotmès a disponibilitat pressupostària.
Article 5. Sol·licitud i acreditació dels requisits

5.1 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió dels
ajuts i la seva justificació s’han de presentar segons els models normalitzats i seguint
les indicacions que estaran disponibles a l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la
Generalitat de Catalunya.
5.2 La situació d’excepcionalitat obliga a prendre mesures de simplificació administrativa i, per aquest motiu, en la fase de tramitació s’ha de declarar responsablement el compliment dels requisits en el moment de la sol·licitud.
5.3 L’òrgan instructor, per obtenir una evidència raonable sobre la correcta aplicació de l’ajut, pot fer un pla de verificació posterior que comporti que les entitats
sol·licitants hagin de presentar la documentació acreditativa que s’indica a la convocatòria, quan així se sol·liciti.
Article 6. Quantia i finançament

6.1 L’import màxim que es destina a aquest ajut és de 3.636.230,37 euros, a càrrec del pressupost de l’any 2020 i, en concret, de les partides pressupostàries BE15
D/470000190/331, BE15 D/481000190/331 i BE15 D/482000190/331.
6.2 L’import de l’ajut, que és un import fix de pagament únic, és de 10.000 euros per a les entitats que descriu l’article 2.1 i de 20.000 euros per a les entitats que
descriu l’article 2.2.
6.3 L’òrgan gestor, en funció de les necessitats, pot realitzar la redistribució entre
partides pressupostàries de l’import màxim destinat a la convocatòria.
6.4 L’import màxim que es destina a aquesta línia d’ajut per a l’exercici 2020 es
pot ampliar mitjançant resolució de la persona titular de l’òrgan concedent.
6.5 Si escau, les convocatòries d’aquests ajuts per a exercicis futurs s’han de fer
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de l’exercici corresponent.
Article 7. Aprovació, instrucció i resolució de la convocatòria

7.1 La persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha
d’aprovar les resolucions de convocatòria d’aquests ajuts per a l’any 2020, i, si escau,
per a exercicis futurs. Les convocatòries s’han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i han de concretar el procediment de tramitació i concessió
de l’ajut, així com el termini per presentar les sol·licituds.
7.2 La Sub-direcció General d’Economia Social, Tercer Sector i les Cooperatives és l’òrgan instructor d’aquesta convocatòria, amb la col·laboració de la Direcció
General de Relacions Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral, i del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i la persona titular de la Direcció General
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d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives és qui ha de resoldre la convocatòria.
7.3 El termini màxim per notificar i emetre resolució és de tres mesos a comptar
de l’endemà de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds,
sens perjudici que la convocatòria pugui reduir aquest termini. Les sol·licituds s’han
de resoldre per ordre cronològic de presentació.
Transcorregut el termini sense que s’hagi dictat i notificat resolució expressa, les
entitats sol·licitants poden entendre desestimat l’ajut per silenci administratiu, sens
perjudici del deure de resoldre de les administracions públiques.
Capítol II. Modificació del capítol II del Decret llei 39/2020, de 3 de
novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a
les conseqüències de la COVID-19
Article 8

Es modifica l’apartat 2 de l’article 11 del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre,
que queda redactat de la manera següent:
«11.2 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de
les subvencions i la seva justificació s’han de presentar segons models normalitzats
i seguint les indicacions que estaran disponibles a l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. El termini per presentar les sol·licituds quedarà
obert fins que s’exhaureixi la dotació designada a l’efecte i, en tot cas, si la partida
pressupostària no s’ha exhaurit abans, fins al 15 de desembre de 2020.»
Disposició final única. Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s’apliqui aquest Decret llei cooperin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats a qui pertoqui el facin complir.
Barcelona, 10 de novembre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda; Chakir El Homrani Lesfar,
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
Antecedents del Decret llei

1. Comunicació del secretari general al secretari de Govern, art 38.3 Llei 13/2008.
2. Esborrany Projecte de Decret Llei XX/2020, de 10 de novembre, de mesures
urgents de suport a entitats del tercer sector social (versió Govern 10 de novembre
de 2020).
3. Memòria justificativa del projecte de decret llei de mesures urgents de suport
a entitats del tercer sector social.
4. Memòria d’avaluació d’impacte del projecte de decret llei de mesures urgents
de suport a entitats del tercer sector Social.
5. Memòria justificativa i econòmica sobre la modificació del capítol II del decret
llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer
front a les conseqüències de la COVID-19.
6. Informe jurídic de la cap de l’Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals.
7. Informe econòmic del Projecte Decret llei XX/2020, de mesures urgents de
suport a entitats del Tercer Sector Social.
8. Informe de la Direcció General de Pressupostos del Projecte de decret llei de
mesures urgents de suport a entitats del Tercer Sector Social.
9. Certificat de la Secretaria de Govern, de 10 de novembre de 2020.
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10. Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats
dels tercer sector social. Publicat el 12 de novembre de 2020 al DOGC núm. 8269.
11. Conformitat Secretaria General tramitació Decret Llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats dels tercer sector social.
N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del
Parlament.

Decret llei 44/2020, del 17 de novembre, pel qual es crea el Cens
d’espais de cultura responsables
203-00068/12
DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 86745 / Coneixement: Mesa del Parlament, 24.11.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 24 de novembre de
2020, ha pres coneixement del Decret llei 44/2020, del 17 de novembre, pel qual es
crea el Cens d’espais de cultura responsables, publicat al DOGC 8275, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 20.11.2020.
A la Mesa del Parlament

Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència i portaveu del Govern, per assignació de les funcions de secretària del Govern efectuada en l’Acta del Govern del
17 de novembre de 2020,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 17 de novembre de 2020,
s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta de la consellera de Cultura, s’aprova la iniciativa SIG20CLT1808 Projecte de decret llei pel qual es crea el Cens d’espais de cultura responsables.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.
Decret llei 44/2020, de 17 de novembre, pel qual es crea el Cens
d’espais de cultura responsables

L’article 67.6.a) de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom
del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
De conformitat amb el que disposen l’article 6 i concordants de la Llei 13/2008,
de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i atès el Decret
114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Catalunya; D’acord amb això, promulgo el següent
Decret llei
Exposició de motius

La Generalitat de Catalunya ha adoptat diverses mesures urgents per fer front a
les conseqüències de tot tipus derivades dels efectes de la crisi generada per la pandèmia de la COVID-19.
Aquestes mesures s’han pres per mitjà de diferents decrets llei que s’han adoptat
des del mateix moment de la declaració de la situació de pandèmia que va fer l’Organització Mundial de la Salut l’11 de març.
El 22 de setembre del 2020, el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar declarar que la cultura constitueix un bé essencial per al desenvolupament
integral de la personalitat individual i col·lectiva. Aquesta declaració forma part
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d’un pla per preservar la cultura davant de noves restriccions per la crisi sanitària
provocada per la COVID-19 i establir una sèrie d’accions que donin cobertura als
drets culturals dels ciutadans i a les indústries i als sectors creatius.
Així, davant de la situació actual, cal anar més enllà per garantir als agents
culturals, en particular, i als ciutadans, en general, que els espais d’activitat cultural
compleixen totes les mesures sanitàries necessàries i prenen el compromís, a més,
de fer-ho públic amb l’adopció de protocols específics d’accés per a totes les persones usuàries d’aquests espais.
Per aquest motiu, és necessari i urgent crear el Cens d’espais de cultura responsables, en què es poden inscriure els espais culturals que ofereixen seguretat davant
la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19, perquè compleixen totes
les condicions que les autoritats competents els exigeixen en el marc del Pla d’actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents
amb potencial alt risc. Igualment, els espais culturals censats, a través del seu art i
de la seva activitat, es fan corresponsables de minimitzar els efectes nocius que pot
provocar l’aïllament social i es comprometen a treballar per la inclusió social des de
l’àmbit cultural. És un moment especialment delicat per a moltes persones que estan
en una situació de risc greu, a causa de la pandèmia, tant per aïllament com per la situació laboral i és evident, tal com consta a l’Acord del Govern de 22 de setembre de
2020, que l’essencialitat de la cultura es reflecteix en la capacitat de connectar totes
les persones malgrat el seu aïllament. La cultura dona sentit de comunitat a la societat. Aquests espais culturals han de poder continuar treballant per oferir a la societat
el producte de la seva creativitat i aplicar programes d’inclusió social, de manera immediata, sempre que la situació epidemiològica ho permeti.
Atesa la situació plantejada, hi ha una necessitat extraordinària i urgent de crear
el Cens d’espais de cultura responsables perquè, davant la greu situació de pandèmia
mundial, es pugui donar difusió, mitjançant el Cens, als espais culturals a Catalunya que adopten protocols sanitaris per a l’espai cultural per prevenir la COVID-19,
d’acord amb les mesures sanitàries que determinen les autoritats competents, i que
es comprometen a adoptar i aplicar programes d’inclusió social. En aquest sentit,
podran utilitzar el distintiu d’«Espai de Cultura Responsable».
Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; A proposta de la consellera
de Cultura i d’acord amb el Govern,
Decreto:
Article 1. Creació del Cens d’espais de cultura responsables

1. Es crea el Cens d’espais de cultura responsables, de caràcter electrònic, que
gestiona el departament competent en matèria de cultura.
2. Es poden incloure en el Cens espais de qualsevol tipus en què es desenvolupin
majoritàriament activitats culturals i que s’ubiquin a Catalunya.
Article 2. Requisits per a la inclusió al Cens

Els requisits que han de complir els espais culturals per a la inclusió al Cens són
els següents:
a) Adoptar totes les mesures sanitàries que determinin les autoritats competents
per evitar el risc de pandèmia de la COVID-19 i aprovar un protocol sanitari per a
l’espai cultural per prevenir la COVID-19.
b) Assumir el compromís, mitjançant l’adopció de programes d’actuació, de promoure mesures inclusives i de millora de la salut anímica de la ciutadania orientades a evitar el risc d’exclusió social de col·lectius especialment vulnerables per raons
econòmiques, socials, de gènere o d’inserció social.
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Article 3. Sol·licituds per a la inclusió al Cens

1. Les persones físiques o jurídiques titulars o gestores dels espais culturals han
de presentar una sol·licitud, d’acord amb el formulari que determini el departament
competent en matèria de cultura, a través del portal Tràmits gencat del web de la
Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), utilitzant els sistemes d’identificació i signatura electrònica que admet la seu electrònica.
2. Les persones interessades han de fer constar a la sol·licitud, com a mínim, les
dades generals del titular o gestor de l’espai cultural, la ubicació, l’aforament màxim
del local i les dades de qui en fa la declaració com a representant.
Article 4. Declaracions responsables i documentació de la sol·licitud

1. Les persones sol·licitants han de presentar, mitjançant el formulari de sol·licitud, les declaracions responsables següents:
a) Que a l’espai corresponent es desenvolupen majoritàriament activitats culturals.
b) Que l’espai cultural compleix les mesures sanitàries esmentades a la lletra
a) de l’article 2 i que s’ha aprovat un protocol sanitari per a l’espai per prevenir la
COVID-19.
c) Que duen a terme les mesures d’informació pertinents als assistents a les activitats culturals per prevenir el contagi de la COVID-19.
d) Que es disposa d’una assegurança de responsabilitat civil per a les activitats
que es duen a terme.
e) que es comprometen a adoptar i aplicar programes d’actuació d’inclusió social
a què fa referència la lletra b) de l’article 2.
2. Les persones sol·licitants han d’aportar una còpia de la documentació acreditativa de la representació amb què la persona signant actua si no s’ha inscrit en
un registre públic. No cal aportar aquesta documentació si la signatura electrònica
acredita que la persona signant té poders suficients per actuar en nom de la persona
representada o si ha presentat aquesta documentació a l’Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des que es va presentar
i que no hagi tingut cap modificació. En aquest darrer supòsit, cal indicar la data i
l’òrgan o la dependència davant la qual es va presentar i el procediment al qual feia
referència.
3. El departament competent en matèria de cultura ha de comprovar d’ofici les
dades següents:
a) Les dades identificatives de la persona signant i la representació amb què actua quan aquesta estigui inscrita en un registre públic.
b) Les dades relatives a la personalitat jurídica de l’entitat titular o gestora de
l’espai cultural i la seva capacitat d’actuar.
Es presumeix que la consulta de dades de caràcter personal està autoritzada per
la persona signant, tret que consti a la sol·licitud la seva oposició expressa. En cas
que s’hi oposi, cal que aporti, juntament amb la sol·licitud, una còpia dels documents
acreditatius corresponents.
4. El departament competent en matèria de cultura pot requerir a les persones o
entitats sol·licitants que aportin la documentació acreditativa o complementària que
sigui necessària per resoldre el procediment.
5. En el cas que el sol·licitant no presenti algun dels documents esmentats, el departament competent en matèria de cultura l’ha de requerir perquè els presenti en
el termini de deu dies hàbils mitjançant una notificació per mitjans telemàtics. Si
no presenta la documentació corresponent en el termini esmentat es desestimarà la
sol·licitud, que es declara a través de resolució de la persona titular del departament
competent en matèria de cultura.
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6. La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial de qualsevol dada,
declaració o document que acompanyi la sol·licitud pot comportar la denegació de la
sol·licitud o, si es coneix amb posterioritat a la inclusió al Cens, l’exclusió.
Article 5. Audiència

En el cas d’inadmissió o denegació de la inclusió al Cens, el departament competent en matèria de cultura ha de donar audiència prèvia a la persona o entitat sol·
licitant perquè pugui fer les al·legacions i aportar el que consideri pertinent en un
termini de quinze dies hàbils.
Article 6. Resolució d’inclusió al Cens

1. La inclusió d’espais culturals al Cens es fa mitjançant una resolució de la persona titular del departament competent en matèria de cultura.
2. La resolució s’ha de notificar per mitjans telemàtics a les persones o entitats
sol·licitants en el termini d’un mes des de la presentació de la sol·licitud. Un cop
transcorregut aquest termini, les persones sol·licitants poden entendre estimades per
silenci administratiu les seves sol·licituds.
3. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini
de dos mesos o, potestativament, un recurs de reposició davant la persona titular del
departament competent en matèria de cultura en el termini d’un mes, en tots dos casos, a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació corresponent.
Article 7. Distintiu «Espais de Cultura Responsables»

Els espais inclosos al Cens poden utilitzar el distintiu «Espais de Cultura Responsables» i fer-lo constar a tota la seva documentació i a les instal·lacions de l’espai
cultural.
Article 8. Verificació de compliment dels requisits

1. L’Administració de la Generalitat, a través dels departaments competents per raó
de la matèria, pot dur a terme les verificacions oportunes sobre el compliment dels requisits que estableix l’article 2 per part dels espais culturals inclosos al Cens.
2. Les persones o entitats titulars o gestores dels espais culturals inclosos al Cens
han de comunicar al departament competent en matèria de cultura qualsevol incompliment, de manera sobrevinguda, dels requisits de l’article 2.
Article 9. Exclusions del Cens

1. L’exclusió d’un espai cultural del Cens es fa per resolució de la persona titular
del departament competent en matèria de cultura si es produeix alguna de les causes següents:
a) Incompliment dels requisits que preveu l’article 2.
b) A petició de la persona o entitat titular o gestora de l’espai cultural.
c) Altres causes que comportin l’exclusió d’acord amb la normativa aplicable a la
persona o entitat corresponent o a l’espai cultural.
2. En els supòsits que estableixen les lletres a) i c) de l’apartat 1 s’ha de donar
audiència prèvia a la persona o entitat corresponent perquè pugui fer al·legacions i
aportar el que consideri pertinent en un termini de quinze dies hàbils. S’ha de notificar per mitjans telemàtics la resolució d’exclusió a la persona o entitat interessada. El termini per resoldre i notificar la resolució és d’un mes des de la incoació. El
transcurs d’aquest termini sense que es notifiqui la resolució produeix la caducitat
del procediment.
Article 10. Publicitat del Cens

El departament competent en matèria de cultura dona publicitat al Cens mitjançant la seu electrònica de la Generalitat.
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Disposició addicional. Promoció de la salut i el benestar a través de la
cultura

El departament competent en matèria de cultura i el departament competent en
matèria de salut han de col·laborar per promoure i desenvolupar actuacions de millora de la salut i el benestar de la ciutadania a través de les arts i les activitats culturals
mitjançant la difusió de bones pràctiques, la promoció d’accions formatives i competencials o l’impuls d’accions que incloguin propostes transversals i multidisciplinàries dels àmbits culturals i de la salut, entre d’altres.
Disposició final. Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans i ciutadanes als quals sigui d’aplicació
aquest Decret llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats
als quals pertoqui el facin complir.
Barcelona, 17 de novembre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda; Àngels Ponsa i Roca, consellera de Cultura
Antecedents del Decret llei

– Memòria justificativa de la necessitat extraordinària i urgent del Projecte de
decret llei pel qual es crea el Cens d’Espais de Cultura Responsables
– Informe jurídic sobre el Projecte de decret llei pel qual es crea el Cens d’Espais
de Cultura Responsables
– Certificat de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, per assignació de les funcions de secretària del Govern
N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del
Parlament.

Decret llei 45/2020, del 17 de novembre, sobre l’habilitació transitòria
i extraordinària per continuar la prestació del servei d’inspecció
tècnica de vehicles
203-00069/12
DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 86881 / Coneixement: Mesa del Parlament, 24.11.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 24 de novembre de
2020, ha pres coneixement del Decret llei 45/2020, del 17 de novembre, sobre l’habilitació transitòria i extraordinària per continuar la prestació del servei d’inspecció
tècnica de vehicles, publicat al DOGC 8275, i ha manifestat que el termini de 30
dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 158 del
Reglament del Parlament s’inicia el dia 20.11.2020.
A la Mesa del Parlament

Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència i portaveu del Govern, per assignació de les funcions de secretària del Govern efectuada en l’Acta del Govern del
17 de novembre de 2020,
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Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 17 de novembre de 2020,
s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller d’Empresa i Coneixement, s’aprova la iniciativa
SIG20EMC1723 - Projecte de decret llei sobre l’habilitació transitòria i extraordinària per continuar la prestació del servei d’inspecció tècnica de vehicles.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.
Decret llei 45/2020, de 17 de novembre, sobre l’habilitació transitòria i
extraordinària per continuar la prestació del servei d’inspecció tècnica
de vehicles

L’article 67.6.a) de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom
del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
De conformitat amb el que disposen l’article 6 i concordants de la Llei 13/2008,
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i atès el Decret
114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Catalunya;
D’acord amb això, promulgo el següent
Decret llei
Exposició de motius

La inspecció tècnica de vehicles (ITV) té per objecte principal la comprovació
periòdica que els vehicles compleixen les condicions de seguretat i ambientals que
exigeix la normativa aplicable en el moment de la seva homologació o, si s’escau,
adaptació. També té per objecte altres inspeccions en cas de reformes i altres tràmits.
La finalitat de la inspecció tècnica de vehicles és detectar les deficiències mecàniques que poden comprometre la seguretat viària i, per això, té caràcter obligatori,
establert per la normativa vigent. El caràcter obligatori de la inspecció tècnica de
vehicles imposa a l’Administració pública competent la necessitat de vetllar perquè
el servei es presti adequadament i també assegurar la seva qualitat.
El règim d’aquesta intervenció pública ha anat evolucionant per adaptar-se a les
necessitats canviants del servei i del parc de vehicles existent. La Generalitat va
optar des de l’inici de la seva actuació, l’any 1982, per l’externalització del servei
d’inspecció en operadors privats i, en una primera etapa, va escollir el règim jurídic
de la concessió administrativa.
Amb la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial, es va substituir la
figura de la concessió per un nou règim jurídic d’autorització administrativa dels
operadors externs. Aquest règim d’autorització, que concreta el Decret 30/2010, de
2 de març, pel qual s’aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31
de juliol, de seguretat industrial, està subjecte a una planificació territorial i a una
sèrie de restriccions i limitacions amb l’objectiu d’assegurar una cobertura suficient
a tot el territori de la xarxa d’inspecció i de promoure la competència.
El Decret 45/2010, de 30 de març, va aprovar el Pla territorial de noves estacions
d’inspecció tècnica de vehicles de Catalunya per al període 2010-2014; i mitjançant
l’Ordre IUE/279/2010, de 7 de maig, es va publicar la convocatòria i es van aprovar
les bases que regulen el concurs públic per accedir a l’autorització de noves estacions d’inspecció tècnica de vehicles que preveu el Pla territorial del Decret 45/2010,
de 30 de març, abans esmentat.
El règim jurídic vigent ha comportat una conflictivitat jurídica important i, com
a conseqüència, el Tribunal Suprem ha anul·lat dos dels requisits que l’esmentat Decret 30/2010, 2 de març, establia que havien de complir els titulars de les estacions
d’inspecció tècnica de vehicles. Un dels requisits el regula l’article 74, relatiu a la
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quota màxima de mercat de cada empresa o grup d’empreses autoritzades; i l’altre
l’article 75, relatiu a les distàncies mínimes entre les estacions d’inspecció tècnica
de vehicles autoritzades a una mateixa empresa o grup d’empreses.
El Tribunal Suprem també ha anul·lat la disposició addicional segona del mateix
Decret 30/2010, de 2 de març, que permetia als operadors habilitats d’acord amb la
Llei 10/2006, de 19 de juliol, de la prestació dels serveis d’inspecció en matèria de
seguretat industrial, autoritzats en el nou règim, utilitzar per a la realització de les
tasques d’inspecció que els corresponen els béns i els drets de les concessions anteriors que havien de revertir a la Generalitat de Catalunya.
Els operadors esmentats estaven obligats a pagar a la Generalitat de Catalunya
una contraprestació econòmica per l’ús dels béns i els drets dels antics concessionaris, per la qual cosa el Tribunal Suprem també ha anul·lat l’Ordre IUE/468/2010,
de 27 de setembre, pel qual es regula la contraprestació econòmica per l’ús per part
dels titulars de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles dels béns i drets revertits de les antigues concessions administratives.
D’altra banda, el Tribunal Suprem ha anul·lat l’Ordre IUE/279/2010, de 7 de
maig, per la qual s’obre la convocatòria i s’aproven les bases que regulen el concurs
públic per accedir a l’autorització de noves estacions d’inspecció tècnica de vehicles
previstes en el Pla territorial pel Decret 45/2010, de 30 de març. El Tribunal Suprem
considera que en la mesura que l’Ordre IUE/279/2010, de 7 de maig, inclou condicions i requisits que preveu el Decret 30/2010, de 2 de març, declarats nuls, també
s’ha d’anul·lar.
Finalment, el Pla territorial de noves estacions a partir del qual es convoquen els
nous concursos ha perdut la seva vigència, ja que el Decret 45/2010, de 30 de març,
que el va aprovar, definia la seva temporalitat per al període 2010-2014.
Per tant, ens trobem en una conjuntura en la qual el model definit per la Llei
12/2008, de 31 de juliol, es troba estancat, i en perill la continuïtat de la prestació del servei de la ITV a Catalunya, ja que, d’una banda, els operadors autoritzats
d’acord amb l’Ordre IUE/279/2010, de 7 de maig, tenen anul·lada l’autorització i no
podrien continuar actuant; i, de l’altra, els antics operadors autoritzats en el nou règim no podrien continuar utilitzant els béns i els drets de les concessions anteriors
per realitzar les tasques d’inspecció.
D’acord amb la Directiva 2014/45/UE, de 3 d’abril de 2014, relativa a les inspeccions tècniques periòdiques dels vehicles de motor i dels seus remolcs, i per la qual
es deroga la Directiva 2009/40/CE, la inspecció tècnica de vehicles és una activitat
sobirana que necessàriament han de realitzar els estats, o els organismes públics o
privats sota la seva supervisió. La inspecció tècnica de vehicles es defineix com un
servei d’interès general relacionat amb el transport, que té per objectiu, d’una banda, assegurar que els vehicles estiguin en bones condicions des del punt de vista de
la seguretat i el medi ambient durant tota la seva vida útil; i, de l’altra, la prevenció
dels riscos associats a les deficiències de seguretat dels vehicles que incideixen negativament en la seguretat viària i poden contribuir a provocar accidents de trànsit
amb ferits i víctimes mortals. Per tant, és un servei essencial que no es pot deixar de
prestar. La Directiva 2014/45/UE, de 3 d’abril, ha estat transposada pel Reial decret
920/2017, de 23 d’octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles.
És per tot això exposat que es donen les circumstàncies d’extraordinària i urgent
necessitat que habiliten per dictar un decret llei, ja que es requereix una intervenció normativa immediata, de rang legal, que garanteixi la continuïtat, amb caràcter
excepcional i transitori, de la prestació del servei d’ITV pels operadors que presten
el servei en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, en tant no es defineixi un nou marc jurídic, amb l’aprovació pel Parlament d’una llei que reguli el
servei d’interès general de la inspecció tècnica de vehicles, que atorgui seguretat jurídica a l’activitat; es du a terme l’activitat administrativa que comporta l’execució
dels pronunciaments judicials, activitat que requereix el compliment d’uns terminis
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que podria comportar greus alteracions en la prestació del servei si no es garantís la
continuïtat de manera transitòria i excepcional; i es resol l’expedient posterior d’alienació onerosa.
S’estableix, en relació amb els operadors de la inspecció habilitats d’acord amb
l’article 2 de la Llei 10/2006, de 19 de juliol, i autoritzats en el nou règim, que
d’acord amb la disposició addicional segona del Decret 30/2010, de 2 de març, utilitzen per a la realització de les tasques d’inspecció els béns i els drets de les concessions anteriors, que han de ser objecte de reversió a conseqüència de la finalització
de les antigues concessions, que poden continuar prestant el servei d’inspecció tècnica de vehicles, sols pel període de temps imprescindible i necessari per a concloure els procediments regulats a l’article 3 d’aquest Decret llei i fins que el Parlament
aprovi la llei que reguli amb caràcter general la inspecció tècnica de vehicles i entri
en vigor el nou sistema d’habilitació dels operadors.
Des de la perspectiva de la garantia de prestació del servei, l’habilitació transitòria i extraordinària procedeix perquè cap dels pronunciaments jurisdiccionals sobre
el règim jurídic de la inspecció tècnica de vehicles no ha qüestionat que els operadors actuals que presten el servei, destinataris d’aquesta habilitació, compleixen els
requisits tècnics que afecten la seva competència i que són els que garanteixen la
qualitat del servei.
Així mateix, es considera necessària la suspensió de noves autoritzacions de titulars d’estacions tècniques de vehicles fins que s’estableixi el nou marc jurídic amb
l’aprovació pel Parlament d’una llei que reguli el servei d’interès general de la inspecció tècnica de vehicles, per tal d’evitar que es consolidin situacions que puguin
no ser compatibles amb el nou marc jurídic que reguli l’activitat.
Aquest Decret llei es fonamenta en les competències exclusives que la Generalitat de Catalunya exerceix en matèria d’indústria, d’acord amb l’article 139.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
Atès el que preveu l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; en ús de l’autorització que concedeix l’article
64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; a proposta del conseller d’Empresa i Coneixement, i d’acord amb el Govern,
Decreto:
Article 1. Habilitació dels operadors autoritzats d’acord amb el Decret
30/2010

El servei d’inspecció tècnica de vehicles (ITV) es continuarà prestant, amb caràcter excepcional i transitori, pels mateixos operadors que el presten en el moment
de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, i d’acord amb el seu annex, que inclou la
totalitat de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles existents a Catalunya.
Article 2. Condicions de la prestació del servei. Taxes i contraprestació
econòmica per l’ús dels béns i els drets

2.1 Els operadors habilitats d’acord amb aquest Decret llei han de continuar prestant el servei d’inspecció tècnica de vehicles en les mateixes condicions actuals i han
de continuar abonant les taxes que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i
preus públics a conseqüència de la seva activitat inspectora.
2.2 Els operadors autoritzats per a la prestació del servei d’inspecció tècnica de
vehicles d’acord amb l’article 80.2 del Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual s’aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial, han d’abonar, a més del que disposa l’apartat 2.1 anterior, una quantia com
a contraprestació econòmica per l’ús dels béns i els drets de les antigues concessions
que consistirà en el 2% dels ingressos provinents de les inspeccions realitzades mensualment per cada estació d’ITV.
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2.3 Aquesta contraprestació econòmica s’abonarà a l’òrgan competent en matèria
de seguretat industrial de la Generalitat de Catalunya durant els vint primers dies
del mes següent a la realització de les inspeccions, d’acord amb les instruccions que
aquell òrgan estableixi.
Article 3. Reversió dels béns i drets de les antigues concessions

3.1 El departament competent en matèria de seguretat industrial ha de dur a
terme les actuacions oportunes per concloure el procediment de reversió dels béns
procedents de les antigues concessions administratives del servei d’inspecció tècnica de vehicles.
3.2 La reversió dels béns immobles que no siguin propietat de les empreses concessionàries i, en conseqüència, dels quals no és possible la transmissió patrimonial,
comporta el pagament a la Generalitat d’una contraprestació econòmica equivalent
al valor de mercat, en els termes i els terminis que estableixin les resolucions administratives corresponents. En aquest cas, el pagament de la quantia ha de comportar
la continuació en la prestació del servei en l’estació que correspongui, fins que el
Parlament aprovi la llei que reguli el règim jurídic del servei d’interès general de la
inspecció tècnica de vehicles i s’atorgui el nou sistema de títols habilitants als operadors que s’estableixi.
Article 4. Termini de l’habilitació

L’habilitació a la qual es refereix l’article 1 d’aquest Decret llei perquè els actuals
operadors continuïn prestant el servei d’inspecció tècnica de vehicles té caràcter excepcional i transitori, i només pel període de temps imprescindible i necessari per
concloure els procediments regulats a l’article 3 i fins que el Parlament aprovi la llei
que reguli amb caràcter general la inspecció tècnica de vehicles i entri en vigor el
nou sistema d’habilitació dels operadors.
Disposició addicional. Suspensió de noves autoritzacions

Se suspèn l’atorgament de noves autoritzacions de titulars d’estacions d’inspecció
tècnica de vehicles que preveuen els articles 26.1 i 37 de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial, fins a l’entrada en vigor d’una nova llei que reguli el nou
marc jurídic del servei d’interès general de la inspecció tècnica de vehicles.
Disposicions finals
Primera. Projecte de llei de regulació de la inspecció tècnica de
vehicles

El Govern, en el termini màxim de quinze mesos a comptar des de l’entrada en
vigor d’aquest Decret llei, ha de presentar al Parlament un projecte de llei que reguli
el servei d’interès general de la inspecció tècnica de vehicles.
Segona. Entrada en vigor

Aquest Decret llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei
cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals correspongui
ho facin complir.
Barcelona, 17 de novembre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda; Ramon Tremosa i Balcells,
conseller d’Empresa i Coneixement
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Annex

Estacions d’inspecció tècnica de vehicles que actualment presten serveis d’ITV a Catalunya
Operador

Província*

Comarca

SSTT**

Estació

APPLUS

B

Barcelonès

Barcelona

B-02 Badalona

4

APPLUS

B

Baix Llobregat

Barcelona

B-05 Sant Just Desvern

2

APPLUS

B

Baix Llobregat

Barcelona

B-07 Sant Joan Despí

2

APPLUS

B

Maresme

Barcelona

B-08 Argentona

3

APPLUS

B

Alt Penedès

Barcelona

B-09 Olèrdola

2

APPLUS

B

Barcelonès

Barcelona

B-10 Puigmadrona

2

APPLUS

B

Baix Llobregat

Barcelona

B-11 Cornellà

3

APPLUS

B

Anoia

Barcelona

B-12 Igualada

2

APPLUS

B

Barcelonès

Barcelona

B-14 Diputació

2

APPLUS

B

Barcelonès

Barcelona

B-15 Motors

4

APPLUS

B

Garraf

Barcelona

B-17 Vilanova i la Geltrú

2

APPLUS

B

Vallès Oriental

Barcelona

B-18 Granollers

3

APPLUS

B

Baix Llobregat

Barcelona

B-21 Sant Andreu de la Barca

2

APPLUS

B

Vallès Occidental

Barcelona

B-24 Sabadell

3

TUV SUD

B

Vallès Oriental

Barcelona

B-26 Sant Celoni

2

TR CERTIO

B

Vallès Occidental

Barcelona

B-03 Viladecavalls

4

TR CERTIO

B

Bages

Barcelona

B-06 Manresa

2

TR CERTIO

B

Berguedà

Barcelona

B-13 Berga

2

TR CERTIO

B

Barcelonès

Barcelona

B-16 Còrsega

3

TR CERTIO

B

Barcelonès

Barcelona

B-19 Avila

3

TR CERTIO

B

Cim Vallès

Barcelona

B-20 CIM - Vallès

2

TR CERTIO

B

Vallès Occidental

Barcelona

B-22 Sant Cugat

3

TR CERTIO

B

Barcelonès

Barcelona

B-23 Caracas

2

TR CERTIO

L

Solsonès

Barcelona

L-06 Solsona

1

ITEVELESA

B

Bages

Barcelona

B-25 Sant Fruitós

2

PREVENCONTROL B

Osona

Barcelona

B-04 Vic

3

PREVENCONTROL GI

Gironès

Girona

GI-02 Celrà

3

PREVENCONTROL GI

Empordà

Girona

GI-03 Vilamalla

3

PREVENCONTROL GI

Garrotxa

Girona

GI-04 Olot

2

PREVENCONTROL GI

Baix Empordà

Girona

GI-06 Palamós

2

PREVENCONTROL GI

Selva

Girona

GI-07 Blanes

3

PREVENCONTROL GI

Ripollès

Girona

GI-08 Ripoll

1

PREVENCONTROL GI

Gironès

Girona

GI-09 Girona

3

APPLUS

GI

Cerdanya

Lleida

GI-05 Puigcerdà

1

APPLUS

L

Segrià

Lleida

L-02 Lleida

4

APPLUS

L

Pallars Jussà

Lleida

L-03 Tremp

1

APPLUS

L

Segarra

Lleida

L-05 Granyanella

2

APPLUS

L

Noguera

Lleida

L-07 Artesa de Segre

1

APPLUS

L

Vall d’Aran

Lleida

L-08 Vielha

1

APPLUS

L

Pallars Sobirà

Lleida

L-09 Sort

1

TUV SUD

L

Garrigues

Lleida

L-11 les Borges Blanques

1

CERTIO

L

Alt Urgell

Lleida

L-04 Montferrer

1

ITEVELESA

L

Alta Ribagorça

Lleida

L-10 Pont de Suert

1

APPLUS

T

Baix Camp

Tarragona

T-02 Reus

4
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Operador

Província*

Comarca

SSTT**

Estació

APPLUS

T

Conca de Barberà

Tarragona

T-05 Montblanc

1

APPLUS

T

Tarragonès

Tarragona

T-06 Tarragona

3

ITEVELESA

T

Baix Penedès

Tarragona

T-07 Bellvei

2

APPLUS

T

Baix Ebre

Terres de l’Ebre

T-03 Tortosa

2

APPLUS

T

Ribera d’Ebre

Terres de l’Ebre

T-04 Móra la Nova

2

TUV SUD

T

Montsià

Terres de l’Ebre

T-08 Amposta

2

APPLUS

M-01

APPLUS

M-08

APPLUS

MA-05

APPLUS

MA-07

TUV SUD

M-12

TUV SUD

M-13

CERTIO

M-03

ITEVELESA

M-11

PREVENCONTROL

M-09

PREVENCONTROL

M-10

*

Línies

B, Barcelona
G, Girona
L, Lleida
T, Tarragona

** SSTT, serveis territorials

Antecedents del Decret llei

1. Informe del Gabinet Jurídic
2. Versió preliminar de la iniciativa
3. Informe justificatiu (art 38 Llei 13/2008)
4. Memòria justificativa
5. Informe jurídic
6. Comunicació al secretari del Govern (art 38 Llei 13/2008)
7. Informe d’impacte pressupostari
8. Informe de la Direcció General de Pressupostos
9. Versió definitiva del Decret llei aprovada pel Govern
10. Certificat de la consellera de la Presidència (exercint funcions de la Secretaria del Govern)
11. Publicació al DOGC
12. Certificat del secretari general d’Empresa i Coneixement
N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del
Parlament.

Fascicle segon
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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 pal·liació dels efectes de les noves
restriccions imposades pel Govern en l’activitat econòmica amb
motiu de la Covid-19
250-01564/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 86859 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.11.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 86859)

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 167.3 del Reglament del Parlament, presenten les següents
esmenes a la Proposta de resolució sobre la pal·liació dels efectes de les noves restriccions imposades pel Govern en l’activitat econòmica amb motiu de la Covid-19
(tram. 250-01564/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

1. Flexibilitzar els terminis d’ajornament i fraccionament del pagament del deute
tributari exigible de l’exercici 2020 derivat d’impostos i taxes pròpies de la Generalitat, per ajudar als sectors econòmics més afectats per la pandèmia.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

2. Posposar l’entrada en vigor de l’increment i del recàrrec de l’impost sobre les
estades en establiment turístics durant els exercicis 2020 i 2021.
Palau del Parlament, 20 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

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

Comissió competent: Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.11.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.12.2020 al 10.12.2020).
Finiment del termini: 11.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.11.2020.

3.10.25. Propostes de resolució

42

BOPC 743
30 de novembre de 2020

Proposta de resolució sobre la paralització de la variant de la C-31 a
Torroella de Montgrí
250-01569/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 87035; 87138).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.12.2020 al 03.12.2020).
Finiment del termini: 04.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dignificació i la senyalització de
les fosses comunes de la Guerra Civil i la dictadura franquista als
cementiris
250-01570/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 87036; 87139).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.12.2020 al 03.12.2020).
Finiment del termini: 04.12.2020; 10:30 h.

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

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 87037).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.12.2020 al 03.12.2020).
Finiment del termini: 04.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura i la posada en
funcionament del centre d’urgències d’atenció primària de Tarragona
250-01574/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 87038).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.12.2020 al 03.12.2020).
Finiment del termini: 04.12.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la posada en marxa de mesures
sanitàries urgents al centre d’atenció primària Sant Pere, de Reus
250-01575/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 87039).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.12.2020 al 03.12.2020).
Finiment del termini: 04.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’ajuts directes per a evitar
el tancament de negocis i empreses relacionats amb els sectors de
la restauració, l’estètica i la bellesa
250-01576/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 87040; 87140).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.12.2020 al 03.12.2020).
Finiment del termini: 04.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació de la delegació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a la vegueria del
Penedès
250-01577/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 87041; 87141).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.12.2020 al 03.12.2020).
Finiment del termini: 04.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les targetes de crèdit renovable
250-01578/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 87042; 87142).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.12.2020 al 03.12.2020).
Finiment del termini: 04.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’actualització de les llistes d’espera de
salut
250-01581/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 87043; 87143).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.12.2020 al 03.12.2020).
Finiment del termini: 04.12.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la recuperació del servei d’urgències al
CAP de Sitges
250-01582/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 87046; 87144).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.12.2020 al 03.12.2020).
Finiment del termini: 04.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Museu Nacional Arqueològic de
Tarragona
250-01583/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 87044; 87145).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.12.2020 al 03.12.2020).
Finiment del termini: 04.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències a Olot
250-01585/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 87045; 87146).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.12.2020 al 03.12.2020).
Finiment del termini: 04.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment del Pla d’enfortiment i
transformació de l’atenció primària
250-01586/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 87047; 87147).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.12.2020 al 03.12.2020).
Finiment del termini: 04.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els tècnics en cures auxiliars
d’infermeria
250-01587/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 87048; 87148).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.12.2020 al 03.12.2020).
Finiment del termini: 04.12.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les inversions necessàries per a
l’ampliació de l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell
250-01588/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 87049; 87149).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.12.2020 al 03.12.2020).
Finiment del termini: 04.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la falta d’infermers a Catalunya
250-01589/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 87050; 87150).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.12.2020 al 03.12.2020).
Finiment del termini: 04.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els mecanismes de prevenció de
neoplàsies
250-01590/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 87051; 87151).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.12.2020 al 03.12.2020).
Finiment del termini: 04.12.2020; 10:30 h.

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

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 87052).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.12.2020 al 03.12.2020).
Finiment del termini: 04.12.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el transport sanitari entre els tres
hospitals del Consorci Sanitari Alt Penedès - Garraf i entre Vilafranca
del Penedès, Vilanova i la Geltrú, i Sant Pere de Ribes
250-01593/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.11.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.12.2020 al 10.12.2020).
Finiment del termini: 11.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.11.2020.

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

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.11.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.12.2020 al 10.12.2020).
Finiment del termini: 11.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.11.2020.

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

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.11.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.12.2020 al 10.12.2020).
Finiment del termini: 11.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.11.2020.

3.10.25. Propostes de resolució

47

BOPC 743
30 de novembre de 2020

Proposta de resolució sobre els establiments emblemàtics
250-01596/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.11.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.12.2020 al 10.12.2020).
Finiment del termini: 11.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.11.2020.

Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis residencials
per a persones amb discapacitat intel·lectual
250-01597/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.11.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.12.2020 al 10.12.2020).
Finiment del termini: 11.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.11.2020.

Proposta de resolució de condemna i de rebuig de les expressions
xenòfobes i racistes de l’exconseller Xavier Vendrell
250-01598/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.11.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.12.2020 al 10.12.2020).
Finiment del termini: 11.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.11.2020.
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Proposta de resolució sobre l’obertura d’un expedient d’ofici pel
Síndic de Greuges sobre les incidències, les demores i els costos
econòmics per als ciutadans de l’atenció telefònica del 061
250-01599/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.11.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.12.2020 al 10.12.2020).
Finiment del termini: 11.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.11.2020.

Proposta de resolució sobre la investigació d’ofici del Síndic de
Greuges amb relació a l’aplicació Radar Covid
250-01600/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.11.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.12.2020 al 10.12.2020).
Finiment del termini: 11.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.11.2020.

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
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.11.2020.
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Proposta de resolució sobre la posada a disposició d’equips
informàtics, connectivitat i formació digital per a garantir la
continuïtat educativa
250-01602/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.11.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.12.2020 al 10.12.2020).
Finiment del termini: 11.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.11.2020.

Proposta de resolució sobre la introducció de la perspectiva de
gènere en el proper pla estadístic de Catalunya amb l’objectiu de
treure informació quantitativa i qualitativa en l’àmbit econòmic,
laboral i empresarial
250-01603/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.11.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.12.2020 al 10.12.2020).
Finiment del termini: 11.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.11.2020.

Proposta de resolució sobre el funcionament del 061
250-01604/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.11.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.12.2020 al 10.12.2020).
Finiment del termini: 11.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.11.2020.
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Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’una prova pilot
per a la reactivació de la restauració i l’hostaleria a Lleida
250-01605/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.11.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.12.2020 al 10.12.2020).
Finiment del termini: 11.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.11.2020.

Proposta de resolució sobre el fre a l’increment de les cases
d’apostes
250-01606/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.11.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.12.2020 al 10.12.2020).
Finiment del termini: 11.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.11.2020.

Proposta de resolució sobre les necessitats de les persones amb
discapacitat intel·lectual al Baix Llobregat sud
250-01607/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.11.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.12.2020 al 10.12.2020).
Finiment del termini: 11.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.11.2020.
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Proposta de resolució sobre la presència de dones com a expertes i
com a actors del món sanitari als mitjans de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals
250-01608/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 86250 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, David Pérez Ibáñez, diputat, Beatriz
Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la presència de dones com expertes i com actors del món sanitari als mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Control
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el text
següent:
Exposició de motius

Les dones tenen un pes molt important en el sector sanitari, una cosa que ha
quedat en evidència en l’actual crisi sanitària. Diversos organismes públics, com
el Ministeri d’Igualtat, han quantificat aquest pes de les dones en alguns sectors
clau de l’emergència sanitària. En les activitats d’infermeria, són un 84%; en les
de farmàcia, un 72%; en residències i centres de dependència, un 84%. Les persones encarregades de serveis de neteja hospitalària i de residències són en un
90% dones. Les dones també representen més del 50% del cos de metges i metgesses.
Tot i aquesta realitat, l’últim informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
sobre la presència de les dones en la informació sobre la pandèmia de la Covid-19
revela que la presència televisiva de les dones com expertes i actors del món sanitari
en els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ni tan
sols és paritària. Les dones registren el 39,4% del temps de paraula del conjunt dels
actors del món sanitari, un valor per sota del que és habitual en períodes ordinaris
(aproximadament el 47% l’any 2018).
Però la desigualtat entre la presència de dones i homes és especialment flagrant
quan apareixen com veus expertes. En el marc de les informacions analitzades, el
28,7% del temps de paraula de l’agrupació persones expertes correspon a dones,
mentre que en períodes anteriors la proporció de dones que desenvolupaven aquest
paper era del 47%.
Les dones només van aconseguir una proporció de temps de paraula que s’acosta
al 50% quan es parla d’iniciatives solidàries o de l’afectació en l’àmbit educatiu en
el paper de mares d’infants que segueixen el curs escolar a casa.
És obligació dels nostres mitjans públics de comunicació garantir una presència
de les dones d’acord amb el pes que tenen en la societat tal com estableixen la Llei
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i la Llei 22/2005, de
29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a instar a la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (CCMA) a garantir que el pes que tenen les dones com a actors i expertes del món sanitari es vegi traslladat als temps de paraula i la presència
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als mitjans públics dependents de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA).
Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; David Pérez Ibáñez, Beatriz Silva Gallardo, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució de denúncia dels impagaments i dels
pagaments amb retard del Govern a les entitats residencials
250-01609/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 86364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución de denuncia
de los impagos y retrasos del Govern de la Generalitat a las entidades residenciales,
para que sea sustanciada ante la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, con
el siguiente texto:
Exposición de motivos

En la actual situación de segunda oleada generada por el Covid-19 no se puede
tolerar que el Govern de la Generalitat siga debiendo cantidades económicas en concepto de servicios y prestaciones al conjunto de entidades residenciales que velan
por uno de los sectores más vulnerables de la población catalana.
La patronal de entidades sociales lleva meses denunciando y exigiendo que el
Govern de la Generalitat que se les pague las cantidades adeudadas a fecha actual,
concretamente un 62% más por trabajos prestados y subvenciones pendientes que al
inicio de la pandemia.
Así la Confederación del Tercer Sector calcula que las cuantías por abonar a
asociaciones y empresas que cubren servicios públicos en Cataluña para atender
a menores, personas dependientes, ancianos y víctimas de violencia machista, entre otros, han crecido de 158 millones de euros en mayo a 256 millones medio año
más tarde.
Esta realidad es enormemente gravosa para estas entidades sociales que llevan
meses denunciando que restan facturas por saldar por encargos ya realizados y que
han rebasado el término legal de un mes para pagarlas. Han pasado de sumar 75 millones de euros a 162 millones. Las entidades sociales atribuyen el 63% del importe
por liquidar a la Generalitat. A su vez, achacan el 75% de la morosidad al Govern
del total de 94 millones de euros que el conjunto de instituciones ha comprometido
en ayudas.
El Govern de la Generalitat anunció la dotación de auxilios a estas entidades
para minimizar el impacto de sus impagos y retrasos, pero según denuncian reiteradamente las entidades estos pagos no cubren el volumen total de los sobrecostes
generados a raíz de la actual situación. Los retrasos e impagos del Govern están
causando una serie de perjuicios técnicos que inciden en la falta de medios y de
precarización de los sueldos de los trabajadores sociales, llegando a ser insostenible
para unos de los sectores más importantes debido a la asistencia diaria que hacen
del cuidado de los ciudadanos más vulnerables.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
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Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña
1. Constata la infrafinanciación constante y la demora en el cobro que sufren las
entidades sociales obstaculizando su labor fundamental para la sociedad.
2. Insta al Govern de la Generalitat a hacer efectivo de inmediato el pago de todas las deudas pendientes a las entidades residenciales con el objetivo de blindar al
sector residencial, y a sus trabajadores y trabajadoras.
Palacio del Parlamento, 13 de noviembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre les pretensions del Marroc d’ocupar
territori sahrauí i aigües canàries i sobre el compliment del mandat
de la Missió de les Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara
Occidental
250-01610/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 86366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament
del Parlament, presenta la Proposta de resolució per a frenar les pretensions del
Marroc d’ocupar territori Sahrauí i aigües canàries i sol·licitar que es compleix el
mandant de la Minurso, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent:
Exposició de motius

Recentment la tensió al Sàhara s’ha deslligat en el pas fronterer de Guerguerat
després que el Marroc l’usés de manera il·legal, fet que va motivar que el Front Polisario decidís bloquejar la zona, a mitjan passat mes d’octubre, i exigir al seu torn
que la Minurso (Missió de Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara Occidental) promogués el referèndum per al qual va ser concebuda en 1991. Actualment centenars d’activistes sahrauís es manifesten en el pas diàriament.
Així mateix, la tensió coincideix amb les pretensions del Rei del Marroc, Moha
med VI, d’expandir l’ocupació del Marroc sobre les aigües canàries i estatals i la
seva vinculació amb els jaciments de minerals dels fons marins, altament apreciats
en la indústria tecnològica mundial. L’expansió cap a Canàries i el Sàhara Occidental, es va oficialitzar a través de dues lleis publicades en el Butlletí Oficial del Marroc durant el mes d’abril d’aquest mateix any. De fet, l’actual pressió migratòria cap
a les costes canàries podria ser un xantatge del regne del Marroc cap a Espanya per a
consolidar la seva ofensiva quant a la seva expansió territorial.
Per part seva, el Front Polisario davant aquesta situació ha declarat l’estat d’alerta màxima, fet que ha causat el moviment de tropes marroquines cap a la zona, i és
important que Espanya prengui cartes en l’assumpte com més aviat millor.
A tot això, cal afegir-li que el Consell General de l’ONU va renovar a la fi d’octubre el mandat de la Missió de Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara Occidental (Minurso) per període d’un any. No obstant això, el text en el qual es justificava la decisió no incloïa cap referència al referèndum, alguna cosa que va en contra
del sentit mateix de la pròpia Minurso i que va provocar la queixa oficial del Polisario. D’altra banda, la missió de l’ONU porta sense un enviat especial des de 2019, la
qual cosa està sent aprofitat pel Marroc per a promoure l’obertura de consolats dels
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seus països amics en els territoris ocupats d’Al-Aaiun –la capital del Sàhara Occidental– i Dajla i prosseguir amb la seva política de fets consumats.
No és la primera vegada que es viuen moments de tensió en aquesta zona. En
2016 i 2017 va haver-hi situacions similars per la construcció il·legal per part del
Marroc d’una carretera. Rabat usa aquest pas per al transport de mercaderies i, en
moltes ocasions, els productes provenen de l’espoli de les matèries primeres dels
territoris ocupats.
La labor del Govern espanyol és clau en dos sentits: en primer lloc, per a frenar
les pretensions del Marroc d’ocupar aigües canàries i per tant estatals. I, en segon
lloc, per a empènyer amb la seva diplomàcia cap a la solució d’un conflicte que hauria d’haver conclòs amb un referèndum al Sàhara Occidental. No obstant això, acords
comercials com el pesquer o l’agrícola entre Brussel·les i Rabat o els acords en matèria de migracions del Govern espanyol per a l’externalització de fronteres continua
suposant una hipoteca davant l’actitud expansionista del regne del Marroc.
Cal recordar que, en dues sentències històriques sobre la lluita del poble sahrauí,
el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va invalidar part d’aquests acords comercials que incloïen territoris del Sàhara Occidental, encara que la Comissió Europea
i el Consell van decidir seguir endavant pesi al dictamen del seu propi tribunal.
L’espoli dels recursos pesquers, dels recursos hídrics que el Marroc empra per a les
seves explotacions agrícoles en els territoris ocupats i el dels fosfats continua enquistant l’ocupació i la vulneració dels drets humans del poble sahrauí i un greuge
sobre l’ecosistema de les costes canàries.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya constata que:
La situació a Guerguerat evidencia, una vegada més, la necessitat d’avançar en
el procés de lliure determinació per al poble sahrauí, reconegut en sentències del
Tribunal de Justícia de la Unió Europea i en les resolucions del Consell de Seguretat
de Nacions Unides, per a una solució justa i pacífica mitjançant un referèndum amb
un cens acordat entre les parts.
El Parlament de Catalunya insta el Govern que realitzi les accions pertinent davant el Govern de l’Estat per que:
1. Freni immediatament els desitjos expansionistes del Marroc tant en aigües canàries com al Sàhara Occidental en el pas de Guerguerat.
2. Modifiqui els acords amb el Marroc en matèria migratòria retrotraient l’externalització de fronteres espanyoles i prioritzant l’establiment de vies legals i segures
per a les persones migrants i refugiades.
3. Posi en marxa tots els seus esforços diplomàtics perquè el mandat de la Minurso es compleixi en el mínim temps possible, incloent la celebració del referèndum
d’autodeterminació.
4. Sol·liciti que l’ONU destini un enviat especial per al Sàhara Occidental al més
aviat possible (vacant des de fa més d’un any).
5. Insti la Comissió Europea i al Consell que compleixin amb les sentències del
Tribunal de Justícia de la Unió Europea que invaliden els acords comercials que espolien els recursos pesquers i hídrics dels territoris ocupats del Sàhara Occidental.
Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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Proposta de resolució de suport a la Plataforma Pedro Álvarez
250-01612/12
PRESENTACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, JUNTAMENT AMB UNA
ALTRA DIPUTADA DEL SP CUP-CC, JORDI OROBITG I SOLÉ, JUNTAMENT
AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP ERC, FRANCESC DE DALMASES I THIÓ, DEL
GP JXCAT, MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP
Reg. 86550 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlament

Vidal Aragonés Chicharro, portaveu del SP CUP-CC a la Comissió de Justícia,
Natàlia Sànchez Dipp, diputada del SP CUP-CC, Jordi Orobitg Solé, diputat del GP
Republicà, Jose Rodríguez Fernández, diputat del GP Republicà, Francesc de Dalmases i Thió, diputat del GP JxCat i Marc Parés Franzi, diputat del GP CatECP,
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament,
presenten la Proposta de resolució en suport a la Plataforma Pedro Álvarez, per tal
que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent:
Exposició de motius

El 15 de desembre de 1992, Pedro Álvarez, un jove de 20 anys de la Verneda,
va ser assassinat a l’Hospitalet de Llobregat en una discussió de trànsit a mans d’un
Policia Nacional.
Si el Tribunal Suprem no corregeix el seu posicionament, la Justícia de l’Estat
espanyol hauria decidit deixar oficialment sense resoldre ni jutjar el cas, després de
les negatives de l’Audiència Provincial de Barcelona i el Tribunal n.º 4 d’instrucció
de l’Hospitalet, a realitzar noves recerques i diligències.
A finals de l’any 2020 la prescripció del cas, per al sistema judicial, serà inevitable. No s’haurà esclarit la veritat sobre qui i per què va disparar mortalment al cap
de Pedro aquella nit de 1992 i el seu assassí quedarà lliure per sempre.
Davant aquesta realitat creiem que la fiscalia hauria de reobrir el cas, evitant
així crear la sospita que el sistema i l’Estat no vol realitzar noves recerques abans
que prescrigui el crim, degut a que el principal sospitós del cas, J.M.S. qui va ser
identificat en una primera roda de reconeixement, i el vehicle i el port del qual físic
coincidien amb la descripció ocular dels testimoni, fos un policia nacional en actiu
en aquell moment.
Els abusos de poder són un fet massa habitual i no són pocs els casos que han
acabat amb la mort d’una persona. Organismes com el Comitè contra la Tortura de
l’ONU o Amnistia Internacional han denunciat en diverses ocasions que no només
es donen casos de maltractaments i abusos de poder sinó que després la justícia i els
governs no actuen amb prou eficàcia per acabar amb la impunitat.
Ha estat exemplar la lluita i la perseverança de la Plataforma i família de Pedro
Álvarez, per ells l’assassí no quedarà impune socialment, ni acabarà la lluita per esclarir la veritat sobre el cas de Pedro.
Per aquests motius, presenta la següent:
Proposta de resolució

Davant de la impunitat policial:
1. El Parlament de Catalunya dona suport i es solidaritza amb la Plataforma Pedro Álvarez.
2. El Parlament de Catalunya constata l’interès públic del documental «Nosaltres
no oblidem» que explica la història del jove Pedro Álvarez i la lluita de familiars i
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amics per a què es faci justícia, i manifesta l’oportunitat que, sota els criteris de qualitat, rigor i actualitat que regeix els mitjans públics catalans, se’n faci difusió.
Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Vidal Aragonés Chicharro, portaveu a la CJ; Natàlia Sànchez Dipp, diputada,
SP CUP-CC. Jordi Orobitg Solé, Jose Rodríguez Fernández, GP Republicà; Francesc de Dalmases i Thió, GP JxCat; Marc Parés Franzi, GP CatECP, diputats

Proposta de resolució sobre l’aturada del projecte de la variant de la
carretera C-63 entre Sils i Riudarenes
250-01613/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 86581 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per
a l’aturada del projecte de la variant de la C-63 entre Sils i Riudarenes, per tal que
sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

A finals de juliol de 2020 el Departament de Territori i Sostenibilitat ha sotmès
a informació pública l’estudi informatiu i el d’impacte ambiental de la variant de la
C-63 entre Sils i Riudarenes.
Segons el projecte La construcció de la variant evitarà la circulació de pas de vehicles per l’interior de les poblacions de Sils i Riudarenes. En aquest entorn, la C-63
registra un trànsit de més de 8.000 vehicles diaris de mitjana.
Malgrat l’estudi publicat pel Departament posa sobre la taula dos traçats possibles per a la variant, l’opció del traçat de carretera de 6,2 km i una inversió estimada d’uns 37 milions d’euros, sembla per a la Generalitat la més adequada. Aquesta
carretera connectaria amb la futura variant de la C-63 a l’est de Santa Coloma de
Farners amb l’autovia A-2.
Dit això, la documentació presentada presenta greus mancances i afirmacions
subjectives, uns estudis de mobilitat mal dissenyats, una manca total d’una alternativa que contempli l’aplicació de mesures sobre infraestructures actuals com canvis
en la senyalització, millorar el transport públic Aquest projecte viari pot tenir un
greu impacte sobre el territori, en concret un espai d’alt valor biològic i agrològic;
i sobre el canvi climàtic amb un augment estimat en un 15% dels gasos d’efecte hivernacle i especialment la seva redundància a un espai amb una elevada concentració d’infraestructures (C-25, N-II, AP-7, C-63, GI-555, RENFE, TAV i línies elèctriques).
El projecte d’aquesta nova variant no milloraria les infraestructures actuals, tenint en compte que ja existeix una variant com la C-25. Una vegada més, enmig
d’una situació d’emergència climàtica el Departament de Territori no situa la lluita
contra el canvi climàtic com una prioritat i pren decisions no ajuden a revertir aquesta situació i continua projectant quilòmetres de carreteres que no caldria construir
amb una aposta decidida pel manteniment i millora de les vies actuals, així com per
una aposta decidida pel transport públic col·lectiu. El Govern Català segueix dissenyant la seva política d’infraestructures al marge de la seva pròpia legislació sobre el
canvi climàtic i els seus objectius fixats de reducció de les emissions de CO2.
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En aquest sentit, la societat civil de la zona s’ha mostrat contrària al projecte amb
la presentació d’al·legacions per part de Naturalistes de Girona i manifestacions contràries com la d’Unió de Pagesos.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. A aturar del projecte de la variant de la C-63 entre Sils i Riudarenes.
2. Establir un pla d’inversió i de millora de les infraestructures existents, com la
variant de la C-25.
3. Realitzar un pla de millora del transport públic a les poblacions afectades.
Palau del Parlament, 17 de novembre de 2020
David Cid Colomer, diputat; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP CatECP

Proposta de resolució sobre la fiscalitat justa dels productes
sanitaris per a la menstruació i d’higiene femenina
250-01614/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 86760 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu, Jenn Díaz Ruiz, portaveu a la Comissió d’Igualtat de les Persones i de Feminismes del Grup Parlamentari Republicà, Rut Ribas i
Martí, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableixen
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la fiscalitat justa dels productes sanitaris per a la menstruació i d’higiene
femenina, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat de les Persones i de Feminismes, amb el text següent:
Exposició de motius

Les dones i les persones que tenen la menstruació seguim pagant uns preus molt
elevats per dotar-nos dels productes necessaris per a la menstruació i la higiene femenina, l’anomenada taxa rosa.
Els productes sanitaris i d’higiene femenina són considerats com a producte necessari, això implica que haurien de tenir un augment del 4%. Però resulta que els
productes per a la menstruació, tot i considerar-se necessaris, suposen un 10% de
l’IVA, una clara discriminació de gènere.
És una obvietat que les dones fa anys que estem pagant aquests preus tan elevats per a compreses, tampons i/o copes menstruals, però el que indigna és que hi
hagi una clara diferència de preu amb els productes que utilitzen els homes per a la
seva higiene personal. I queda evidenciat quan és comparar una fulla d’afaitar, per
exemple, el mateix producte però dos models: les destinades per a homes hi ha una
diferència del 171% respecte al model destinat a les dones.
Aquesta realitat discriminatòria és present a arreu, però és a l’Estat espanyol i a
Itàlia a on més es percep aquesta diferència segons el gènere. Altres països europeus
han pres consciència i estan aplicant una reducció del preu. Irlanda ha situat en les
seves polítiques públiques que d’aquí a dos anys eliminarà qualsevol impost sobre el
producte i Escòcia ha iniciat una llei per a garantir la gratuïtat dels productes d’higiene femenina.
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En canvi, a l’Estat espanyol, tot i seguir pagant el 10% de l’IVA sobre el producte
i permetre que el cost del producte sigui desorbitat, el seu Govern ha obviat la paraula i el compromís d’incloure en els PGE l’eliminació de la taxa rosa.
És important, també, tendir cap a la promoció de la copa menstrual i així deixar enrere els productes nocius per a la salut, que durant tants anys les dones i les
persones que tenim la menstruació n’hem hagut de fer ús per salvaguardar la nostra
higiene menstrual.
Per aquests motius, presenta la següent:
Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya constata la urgència de reduir l’IVA dels productes
sanitaris i d’higiene per a la menstruació.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a. Dissenyar una estratègia pública per reduir el cost dels productes sanitaris i
d’higiene per a la menstruació.
b. Desenvolupar un pla per posar a l’abast els productes sanitaris i d’higiene per
a la menstruació en els espais educatius.
c. Reclamar al Govern de l’Estat que redueixi l’IVA d’aquests productes, la també anomenada taxa rosa.
Palau del Parlament, 10 de novembre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Jenn Díaz Ruiz, portaveu a la CIPF; Rut Ribas
i Martí, diputada, GP ERC

Proposta de resolució de suport i defensa dels llocs de treball de
l’empresa TE Connectivity
250-01615/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 86789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució en
suport i defensa dels llocs de treball de l’empresa TE Connectivity, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text
següent:
Exposició de motius

Els i les treballadores de TE Connectivity es troben actualment en plenes mobilitzacions contra el tancament de la fàbrica a Montcada i Reixac. La vaga convocada
pels treballadors i treballadores persegueix l’objectiu de negociar amb l’empresa i
poder evitar el tancament de la fàbrica de components d’automoció.
L’ERO plantejat per l’empresa afectaria a 248 treballadors, un any després d’haver negociat un altre ERO que va afectar a 94 persones i va comportar, per altra
banda, el compromís de l’empresa de mantenir tres anys més l’ocupació a la planta.
La indústria de l’automoció a Catalunya està patint una onada de tancaments i
acomiadaments que reclama de la implicació de tots i totes i reclama, més expressament i per part del Govern de la Generalitat, un recolzament als treballadors i treballadors que els pateixen, mantenint un continu diàleg amb les direccions de les empreses i amb els comitès de les mateixes. D’aquest diàleg i d’aquestes negociacions
han de sortir solucions que puguin beneficiar els treballadors/es de TE Connectivity
i de qualsevol empresa que es trobi en la seva situació.
3.10.25. Propostes de resolució
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya rebutja la presentació de l’ERO per part de l’empresa TE Connectivity i mostra el seu suport als seus treballadors i treballadores.
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
2. Instar a l’empresa a aturar l’ERO i abordar la negociació amb el Comitè d’Empresa per mantenir els llocs de treball.
3. Mantenir un contacte constant amb els actors implicats per tal de cercar una
solució que protegeixi els llocs de treball.
4. Oferir el recursos del Departament d’Empresa i Coneixement en cas de necessitar noves inversions per mantenir l’activitat.
5. Traslladar els acords que es produeixin en aquesta negociació al Comitè d’Empresa de TE Connectivity i sindicats.
Palau del Parlament, 20 de novembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució de suport i defensa dels llocs de treball de
l’empresa Faurecia
250-01616/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 86790 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució en suport
i defensa dels llocs de treball de l’empresa Faurecia, per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent:
Exposició de motius

Els i les treballadores de l’empresa Faurecia, a Abrera, ha convocat a partir del
18 de novembre una vaga indefinida en protesta per l’ERO que ha posat sobre la
taula la direcció de l’empresa i que afectaria a 160 treballadors i treballadores, més
d’un 50% de la plantilla, adduint el futur tancament de Nissan i la no adjudicació
del SEAT León.
El comitè d’empresa ha rebutjat l’ERO, considerant-lo desproporcionat i exigint
a l’empresa la retirada del mateix i l’inici d’unes negociacions que han de servir per
trobar una alternativa.
La indústria de l’automoció a Catalunya està patint una onada de tancaments i
acomiadaments que reclama de la implicació de tots i totes i reclama, més expressament i per part del Govern de la Generalitat, un recolzament als treballadors i
treballadors que els pateixen, mantenint un continu diàleg amb les direccions de les
empreses i amb els comitès de les mateixes. D’aquest diàleg i d’aquestes negociacions han de sortir solucions que puguin beneficiar els treballadors/es de Faurecia i
de qualsevol empresa que es trobi en la seva situació.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
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Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya rebutja la presentació de l’ERO per part de l’empresa Faurecia i mostra el seu suport als seus treballadors i treballadores.
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
2. Instar a l’empresa a aturar l’ERO i abordar la negociació amb el Comitè d’Empresa per mantenir els llocs de treball.
3. Mantenir un contacte constant amb els actors implicats per tal de cercar una
solució que protegeixi els llocs de treball.
4. Oferir el recursos del Departament d’Empresa i Coneixement en cas de necessitar noves inversions per mantenir l’activitat.
5. Traslladar els acords que es produeixin en aquesta negociació al Comitè d’Empresa de Faurecia i sindicats.
Palau del Parlament, 20 de novembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2020, sobre
l’Oficina Antifrau de Catalunya, corresponent als exercicis 2010-2018,
en compliment de la Resolució 214/XII del Parlament
256-00053/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 86902).
Pròrroga: 3 dies hàbils (de l’1.12.2020 al 03.12.2020).
Finiment del termini: 04.12.2020; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2020, sobre
l’Institut d’Assistència Sanitària, corresponent a l’exercici 2017
256-00054/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 86783).
Pròrroga: 5 dies hàbils (de l’1.12.2020 al 07.12.2020).
Finiment del termini: 09.12.2020; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2020, sobre
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, corresponent a
l’exercici 2017
256-00055/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 86784).
Pròrroga: 5 dies hàbils (de l’1.12.2020 al 07.12.2020).
Finiment del termini: 09.12.2020; 10:30 h.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 24/2020, sobre la línia
9 del metro, en compliment de la Resolució 511/XI del Parlament
256-00056/12
PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA
Reg. 86875 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 24.11.2020

L’Informe de fiscalització 24/2020, sobre la línia 9 del metro, en compliment de
la Resolució 511/XI del Parlament pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en
l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans,
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Parlament: 10 dies hàbils (de l’1.12.2020 al 15.12.2020).
Finiment del termini: 16.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.11.2020.

3.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la crisi industrial
300-00336/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 87111 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.11.2020

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del
Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la crisi industrial a Catalunya,
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 2 i 3 de
desembre de 2020, amb el text següent:
– Sobre la crisi industrial a Catalunya.
Palau del Parlament, 24 de novembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre el balanç de l’acció de govern
300-00337/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 87112 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.11.2020

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del
Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre el balanç de l’acció del Govern,
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per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 2 i 3 de
desembre de 2020, amb el text següent:
– Sobre el balanç de l’acció del Govern.
Palau del Parlament, 24 de novembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre l’equitat territorial en les àrees rurals i
urbanes
300-00338/12
PRESENTACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP
Reg. 87222 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.11.2020

A la Mesa del Parlament

Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’equitat territorial en les àrees rurals
i urbanes, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers
dies 2 i 3 de desembre de 2020, amb el text següent:
– Sobre l’equitat territorial en les àrees rurals i urbanes.
Palau del Parlament, 27 de novembre de 2020
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Interpel·lació al Govern sobre la vulneració dels drets fonamentals del
nen en el sistema educatiu català
300-00339/12
PRESENTACIÓ: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS
Reg. 87225 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.11.2020

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, presidente del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del Parlamento,
presenta la Interpelación al Gobierno sobre la vulneración de los derechos fundamentales del niño en el sistema educativo catalán, para que sea sustanciada en el Pleno
que debe celebrarse los próximos días 2 y 3 de diciembre, con el siguiente texto:
– Sobre la vulneración de los derechos fundamentales del niño en el sistema
educativo catalán.
Palacio del Parlamento, 26 de noviembre de 2020
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs
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Interpel·lació al Govern sobre el balanç de dos anys i mig d’inacció
del Govern
300-00340/12
PRESENTACIÓ: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS
Reg. 87226 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.11.2020

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, presidente del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del Parlamento, presenta la Interpelación al Gobierno sobre el balance de dos años y medio
de inacción del Gobierno de la Generalitat, para que sea sustanciada en el Pleno que
debe celebrarse los próximos días 2 y 3 de diciembre, con el siguiente texto:
– Sobre el balance de dos años y medio de inacción del Gobierno de la Generalitat.
Palacio del Parlamento, 26 de noviembre de 2020
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre el transport públic
300-00341/12
PRESENTACIÓ: GP JXCAT
Reg. 87233 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.11.2020

A la Mesa del Parlament

Gemma Geis i Carreras, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del
Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre el transport públic, per tal que
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 2 i 3 de desembre
de 2020, amb el text següent:
– Quin és el capteniment del Govern sobre el transport públic?
Palau del Parlament, 26 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu adjunta GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de l’economia
300-00342/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 87260 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.11.2020

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de l’economia catalana, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers
dies 2 i 3 de desembre de 2020, amb el text següent:
– Sobre l’impuls de l’economia catalana.
Palau del Parlament, 27 de novembre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

3.20. Interpel·lacions

64

BOPC 743
30 de novembre de 2020

Interpel·lació al Govern sobre l’agenda rural
300-00343/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 87270 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.11.2020

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’agenda rural de Catalunya, per tal que sigui substanciada
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 2 i 3 de desembre, amb el text següent:
– Sobre l’agenda rural de Catalunya.
Palau del Parlament, 27 de novembre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre escoles obertes i escoles segures
300-00344/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 87271 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.11.2020

A la Mesa del Parlament

Adriana Delgado i Herreros, diputada, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup
Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenten la Interpel·lació al Govern sobre escoles obertes i
escoles segures, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 2 i 3 de desembre, amb el text següent:
– Sobre escoles obertes i escoles segures.
Palau del Parlament, 27 de novembre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

3.30.

Altres tramitacions

3.30.04.

Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «Afectació de drets en
l’execució penitenciària de la Sentència 459/2019 del Tribunal
Suprem»
360-00033/12
TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.11.2020.
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Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes
o memòries de la Sindicatura de Comptes
3.30.06.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2020, sobre la
seguretat i la mobilitat ciutadana de l’Ajuntament de Cornellà de
Llobregat, corresponent a l’exercici del 2017
258-00031/12
PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA
Reg. 86738 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 24.11.2020

L’Informe de fiscalització 23/2020, sobre la seguretat i la mobilitat ciutadana de
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, corresponent a l’exercici del 2017 pot ésser
consultat a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (de l’1.12.2020 al 22.12.2020).
Finiment del termini: 23.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.11.2020.
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05.

Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
410-00008/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP JXCAT
Reg. 86683 / Coneixement: Mesa del Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlament

Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
Alta: Santiago Vilanova i Tané
Baixa: Anna Geli i España
Palau del Parlament, 18 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 673/XII, sobre el millorament
del CAP Gran Sol, al barri de Llefià, a Badalona
290-00624/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 86746 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 673/XII, sobre el
millorament del CAP Gran Sol, al barri de Llefià, a Badalona (tram. 290-00624/12),
us informo del següent:
La dotació de la plantilla del Centre d’Atenció Primària Gran Sol està calculada segons els criteris establerts per a tots els equips d’atenció primària, i amb
una dotació addicional per l’aplicació de l’índex de factor socioeconòmic (FSE)
establert a l’Estratègia Nacional de l’Atenció Primària i Salut Comunitària
(ENAPISC).
Durant el 2020 s’ha incrementat aquesta dotació (medicina i infermeria) per adequar-la a l’atenció a residències així com a la cronicitat complexa. També hi ha hagut
un increment dels professionals de gestió i serveis i infermeria per donar suport a
la gestió de la Covid-19 (gestors comunitaris i d’escoles). La plantilla assignada per
cada categoria professional és la següent:
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Categoria

2019

Gener 2020

Setembre 2020

Medicina

13

14

15*

Pediatria

6

6

6

Odontologia
Infermeria
Treball social
TCAI
Gestió i serveis

3

3

3

19

20

22

1

2

2

4

5

5

12

12

15**

* Sobredotació al llarg de 2020 per atenció a residències i cronicitat complexa.
** En gestió i serveis per suport a gestió Covid.

Barcelona, 10 de novembre de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 674/XII, sobre els recursos
del CAP Gran Sol, de Badalona
290-00625/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 86747 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 674/XII, sobre els recursos del CAP Gran Sol, de Badalona (tram. 290-00625/12), us informo del següent:
A finals de 2018 el CAP Gran Sol de Llefià tenia 12 professionals en plantilla de
metges/esses especialistes en medicina de família (MF), 12 infermeres i un director
compartit amb l’EAP La Salut, sense dedicació assistencial.
Arran dels acords de sortida de vaga de l’Institut Català de la Salut (ICS) i les
necessitats objectivades, el darrer trimestre de 2019 l’ICS, entitat proveïdora que
gestiona els servei d’atenció primària del CAP Gran Sol, va optimitzar la plantilla
de professionals i va desdoblar la Direcció dels CAP La Salut i Gran Sol. Així, es
va presentar oferta de treball i es va fer el procés selectiu corresponent per tal d’incorporar tota la plantilla necessària al centre. També es va incorporar una direcció
pròpia al centre en lloc d’una compartida, amb dedicació assistencial parcial. La
plantilla era de 14 professionals de la medicina familiar, 19 professionals de la infermeria i una directora, amb dedicació parcial assistencial.
Durant el 2020 s’ha incrementat aquesta dotació fins a 15 professionals de medicina familiar i 22 d’infermeria, per adequar la plantilla a l’atenció a les residències,
la cronicitat complexa i la gestió de la Covid. El personal de Gestió i Serveis també
augmenta fins a 15 professionals per donar suport a la gestió de la Covid (gestors
comunitaris i d’escoles).
En aquest moment tota la plantilla estructural assignada al centre està en actiu a
excepció d’un professional de medicina familiar que no ha estat possible cobrir. Tanmateix, aquesta rati està essent coberta per professionals de l’equip amb jornada complementària, fins que es pugui disposar del nou professional. També s’ha anat cobrint
les baixes laborals temporals motivades per malaltia, vacances o reducció de jornada.
Pel que fa als serveis de prevenció de riscos laborals, cal manifestar que el servei
de riscos laborals de l’ICS fa valoracions de professionals i llocs de treball, de forma
sistemàtica i a demanda dels professionals, així com que no hi ha cap professional
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mèdic de l’EAP Gran Sol que hagi requerit de l’adaptació de les condicions de treball per valoració del servei de prevenció. Les baixes dels professionals de medicina
de família han estat majoritàriament vinculades a processos de maternitat.
L’atenció primària és un dels pilars fonamentals del sistema nacional de salut de
Catalunya i una prioritat en les accions del Departament de Salut, per aquest motiu,
el passat 4 de setembre es va presentar el pla d’accions i mesures estructurals i de
futur per enfortir l’atenció primària. Aquest pla d’accions va més enllà de l’impacte
generat per la covid-19; es tracta d’un pla amb una dotació de 300 M€ fins el 2022.
Les modificacions proposades ja estaven previstes i compten amb un ampli consens en el sector. Per això el pla contempla dues velocitats o terminis: a curt termini
es pretén fer front a la gestió actual de la covid-19, i a llarg termini, adaptar-se als
canvis socials i donar una millor assistència atenent també la promoció de la prevenció, l’atenció i l’equitat.
Barcelona, 10 de novembre de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 675/XII, sobre el millorament
de l’atenció sanitària al CAP Gran Sol, de Badalona
290-00626/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 86748 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 675/XII, sobre
el millorament de l’atenció sanitària al CAP Gran Sol, de Badalona (tram. 29000626/12), us informo del següent:
La dotació de la plantilla del Centre d’Atenció Primària Gran Sol està calculada
segons els criteris establerts per a tots els equips d’atenció primària, i amb una dotació addicional per l’aplicació de l’índex de factor socioeconòmic (FSE) establert a
l’Estratègia Nacional de l’Atenció Primària i Salut Comunitària (ENAPISC).
La taula següent mostra la plantilla estructural assignada, i la plantilla estructural
activa actual, per cada categoria professional. L’assignació addicional de medicina de
família i infermeria va vinculada a atenció a residències i cronicitat complexa.
En el cas dels professionals de gestió i serveis, la sobredotació va vinculada a les
necessitats de l’atenció a la Covid-19. Previsiblement, aquests professionals es mantindran quan acabi la necessitat Covid-19, com a health assistant dins el nou model
d’atenció primària.
Categoria

Plantilla estructural assignada

Plantilla estructural activa

Medicina

15*

Pediatria

6

6

Odontologia

3

3,5

Infermeria

14

22*

22

Treball social

2

2

TCAI

5

5

15**

15

Gestió i serveis

* Sobredotació al llarg de 2020 per atenció a residències i cronicitat complexa.
** En Gestió i Serveis per suport a gestió Covid.
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No ha estat possible cobrir la nova dotació de medicina amb un metge de família
nou. Per aquest motiu. aquesta ràtio es destina al pagament de dedicació extra dels
professionals mèdics de plantilla que cobreixen l’activitat, fins que es pugui cobrir
amb un professional nou. Hi ha un odontòleg compartit amb cirurgia maxil·lofacial
de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (50%-50%) per millorar resolució.
Tanmateix, la gerència territorial del Servei Català de la Salut està en contacte i a
disposició de tots els ajuntaments per tal de resoldre qualsevol qüestió que pugui
sorgir, i col·laborar entre administracions en aquelles qüestions que es requereixi.
Barcelona, 10 de novembre de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 716/XII, sobre el millorament
de l’atenció a les famílies dels afectats del trastorn per dèficit
d’atenció amb hiperactivitat
290-00661/12
CRITERI SOBRE EL COMPLIMENT

En la sessió de la Comissió de Salut tinguda el 26.11.2020, de conformitat amb
l’article 168.4 en relació amb l’article 162 del Reglament del Parlament, els grups
parlamentaris han fixat llur posició en relació amb el compliment de la Resolució
716/XII, sobre el millorament de l’atenció a les famílies dels afectats del trastorn
per dèficit d’atenció amb hiperactivitat. Finalment, a sol·licitud de Blanca Victoria
Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 85558), la presidenta de
la Comissió ha requerit el pronunciament de la Comissió, la qual ha considerat que
el Govern no ha donat compliment a la damunt dita Resolució.
Acord: Comissió de Salut, 26.11.2020.

Control del compliment de la Resolució 717/XII, sobre les necessitats
en els àmbits sanitari, social i educatiu dels afectats del trastorn per
dèficit d’atenció amb hiperactivitat
290-00662/12
CRITERI SOBRE EL COMPLIMENT

En la sessió de la Comissió de Salut tinguda el 26.11.2020, de conformitat amb
l’article 168.4 en relació amb l’article 162 del Reglament del Parlament, els grups
parlamentaris han fixat llur posició en relació amb el compliment de la Resolució
717/XII, sobre les necessitats en els àmbits sanitari, social i educatiu dels afectats
del trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat. Finalment, a sol·licitud de Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 85556), la
presidenta de la Comissió ha requerit el pronunciament de la Comissió, la qual ha
considerat que el Govern no ha donat compliment a la damunt dita Resolució.
Acord: Comissió de Salut, 26.11.2020.
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290-00672/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 86455 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 727/XII, sobre les
mesures d’atenció a les persones amb addiccions i patologies relacionades amb el
joc i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (tram. 290-00672/12),
us informo, amb el document annex facilitat per la Direcció General de Coordinació
Interdepartamental de les actuacions que s’han portat a terme.
Barcelona, 13 de novembre 2020
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència
Annex

En relació amb aquesta iniciativa parlamentària, informar que s’estan treballant
aquests aspectes en el marc del grup de treball de disseny d’una estratègia de prevenció de les noves patologies relacionades amb l’ús de les tic en els joves i adolescents. Uns treballs que s’han vist interromputs per la pandèmia i el confinament,
però què ja s’han reprès. En aquest sentit, s’ha elaborat un document que pràcticament està enllestit, a manca de d’acabar de tancar alguns aspectes menors i procedir
a la revisió i validació general.
Informar també que s’està treballant en l’establiment d’un sistema de publicació
web, que permeti una actualització àgil del conjunt de recursos disponibles i del material didàctic, que inclourà el document elaborat.
Joan Ramon Casals i Mata, director
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 730/XII, sobre el IV Pla de
suport al tercer sector social
290-00675/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 86456 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 730/XII, sobre
el IV Pla de suport al tercer sector social (tram. 290-00675/12), us informo, amb el
document annex facilitat per la Direcció General de Coordinació Interdepartamental de les actuacions que s’han portat a terme.
Barcelona, 13 de novembre 2020
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència
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Annex

En relació a aquesta iniciativa parlamentària els informem de les actuacions que
s’estan duent a terme.
Degut a la pandèmia i confinament es va retardar l’inici de la negociació i elaboració del IV Pla de suport al tercer sector social.
A començaments del mes d’octubre vam rebre la proposta inicial de text per a
començar els treballs de coproducció del IV pla de suport al tercer sector social.
En aquests moments estem portant a terme reunions setmanals amb la Taula del
Tercer Sector Social, amb la Confederació, conjuntament amb els departaments de
la Generalitat implicats en l’elaboració del Pla. El període de treball s’allargarà al
voltant de 8 a 11 setmanes. La voluntat és acabar i presentar els treballs a principis
del 2021.
Ens hem trobat amb una situació no volguda que ha fet que ens endarreríssim en
els treballs del IV Pla de suport al tercer sector social.
En relació amb aquesta iniciativa parlamentària, es procedent informar que, a
causa de l’impacte de la pandèmia sobre el sector i de les mesures de confinament,
es va retardar l’inici de la negociació i de l’elaboració del IV Pla de suport al tercer
sector social. Una situació imprevista i no volguda que va endarrerir els treballs.
No obstant això, a començaments del mes d’octubre, ja s’ha rebut la proposta
inicial de text que permet iniciar els treballs de coproducció del IV Pla de suport al
tercer sector social, entre el Govern i el sector.
En aquests moments s’estan portant a terme reunions setmanals entre la Taula
del Tercer Sector Social, La Confederació i el conjunt de departaments de la Generalitat de Catalunya implicats en l’elaboració del Pla. Atenent a la planificació establerta, es preveu que aquest període de treball s’allargui entre 8 i 12 setmanes, amb
la voluntat de poder acabar i presentar els treballs a principis del 2021.
Joan Ramon Casals i Mata, director
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 861/XII, sobre la creació de
programes i campanyes per a joves en matèria de dret laboral
290-00770/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 86193 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 24.11.2020

A la Mesa de la Comissió

D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de
Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 861/XII del Parlament
de Catalunya, sobre la creació de programes i campanyes per a joves en matèria de
dret laboral.
D’una banda, en l’àmbit de la formació professional tots els cicles formatius tenen un mòdul de Formació i Orientació Laboral (FOL) que recull tota la informació
referida al dret laboral relacionada amb l’àmbit que estudien els alumnes. I, per tant,
donem compliment al que s’esmenta en aquest apartat.
D’altra banda, el Consell de Relacions Laborals (en endavant Consell), és un òrgan col·legiat que constitueix un espai estable de diàleg i concertació social i l’òrgan
de participació institucional en matèria de relacions laborals a Catalunya. Està integrat per les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya
i l’Administració de la Generalitat.
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Concretament i des del Grup de treball Joves i Treball del Consell i d’acord amb
el seu pla de treball 2020, s’està treballant en l’elaboració de mesures en favor de
la qualitat de l’ocupació juvenil. Per una banda, es cerca el consens respecte d’unes
Recomanacions a la negociació col·lectiva per a la qualitat de l’ocupació juvenil i,
per una altra, s’està redactant un document de sensibilització sobre Drets i deures en
l’àmbit laboral de les persones joves.
Un cop finalitzats els treballs, es preveu la realització de diverses accions d’informació, difusió i sensibilització sobre aquestes eines per tal d’arribar al màxim de
persones joves possibles. Els canals de difusió que s’utilitzaran seran els propis del
Consell i els de la resta d’organitzacions integrants del Grup, on també és representada la Direcció General de Joventut.
En definitiva, aquestes accions que s’estan impulsant des dels Grup de treball Joves i Treball del Consell contribueixen en l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, 4-Educació i Benestar i 8-Treball digne i Creixement Econòmic,
alhora que fomentem la qualitat de l’ocupació juvenil a Catalunya.
Els avenços que es produeixen en aquesta matèria, es poden conèixer per mitjà
de l’espai de seguiment en línia (https://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/el_crl/agenda-2030/) que el Consell ha posat en marxa recentment i que permetrà monitoritzar els avenços d’aquest Grup sobre l’Agenda 2030 però també a través d’un nou material de sensibilització «Per un futur sostenible i un treball digne»
(https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/Coneixeu_
nos/El-CRL-i-l_Agenda-2030/Agenda-2030-CRL_Digital_CAT_.pdf).
Barcelona, 13 de novembre de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 862/XII, sobre l’atenció a la
discapacitat a Calafell
290-00771/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 86194 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 24.11.2020

A la Mesa de la Comissió

D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 862/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció a la discapacitat a Calafell.
Pel que fa a la implementació de nous recursos residencials amb diferents nivells
de suport per a l’atenció de persones amb discapacitat al municipi de Calafell i al
Baix Penedès en exercicis futurs, en la marc del Pla Estratègic de Serveis Socials
2020 - 2024, que es troba en les darreres fases prèvies a la seva aprovació, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies haurà de redefinir les prioritats en
la implementació dels diferents serveis i prestacions socials en el conjunt del territori de Catalunya. En aquest marc i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries,
s’abordarà l’increment de recursos per a l’atenció de les persones amb discapacitat a
Calafell i en el conjunt de la comarca del Baix Penedès.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies durà a terme els procediments legalment establerts per a la concertació pública de noves places amb les entitats prestadores de serveis, siguin de naturalesa social, pública o de caràcter privat.
Barcelona, 13 de novembre de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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290-00774/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 86195 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 24.11.2020

A la Mesa de la Comissió

D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 865/XII del Parlament de Catalunya, sobre els catalans a l’exterior.
La Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania ha fet amb recursos interns un
primer estudi i anàlisi, a partir de les dades disponibles i de l’experiència de gestió
del programa des de 2008.
Les xifres d’atur que actualment hi ha a Catalunya més les conseqüències imprevisibles que tindrà en l’economia, en general, i en l’ocupació, en particular, la
pandèmia produïda per la Covid-19 ens ha obligat a prioritzar les polítiques a impulsar des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, establint, en primer
terme, unes mesures urgents en el marc del «Pla de xoc de suport a les persones i
per a la reactivació econòmica durant i després de la crisi sanitària de la Covid-19»
i, en segon terme, mantenint una programació des del SOC que ofereixi polítiques
actives en aquells àmbits prioritaris i que responen a les necessitats actuals de les
persones que puguin perdre la seva feina i afavorint la contractació de les persones
que es trobin en atur.
És per això que, en aquests moments, la prioritat és donar resposta a les persones
aturades reactivant la contractació al nostre país.
El Decret Llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu, ha encomanat a la Direcció General de Prestacions Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies la tramitació i
la resolució dels procediments per al reconeixement de la prestació econòmica per a
les persones catalanes retornades, amb l’objectiu d’agilitzar les tramitacions vinculades a l’Oficina d’Ajuda al Retorn.
Aquest Govern segueix treballant per un retorn digne dels catalans residents a
l’exterior i de llurs descendents, tal com disposa l’article 7.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
Finalment, des del passat 28 de setembre de 2020 que el Tribunal Suprem ha inhabilitat al Molt Honorable President Torra i, en aplicació del marc normatiu vigent,
mentre el Govern estigui en funcions no pot enviar nous projectes de llei a tramitació al Parlament de Catalunya.
Barcelona, 13 de novembre de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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290-00775/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 86196 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 24.11.2020

A la Mesa de la Comissió

D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 866/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls de mesures per a lluitar contra la bretxa salarial.
El debat amb els agents socials ja s’està realitzant. La Direcció General d’Igualtat
presideix la Comissió d’igualtat i temps de treball del Consell de Relacions Laboral,
en el si de la qual ha impulsat la creació d’un grup de treball específic sobre bretxa salarial. El primer resultat d’aquest grup ha estat la publicació d’una Guia per a
l’aplicació de la igualtat retributiva entre homes i dones, consensuada amb els agents
socials. En el si d’aquest mateix grup s’està elaborant un document sobre els estereotips de gènere que incideixen en la bretxa salarial.
Aquesta Comissió també va impulsar abans de l’estiu la creació d’un grup de
treball extraordinari per a la redacció d’un document de Recomanacions per gestionar l’impacte de la COVID-19 en el mercat laboral des de la perspectiva de
gènere (https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/
documents/04_-_recursos/publicacions/recomanacions_covid_genere/Recomanacions-per-gestionar-limpacte-de-la-COVID-19-des-de-la-perspectiva-de-genere.pdf),
publicat recentment.
La Direcció General d’Igualtat realitza accions de promoció i sensibilització a
través de les accions formatives virtuals i de tallers específics sobre desigualtat salarial. Promou des de fa anys eines pròpies que ajuden a les organitzacions a avançar
en la detecció de la desigualtat retributiva.
Actualment, d’una banda, està desenvolupant un projecte de formació i mentoria
a les empreses per a l’anàlisi de la seva situació en matèria d’igualtat i per a la detecció de discriminació retributiva, en particular.
Per altra banda, també està desenvolupant els continguts per a la creació d’un
curs virtual sobre bretxa salarial.
Finalment, la Direcció General d’Igualtat va presentar fa uns mesos una eina de
Registre salarial, un instrument creat per a facilitar a les empreses la transparència
retributiva dins de l’organització i que es troba a disposició de totes les empreses al
web institucional. Arrel de la Publicació del Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva de dones i homes, es va revisar el contingut de l’eina per
tal d’adequar-lo a la nova normativa, sense que s’hagin hagut de fer canvis substancials. Actualment, s’està fent la revisió de l’eina de Diagnosi per tal d’incloure dins
de la mateixa un apartat per l’Auditoria salarial, que ajudi a les empreses a donar
compliment a la normativa.
Barcelona, 13 de novembre de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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290-00778/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 86555 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 869/XII, relativa
a l’Informe de fiscalització 13/2019, sobre l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 290-00778/12),
us informo del següent:
Enviem, adjunt, l’informe sobre les actuacions portades a terme per l’Agència
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya en relació amb les recomanacions emeses per la Sindicatura de Comptes.
Barcelona, 13 de novembre de 2020
Ramon Tremosa i Balcells, conseller d’Empresa i Coneixement
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 870/XII, relativa a l’Informe
de fiscalització 17/2019, sobre la Fundació Institut de Ciències
Fotòniques, corresponent a l’exercici del 2017
290-00779/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 86556 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 870/XII, relativa
a l’Informe de fiscalització 17/2019, sobre la Fundació Institut de Ciències Fotòniques, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 290-00779/12), us informo del següent:
Enviem, adjunt, l’informe sobre les actuacions portades a terme per la Fundació
Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) en relació amb les recomanacions emeses
per la Sindicatura de Comptes.
Barcelona, 13 de novembre de 2020
Ramon Tremosa i Balcells, conseller d’Empresa i Coneixement
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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290-00788/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 86197 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 24.11.2020

A la Mesa de la Comissió

D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 879/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’establiment de mesures per a minimitzar la situació generada per la crisi
sanitària al sector de les colònies escolars.
Durant el segon trimestre del 2020 el Departament d’Educació i la Direcció
General de Joventut, com a òrgan administratiu directament competent en matèria
d’instal·lacions juvenils, van mantenir converses amb les entitats representatives del
sector de les cases de colònies per explorar opcions alternatives al retorn de les bestretes i/o fórmules que permetessin flexibilitzar-ne el procés de devolució. L’objectiu
perseguit era minimitzar la descapitalització de les empreses i les conseqüències
d’aquesta descapitalització sobre la viabilitat dels negocis.
La possibilitat d’acordar alternatives al retorn de bestretes es va vehicular a l’empara de la nova regulació introduïda mitjançant el Reial Decret-llei 11/2020, de 31
de març, de mesures complementàries en l’àmbit econòmic i social. Aquest Decret
establia el dret dels consumidors i usuaris a resoldre determinats contractes sense
penalització en cas que, com a conseqüència de les mesures adoptades durant l’estat d’alarma, no fos possible la prestació del servei contractat. En concret, aquest
dret es configurava de la següent manera: en cas de no poder-se prestar el servei, els
usuaris tenien fins a catorze dies (d’ençà del moment de la impossible execució del
servei) per reclamar la quantitat avançada i, simultàniament, l’empresa disposava de
seixanta dies des de la presentació de la reclamació per oferir una solució alternativa
al retorn de la bestreta.
La pretensió del consumidor de resoldre el contracte es podia estimar quan, de
les alternatives plantejades, no en podia sorgir una solució que restaurés la reciprocitat d’interessos del contracte. Per tant, el sistema establert pel Govern estatal prioritzava l’entesa entre el prestador del servei i l’usuari per tal d’arribar a un acord alternatiu i, en cas que no es pogués assolir aquest acord, les empreses havien de retornar
els imports pagats per avançat (llevat de les despeses en què haguessin incorregut,
sempre convenientment justificades i desglossades).
En aquest marc normatiu, i fruit de les converses del Departament d’Educació
i la Direcció General de Joventut amb les entitats representatives del sector de les
cases de colònies, es van poder trobar alternatives i mesures de flexibilització en el
retorn de les bestretes. Així, en alguns casos, es va establir la possibilitat de mantenir-les en dipòsit per al curs següent i, en altres casos, se’n va acordar el retorn
fraccionat.
Durant el mes de maig la Direcció General de Centres Públics del Departament d’Educació va enviar un comunicat als centres educatius informant-los de
l’existència d’opcions alternatives al retorn de les bestretes i de fórmules per flexibilitzar aquesta devolució. El comunicat també emplaçava els centres educatius
a explorar aquestes possibilitats i els encoratjava a fer-ne ús, en la mesura que els
fos possible, per tal de contribuir a donar resposta a les necessitats de les empreses gestores de les cases de colònies sense deixar de garantir, al mateix temps, els
drets de les famílies afectades.
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Les instruccions que s’han donat als centres en relació a les sortides, les colònies
i els viatges escolars suspesos pel tancament dels centres educatius han estat sempre
en la línia de mantenir vigents els contractes, a l’espera de trobar futures ocasions de
desenvolupament de les activitats previstes. Des de l’inici del període de suspensions
de contractes s’ha orientat als centres en el sentit següent:
– Comunicar a l’empresa operadora del viatge la resolució del contracte per causa de les mesures adoptades arrel de la pandèmia Covid-19.
– La recomanació és la d’ajornar l’activitat prevista i reprogramar-la per al proper curs. D’aquesta manera les famílies no perden els diners avançats i les bestretes
es mantenen per als viatges i sortides del curs vinent. Quan aquesta opció no sigui
viable es reintegraran els imports en concepte de bestreta o de pagament total per
part de l’empresa contractada pel servei. S’hauran de recollir aquestes condicions
en un nou contracte.
– El centre haurà d’analitzar i trobar la millor solució per a cada activitat tot negociant les condicions amb l’empresa subministradora del servei.
En el marc de les noves mesures per fer front a l’avanç de la pandèmia de la
Covid-19 a Catalunya, anunciades pel Govern el passat dia 29 d’octubre (entre les
quals s’inclou el tancament perimetral de Catalunya durant 15 dies i un confinament municipal els caps de setmana), s’ha acordat una mobilització immediata de
recursos per a ajuts directes als sectors més afectats i per a atendre urgències socials
derivades de la crisi. Entre aquestes mesures, es preveu atorgar ajuts econòmics a
titulars d’instal·lacions inscrites en el Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut, per contribuir a pal·liar les pèrdues econòmiques que han
hagut d’afrontar com a conseqüència de les mesures que s’han anat adoptant d’ençà
de l’inici de la crisi sanitària.
Finalment, durant els darrers anys s’ha estat treballant en un nou projecte de
decret d’instal·lacions juvenils que, un cop aprovat com a decret, modificarà l’actual reglament d’instal·lacions juvenils (regulat pel Decret 140/2003, de 10 de juny,
d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves). El nou projecte de decret d’instal·lacions juvenils es troba en una fase de tramitació molt avançada i compta amb un ampli consens del sector. Tanmateix, se’n
va suspendre provisionalment la tramitació, com a conseqüència de l’afectació de la
crisi de la Covid-19 sobre el sector de les instal·lacions juvenils.
En aquests moments, la tramitació del nou decret continua suspesa i no es reprendrà mentre duri l’actual situació d’excepcionalitat derivada de la crisi sanitària.
Cal ressaltar, però, que el projecte de decret ja contempla que les instal·lacions inscrites al Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves disposin
d’un termini de quatre anys per adequar-se a la nova normativa un cop aquesta entri en vigor (termini que, a més, s’amplia fins a vuit anys en el cas de determinades
condicions tècniques relacionades amb el condicionament d’accessos i espais de les
instal·lacions). Per tant, durant els propers anys, no s’exigiran inversions d’execució
immediata a les persones i entitats titulars de les instal·lacions juvenils (sens perjudici que sí que se’ls exigeixi el compliment escrupolós dels requisits i condicions que
puguin establir les autoritats sanitàries).
Barcelona, 13 de novembre de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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290-00792/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 86557 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament
de Catalunya i per tal de donar compliment al punt b) de la Resolució 883/XII, sobre
l’elaboració d’un estudi per a quantificar els danys econòmics causats per la Covid-19 i
sobre la plataforma en línia Marketplace empresarial Covid-19 (tram. 290-00792/12),
us informo del següent:
El Marketplace empresarial Covid-19 d’ACCIÓ va contribuir a posar en contacte
oferents i demandants de productes sanitaris, un aspecte especialment crític en els
primers moments de la pandèmia. Dins d’aquesta plataforma es van incorporar empreses que havien transformat la seva producció per oferir solucions tecnològiques
i productes sanitaris.
S’envia, adjunt, un estudi amb les dades disponibles del Marketplace Empresarial Covid-19 d’ACCIÓ.
Barcelona, 13 de novembre de 2020
Ramon Tremosa i Balcells, conseller d’Empresa i Coneixement
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 885/XII, sobre l’execució
urgent d’un pla per a la reactivació de les activitats extraescolars i
ajuda en el sector del lleure i turístic
290-00794/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 86198 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 24.11.2020

A la Mesa de la Comissió

D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 885/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’execució urgent d’un pla per a la reactivació de les activitats extraescolars i ajuda en el sector del lleure i turístic.
Des de mitjans del mes de març i fins a l’inici de la campanya d’activitats d’estiu,
el sector de les instal·lacions juvenils (cases de colònies, albergs, terrenys d’acampada i altres) es va veure severament afectat per la suspensió d’activitats extraescolars
i activitats d’educació en el lleure com a conseqüència de la pandèmia de Covid-19.
Més enllà del cessament d’activitats i de les incerteses −finalment esvaïdes− sobre
la possibilitat de reprendre l’activitat a l’estiu, el sector es va veure perjudicat per
l’anul·lació de reserves i per la conseqüent reclamació del retorn de bestretes. Unes
bestretes que, en molts casos, les persones i les empreses gestores de les instal·lacions ja havien invertit en el seu condicionament i posada a punt de cara a la nova
temporada que estava a punt de començar.
Per aquest motiu, tant el Departament d’Educació com la Direcció General de
Joventut (DGJ), com a òrgan administratiu directament competent en matèria d’ins4.50.01. Compliment de resolucions
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tal·lacions juvenils, van mantenir converses amb les entitats representatives del sector per explorar alternatives al retorn d’aquetes bestretes i/o fórmules que permetessin flexibilitzar-ne el procés de devolució. L’objectiu perseguit era minimitzar
la descapitalització de les empreses i les conseqüències d’aquesta descapitalització
sobre la viabilitat dels negocis.
La possibilitat d’acordar alternatives al retorn de bestretes es va vehicular a l’empara de la nova regulació introduïda mitjançant el Reial Decret-llei 11/2020, de 31
de març, de mesures complementàries en l’àmbit econòmic i social. Aquest decret
establia el dret dels consumidors i usuaris a resoldre determinats contractes sense
penalització en cas que, com a conseqüència de les mesures adoptades durant l’estat d’alarma, no fos possible la prestació del servei contractat. En concret, aquest
dret es configurava de la següent manera: en cas de no poder-se prestar el servei, els
usuaris tenien fins a catorze dies (d’ençà del moment de la impossible execució del
servei) per reclamar la quantitat avançada i, simultàniament, l’empresa disposava de
seixanta dies des de la presentació de la reclamació per oferir una solució alternativa al retorn de la bestreta. La pretensió del consumidor de resoldre el contracte es
podia estimar quan, de les alternatives plantejades, no en podia sorgir una solució
que restaurés la reciprocitat d’interessos del contracte.
Per tant, el sistema establert pel Govern estatal prioritzava l’entesa entre el prestador del servei i l’usuari per tal d’arribar a un acord alternatiu i, en cas que no es
pogués assolir aquest acord, les empreses havien de retornar els imports pagats per
avançat. En aquest marc normatiu, i fruit de les converses amb les entitats representatives del sector de les instal·lacions juvenils, es van poder trobar alternatives i
mesures de flexibilització en el retorn de les bestretes. Així, en alguns casos, es va
establir la possibilitat de mantenir-les en dipòsit per al curs següent i, en altres casos, se’n va acordar el retorn fraccionat.
Endemés, s’ha fet una avaluació global de l’impacte i de les pèrdues econòmiques patides pel sector de les instal·lacions juvenils com a conseqüència de les mesures que s’han hagut d’anar adoptant d’ençà de l’inici de la crisi sanitària. En base a
aquesta avaluació, s’ha definit una línia d’ajuts directes i a fons perdut per a garantir
la viabilitat de les instal·lacions juvenils, que s’ha inclòs en el nou paquet d’ajudes
econòmiques acordat recentment pel Govern.
En aquest sentit, i en el marc de les noves mesures per fer front a l’avanç de la
pandèmia de la Covid-19 a Catalunya, anunciades pel Govern el passat dia 29 d’octubre (entre les quals s’inclou el tancament perimetral de Catalunya durant 15 dies
i un confinament municipal els caps de setmana), s’ha acordat una mobilització
immediata de recursos per concedir ajuts directes als sectors més afectats i per a
atendre urgències socials derivades de la crisi. Entre aquestes mesures, es preveu
atorgar ajuts econòmics a titulars d’instal·lacions inscrites en el Registre d’Instal·lacions Juvenils de la DGJ, per contribuir a pal·liar les pèrdues econòmiques que han
hagut d’afrontar com a conseqüència de les mesures que s’han anat adoptant d’ençà
de l’inici de la crisi sanitària.
Els ajuts especificats anteriorment contribuiran a finançar les inversions i despeses fetes en el condicionament de les instal·lacions juvenils, així com a pal·liar
les pèrdues econòmiques derivades de les mesures que s’han hagut d’anar adoptant
d’ençà de l’inici de la crisi sanitària.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va presentar a finals del mes
de maig el «Pla del lleure educatiu 2020», al qual s’ha destinat un total d’11 milions
d’euros: el doble de la inversió prevista inicialment. Aquest pressupost inclou tant
les partides ordinàries que donen continuïtat a accions que s’havien anat desplegant
en anys anteriors, com les partides extraordinàries habilitades per fer front als efectes de la Covid-19. Entre altres conceptes, el Pla ha inclòs un increment molt significatiu de les dotacions per fomentar la participació en activitats d’educació en el
lleure d’infants i adolescents en risc o situació d’exclusió social.
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Així, dels 1,15 milions d’euros pressupostats en un primer moment, s’ha passat
a un total de 4,65 milions d’euros, mitjançant l’habilitació d’una partida extraordinària de 3,5 milions d’euros, que s’ha sumat a dues partides ordinàries preexistents.
La primera, dotada amb 600.000 euros, és una línia d’ajuts a les entitats d’educació
en el lleure per finançar la participació, en les seves activitats, d’infants i adolescents en risc o situació d’exclusió social. I la segona, dotada amb 550.000 euros,
correspon a la bossa d’ajuts del programa de colònies escolars de la Xanascat L’estiu
és teu, també per bonificar les inscripcions d’infants i adolescents en risc o situació
d’exclusió.
En relació amb la nova partida extraordinària de 3,5 milions, s’ha destinat a ajuts
a les famílies d’infants i adolescents (d’entre 3 i 17 anys) en situació de vulnerabilitat o que han patit de manera més directa els efectes econòmics de la Covid-19, amb
l’objectiu de facilitar la seva participació en activitats d’educació en el lleure durant
la campanya d’estiu. Els ajuts anaven adreçats a unitats familiars amb menors a càrrec i amb uns ingressos bruts inferiors als 25.180,44 euros anuals i s’han tramitat en
col·laboració amb els serveis socials dels ens locals.
A més de facilitar la participació en activitats d’educació en el lleure d’infants i
adolescents en risc o situació d’exclusió social, el «Pla del lleure educatiu 2020» té
com a objectiu promoure la provisió d’activitats i garantir-ne una oferta territorial
equilibrada. Per fer-ho possible, el Pla també ha inclòs 1 milió d’euros per finançar
la compra de material de protecció per part de les entitats i empreses organitzadores d’activitats (i per cobrir altres despeses i costos afegits derivats de l’adaptació
de les activitats als nous criteris de prevenció, higiene i seguretat) i una partida de
1,5 milions d’euros perquè els organitzadors d’aquestes activitats puguin contractar
professionals de reforç durant sis mesos (per a la campanya d’estiu i per a l’inici de
les activitats del curs 2020-2021). Finalment, el Pla també inclou els més de 3,9 milions d’euros que el Departament de TASF destina a les entitats socials i federacions
d’educació en el lleure a través de la convocatòria ordinària de subvencions per a
projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials (COSPE).
En un altre ordre de qüestions, el projecte de decret d’instal·lacions juvenils i de
modificació del Decret 203/2013, de 30 de juliol, d’aprovació del Reglament de campaments juvenils, ja contempla que les instal·lacions inscrites actualment al Registre
d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves disposin d’un termini de
quatre anys per adequar-se a la nova normativa (termini que, a més, s’amplia fins a
vuit anys en el cas de determinades condicions tècniques relacionades amb el condicionament d’accessos i espais de les instal·lacions). Per tant, durant els propers anys,
no s’exigirà a les persones i entitats titulars de les instal·lacions juvenils que facin
inversions d’execució immediata per adequar les instal·lacions al contingut del nou
decret. Això no exclou, tanmateix, que se’ls exigeixi un compliment escrupolós dels
requisits i condicions que puguin establir les autoritats sanitàries per fer front a la
pandèmia de Covid-19.
D’altra banda, cal tenir en compte que el nou projecte de decret d’instal·lacions
juvenils es troba en una fase de tramitació molt avançada i compta amb un ampli
consens del sector. Tanmateix, se’n va suspendre provisionalment la tramitació, com
a conseqüència de l’afectació de la crisi de la Covid-19 sobre el sector de les instal·lacions juvenils i, en aquests moments, la tramitació continua suspesa i no es reprendrà
mentre duri l’actual situació d’excepcionalitat derivada de la crisi sanitària.
En relació a l’Impost sobre les estades en establiments turístics (IEET) cal tenir
en compte que no el satisfà l’establiment, sinó la persona que s’hi allotja (contribuent) per tant, no li suposa cap càrrega tributària. L’establiment actua només com a
subjecte passiu substitut del contribuent; és a dir: l’establiment és qui ha de complir
l’obligació de l’ingrés dels imports satisfets pels seus clients en allotjar-s’hi. El tribut
no és un cost per a l’establiment; només ingressa les quantitats que prèviament li han
satisfet els seus clients per aquest concepte.

Fascicle tercer
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A més, els ingressos derivats de l’impost resten afectats íntegrament a la dotació del Fons per al foment del turisme (llevat del recàrrec de l’Ajuntament de BCN)
i, per tant, reverteixen totalment en l’àmbit del turisme. Efectivament, d’acord amb
la normativa vigent, aquests ingressos s’han de destinar a la promoció turística de
Catalunya; l’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat, i la protecció,
la preservació, la recuperació i el millorament dels recursos turístics; el foment, la
creació i el millorament dels productes turístics; el millorament dels serveis de control i inspecció sobre els establiments i equipaments turístics; i el desenvolupament
d’infraestructures i serveis relacionats amb el turisme.
D’altra banda, i essent conscients que la situació sanitària fa difícil que els establiments turístics funcionin amb normalitat, el Decret llei 36/2020, de 3 de novembre, ha posposat fins a l’1 de juny del 2021, l’entrada en vigor de l’increment de les
tarifes de l’impost i de l’aplicació del recàrrec a la ciutat de Barcelona, aprovats per
la Llei 5/2020, del 29 d’abril, que havien d’entrar en vigor inicialment l’1 de juliol
del 2020. Amb anterioritat, el Decret llei 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents
en matèria tributària, ja havia ajornat fins a l’1 de gener del 2021 l’entrada en vigor de l’increment de les tarifes de l’impost i de l’aplicació del recàrrec. Per això i,
d’acord amb la normativa vigent, en el 2020 no s’ha aplicat el recàrrec a la ciutat de
Barcelona; i, en el 2021, serà aplicable a partir de l’1 de juny, si l’aprova prèviament
l’Ajuntament en la corresponent ordenança fiscal.
Durant el període comprès entre el final de la campanya d’activitats d’estiu 2020
i la recent aprovació de les noves mesures de tancament perimetral i confinament
municipal durant el cap de setmana, es van dur a terme accions d’impuls i promoció
de les activitats de lleure educatiu vinculades al sistema escolar. En aquest sentit, el
Departament d’Educació i la DGJ van treballar en l’adaptació, a l’àmbit de les colònies escolars, dels protocols de les activitats d’educació en el lleure que s’havien
definit per a la campanya d’estiu.
Tanmateix, en aquests moments no es pot donar continuïtat a aquesta acció, ja
que totes les activitats de lleure educatiu estan suspeses, fruit de les noves mesures
per fer front a l’avanç de la pandèmia de la Covid-19 a Catalunya, anunciades pel
Govern el passat dia 29 d’octubre. En conseqüència, ara mateix no s’estan fent accions de promoció de les activitats de lleure educatiu, sinó que s’està treballant en
l’impuls de mesures d’acompanyament que minimitzin els perjudicis del sector.
El Departament d’Educació ha aprovat la Resolució EDU/2210/2020, de 10 de
setembre, per la qual es regula el Pla de Millora d’Oportunitats Educatives per al
curs 2020-2021, que s’integra en el Programa del Ministeri d’Educació i Formació
d’orientació, avenç i enriquiment educatiu: #PROA + (2020-2021).
Tot i el seu caràcter conjuntural i extraordinari per donar resposta a la situació
d’emergència educativa provocada per la Covid-19, el Pla es formula amb la voluntat
de donar-li continuïtat durant els propers tres cursos en forma de programa de lluita
contra les desigualtats educatives d’origen socioeconòmic i contra les desigualtats
educatives, amb una atenció especial als centres amb més complexitat educativa i
amb la participació dels ens locals.
Així mateix, combatre la segregació escolar és necessari perquè suposa una vulneració del dret a l’educació en igualtat d’oportunitats, protegit per la Convenció de
les Nacions Unides dels drets de l’infant i per la legislació en matèria d’educació.
Per tant, la lluita contra la segregació escolar, implica desplegar i utilitzar de manera més activa els instruments de programació escolar de què disposa l’ordenament
jurídic, i fer-ho amb la col·laboració i la corresponsabilitat dels diferents actors que
hi intervenen. Com a resultat d’aquest objectiu sorgeix el Pacte contra la segregació
escolar a Catalunya.
La majoria de les mesures previstes s’adrecen a la totalitat de l’alumnat, però
posant una especial atenció en l’alumnat socioeconòmicament vulnerable, amb la
voluntat de proporcionar un suport addicional a aquest alumnat i les seves famílies.
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El Pla de Millora d’Oportunitats Educatives proposa, entre altres, els objectius
següents:
– Millorar l’equitat en l’accés a les colònies i sortides escolars i a les activitats
complementàries en els ensenyaments gratuïts i obligatoris.
El Pa té com a eix estratègic clau per al seu èxit la dimensió comunitària de
l’educació a partir de promoure i potenciar el treball en xarxa en el territori amb els
diferents agents socioeducatius que intervenen i especialment en corresponsabilitat
amb els ens locals implicats, mitjançant diferents mesures:
– Mesura 1. Accés equitatiu a les colònies i sortides escolars Mecanisme per
desenvolupar la mesura: Assignació econòmica als centres educatius de titularitat
pública i ajut directe als centres educatius concertats.
– Mesura 3. Accés equitatiu a les activitats complementàries. Mecanismes per
desenvolupar la mesura: Assignació econòmica als centres educatius de titularitat
pública i ampliació de la dotació de la convocatòria de subvencions per dotar de finançament addicional els centres educatius privats concertats que presten el Servei
d’Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides.
– Mesura 19. Oportunitats educatives més enllà de l’escola, especialment en relació a l’alumnat amb situació socioeconòmica desafavorida, mitjançant l’increment
de la dotació econòmica dels plans educatius d’entorn per reforçar llur oferta d’accions educatives més enllà de l’horari lectiu, o mitjançant assignació econòmica a
centres que no pertanyin a un pla educatiu d’entorn.
Els Plans educatius d’entorn són una proposta educativa que vol donar resposta
integrada i comunitària a les necessitats de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. Un dels
objectius generals dels PEE és: Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a l’èxit escolar i educatiu.
A més, pel que fa a les activitats extraescolars, els Plans educatius d’entorn
(PEE), són una proposta de cooperació educativa amb les entitats municipalistes i la
col·laboració de la resta d’agents educatius d’un territori.
Entre les línies d’intervenció que es proposen hi ha la promoció de la participació de l’alumnat en espais de lleure i en el lleure educatiu.
Cada PEE té la capacitat d’organitzar, d’acord amb els recursos aportats pel Departament d’Educació i el propi Ajuntament, les activitats que consideri convenient
per poder-les oferir de manera gratuïta a tot l’alumnat, vetllant específicament per
aquell que estigui en condicions socioeconòmiques desfavorables.
Entre els factors que influeixen en l’assoliment de l’èxit acadèmic i la consolidació dels aprenentatges n’hi ha molts de vinculats a condicions socials, familiars
i personals que influeixen en l’escolarització. Per tant, reduir desigualtats entre col·
lectius hauria de ser una prioritat en un sistema educatiu que aposta per les altes expectatives i l’èxit educatiu per a tothom.
Per donar resposta a aquest objectiu es realitzen actuacions que desenvolupin les
línies següents d’intervenció:
– Promoció d’una escolarització equilibrada.
– Prevenció, detecció i intervenció davant l’absentisme i l’abandonament escolar.
– Acompanyament en la construcció d’itineraris educatius personalitzats.
– Orientació i suport d’àmbit comunitari a l’alumnat 0-20 i les seves famílies.
– Coordinació entre centres i projecció comunitària de la xarxa de centres.
– Reforçar la dimensió comunitària de l’acció educativa i les oportunitats educatives més enllà de l’escola.
Les mesures que es porten a terme dins de l’acció educativa comunitària i oportunitats educatives més enllà de l’escola són:
– Creació de 5 nous plans d’entorn en municipis amb centres d’elevada complexitat educativa.
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– Reforç del lideratge i la coordinació dels PEE (increment de la dotació econòmica dels plans educatius d’entorn per reforçar el lideratge i la coordinació dels
plans).
– Actuacions comunitàries contra l’abandonament escolar (increment de la dotació
econòmica dels plans educatius d’entorn per la contractació de tècnics locals de prevenció de l’absentisme escolar i per l’elaboració de plans locals de prevenció de l’absentisme escolar).
– Foment de l’orientació d’àmbit comunitari (increment de la dotació econòmica
dels Plans Educatius d’Entorn per a l’extensió del Servei d’Orientació d’Abast Comunitari (SOAC)).
– Oportunitats educatives més enllà de l’escola (increment de la dotació econòmica dels Plans Educatius d’Entorn per a la promoció de les activitats extraescolars
durant el curs 20/21).
Des de l’Agència Catalana del Consum (ACC) es duen a terme les actuacions següents que donen compliment a la Resolució:
– L’ACC convoca una línia de subvencions anual adreçada a les organitzacions
de persones consumidores i estableix una línia específica d’Atenció a les persones
consumidores que inclou la gestió de reclamacions i realització de mediacions en
controvèrsies relatives a relacions de consum (l’any 2019, per exemple, les associacions van gestionar unes 4.900 reclamacions). També fan xerrades i accions de difusió sobre mediació i arbitratge, i algun any alguna associació havia fet campanyes
de foment de l’arbitratge pels comerciants.
– Convenis amb els consells comarcals que gestionen reclamacions, porten a terme les mediacions i participen com a secretaris en els arbitratges. D’acord amb les
dades que disposem, l’any passat els consells comarcals van realitzar més de 7.000
mediacions i 848 arbitratges.
– L’ACC ha reforçat (virtualment), aquest any 2020, les reunions amb gremis
perquè les empreses facin difusió de la mediació i del sistema arbitral de consum
en diferents sectors per millorar la imatge del sector davant la ciutadania i propiciar
més compromís per la seva part.
– L’ACC ha reforçat (virtualment), aquest any 2020, les sessions de formació/
informació amb associacions empresarials (PIMEC, per exemple) en què es presenta els sistemes de resolució alternatius de resolució de conflictes i es fa especial
incidència en l’arbitratge de consum i es presenta la Junta Arbitral de Consum de
Catalunya.
– Sessions de Formació i coordinació periòdica amb els serveis públics de consum per divulgar i promoure la mediació i l’arbitratge entre el teixit empresarial dels
municipis (sessions web setmanals, reunions bimensuals i coordinació diària per
mitjà de plataformes col·laboratives).
– L’ACC ha reforçat aquest any 2020, el missatge sobre la mediació i l’arbitratge
entre tots els serveis públics de consum, associacions de consumidors, i altres agents
implicats en temes de consum amb l’organització de la «Jornada Internacional de
l’Arbitratge de Consum» amb l’objectiu d’oferir un espai de conversa, debat i reflexió sobre la mediació i l’arbitratge de consum com a vies de resolució extrajudicial
de conflictes, així com una oportunitat per conèixer diferents models existents arreu. Així mateix, ha de servir d’altaveu per difondre les bondats d’aquests sistemes
i fomentar-ne l’ús.
– L’ACC ha realitzat aquest any 2020 una campanya d’informació i sensibilització sobre els mecanismes de resolució de conflictes en matèria de consum (mediació
i arbitratge), adreçat tant a les empreses com a les persones consumidores. S’han distribuït 10.000 fulletons A5 i 2.000 cartells A3 dins l’àmbit territorial de Catalunya,
alhora també es durà a terme la campanya d’informació i sensibilització en mitjans
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digitals i xarxes socials al llarg del mes de novembre de 2020 (Instagram, Twitter,
Facebook, YouTube...).
Barcelona, 13 de novembre de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 892/XII, sobre la situació de
la infància i l’adolescència
290-00801/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 86554 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 24.11.2020

A la Mesa de la Comissió

D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 892/XII del Parlament de Catalunya, sobre la situació de la infància i l’adolescència.
L’Observatori dels drets de la Infància (en endavant, l’Observatori) ha estat treballant i continua treballant en diverses línies relacionades amb la pobresa infantil.
Aquest és un treball que parteix de l’enfocament de la pobresa infantil des d’una
perspectiva multifactorial, per no reduir-la exclusivament a la pobresa monetària o
material. La pobresa infantil és una xacra social perquè genera desigualtats socials
entre grups d’infants i adolescents en els diferents àmbits de la seva vida (educació,
salut, lleure, condicions de vida en general, etc.). D’altra banda, també cal tenir en
compte la intersecció de la pobresa infantil amb altres eixos de vulnerabilitat (com
són la posició socioeconòmica familiar, el gènere, l’edat, l’ètnia o el territori), que
amplifiquen de forma significativa les desigualtats i les situacions d’exclusió.
Des d’aquesta perspectiva, una de les línies actuals de treball de l’Observatori és
l’establiment d’un sistema d’indicadors d’infància que permeti conèixer les condicions de vida dels Infants i adolescents de Catalunya des d’una visió integral. Aquest
sistema d’indicadors ha de permetre identificar les desigualats socials a partir dels
eixos assenyalats anteriorment. Evidentment, el sistema d’indicadors contindrà indicadors específics relacionats amb la vulnerabilitat i la pobresa infantil (taxa de risc
de pobresa, privació material severa, pobresa energètica, etc.), però també ha de servir per identificar i diagnosticar desigualtats educatives, desigualtats en relació amb
la salut, etc.
D’altra banda, actualment l’Observatori té actiu un grup de treball específic sobre pobresa infantil. Aquest grup de treball ha consensuat, durant l’estiu, una sèrie
de propostes relacionades amb la renda garantida de ciutadania, que s’han recollit
en el document Propostes de reformulació de la renda garantida en clau d’infància,
presentat al mes de setembre. Actualment, el grup continua treballant per consensuar una mirada amb relació a la pobresa infantil i per recollir propostes que puguin
orientar el govern en la millora de la detecció per la reducció de la pobresa i les desigualtats que genera.
És oportú senyalar que, en el marc de l’Observatori, s’ha creat un grup de treball
específic sobre Covid-19, per analitzar les conseqüències de la pandèmia en la vida
dels nostres infants i adolescents des de diverses perspectives. El resultat d’aquest
treball s’ha recollit al document Informe que recull bones pràctiques, propostes noves i els principals aspectes a millorar en relació amb l’atenció social, mediàtica i
econòmica envers els infants i adolescents durant la Covid19 i en cas d’una nova situació de confinament. Aquest informe es va enllestir durant el mes de setembre i es
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va presentar al darrer Ple de l’Observatori, celebrat el passat dia 1 d’octubre. Properament estarà disponible a la Web per a que, qui ho vulgui, el pugui consultar.
En relació amb les activitats dutes a terme per l’Observatori dels drets de la infància durant els anys 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019, us presentem la relació de les
qüestions tractades en les reunions del plenari celebrades durant el període indicat.
Any 2015

Continuïtat dels grups de treball iniciats:
– Promoure línies de recerca amb les universitats amb el Sistema d’Indicadors
de benestar infantil a Catalunya.
– Unificar els canals de difusió de recerques i investigacions en infància i adolescència a través de l’Observatori dels Drets de la Infància.
– Valorar la possibilitat de crear un Premi de l’Observatori dels Drets de la Infància.
Visualitzar l’Observatori com a espai de centralització i d’informació sobre la
infància a Catalunya:
– Crear un grup de treball per dissenyar una Enquesta d’Infància a Catalunya.
– Posar a disposició de l’Observatori, trimestralment, les dades de DGAIA relatives a l’Enquesta de satisfacció dels infants i adolescents del Sistema de Protecció,
el mapa de recursos d’infància i adolescència i l’Informe de situació de la Infància
i Adolescència a Catalunya.
Detecció, estudi i difusió d’experiències i bones pràctiques en l’exercici dels drets
dels infants (actuació proposada pels grups del Pacte per a la infància a Catalunya).
Continuïtat i seguiment de les Investigacions en curs.
Relació amb l’Observatori d’Infància de l’Estat, amb els Observatoris d’Infància
Autonòmics i avaluació del segon Pla Estratègic Nacional d’Infància i de l’Informe
d’Espanya al Comitè dels Drets de l’Infant.
Assessoraments en temes de drets de la infància a les universitats, entitats o xarxes demandants.
Participació en el Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona.
Any 2016
Reunió del Plenari (26/02/2016). Temes tractats:
– Informacions relatives al desenvolupament de les polítiques d’infància a Catalunya.
– Valoració del Pla de Treball de l’Observatori dels Drets de la Infància per al
2015.
– Debat de la proposta d’actuacions per al 2016, en el marc del qual s’acorda
aprofundir en la visualització dels àmbits d’actuació de l’Observatori i planificar actuacions participades i realistes en cada un d’aquests àmbits d’actuació (que són: sensibilització i promoció dels drets, investigació/recerca, informació i documentació).
Reunió del Plenari (13/04/2016). Temes tractats:
1. Informació relativa a la Moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre
les noves mesures per a garantir la protecció dels menors en l’àmbit educatiu i altres
espais formatius (Tram. 300-00007/11).
2. Proposta per a l’elaboració d’un estudi de prevalença de la victimització infantil i juvenil a Catalunya.
3. Presentació d’una proposta de recerca sobre la creació i validació d’un sistema
d’indicadors per mesurar l’evolució dels joves tutelats i l’impacte de la mesura de
protecció durant la protecció i en la transició a la vida adulta.
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Reunió del Plenari (29/09/2016). Temes tractats:
– Presentació de l’Acord de Govern 65/2016, de 17 de maig, pel qual es crea
la Comissió Interdepartamental per a l’Impuls de la Protecció Efectiva davant els
Maltractaments a Infants i Adolescents i s’aproven mesures específiques en aquesta
matèria.
– Presentació del Projecte de Decret dels drets i deures dels infants en el sistema
de protecció i de procediment i mesures de protecció de la infància i l’adolescència.
– Presentació del Projecte de Decret pel qual es regula el suport a la emancipació
i a la autonomia personal, de les persones joves extutelades.
– Informació sobre els treballs realitzats pel Grup de Treball per a la realització
de l’estudi de prevalença sobre victimització dels infants i adolescents de Catalunya.
– Presentació de l’estudi sobre El benestar subjectiu dels infants a Catalunya.
– Presentació de Estudi sobre el jovent de recursos DGAIA entre 15 i 18 anys.
– Presentació de l’estudi de la Universitat Ramon Llull (Blanquerna) sobre la
contribució dels infants en les societats democràtiques: de la governança de l’escola
a la governança del país.
– Informació sobre l’estat de la proposta de recerca sobre La creació i validació
d’un sistema d’indicadors per mesurar l’evolució dels joves tutelats i l’impacte de la
mesura de protecció durant la protecció i en la transició a la vida adulta.
– Presentació del resum estadístic de dades mensual a publicar en la web del departament.
– Presentació de la jornada de treball del Pacte de la Infància.
– S’acorda recuperar els Reconeixements d’Infància per donar valor a les persones o entitats significades en la defensa dels drets de la infància. El CNIAC farà la
proposta concreta.
Any 2017
Reunió del Plenari (23/02/2017). Temes tractats:
– Presentació del projecte de modificació del Decret 129/2006, de 9 de maig, de
l’Observatori dels Drets de la Infància.
– Presentació de les línies bàsiques de la proposta d’Acord de Govern pel qual
s’atribueix al numero de telèfon 116 111, Línia d’ajuda a la infància, l’atenció en
cassos d’assetjament en l’àmbit dels centres educatius, de ciberassetjament i abusos
sexuals a infants i adolescents.
– Presentació de l’esborrany de Decret de creació del Centre d’Estudis en Maltractaments a Infants i Adolescents.
– Presentació del pla de treball i conclusions de la Jornada de treball per l’impuls
de la protecció efectiva davant dels maltractaments a infants i adolescents.
– Informar sobre l’estat dels treballs realitzats pel Grup de Treball per a la realització de l’estudi de prevalença sobre victimització dels infants i adolescents de
Catalunya. Esborrany de conveni amb el Departament d’Ensenyament.
– Investigacions valorades per l’Observatori dels Drets de la Infància.
– Pla estratègic per promoure els acolliments i campanya «tu pots ser la família
que està esperant».
– Presentació: Grup de treball interdepartamental de recerca, reconeixement i disseny dels recursos per als infants adoptats a Rússia i a Ucraïna residents a Catalunya
que puguin estar afectats per trastorns de l’espectre alcohòlic fetal (TEAF).
Reunió del Plenari (15/06/2017). Temes tractats:
– Presentació de l’estudi de la Universitat Ramon Llull (Blanquerna) sobre la
contribució dels infants en les societats democràtiques: de la governança de l’escola
a la governança del país.
– Presentació de l’Estudi Com desenvolupen els CRAE les competències bàsiques d’empleabilitat en els adolescents tutelats.
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– Presentació de l’estudi per a la realització de l’enquesta sobre la prevalença de
la victimització i polivictimització en joves catalans.
– Presentació del Projecte d’estudi per a la realització d’una enquesta sobre el
benestar subjectiu infantil a Catalunya.
– Presentació de l’estudi sobre sistema d’indicadors de resultats del sistema de
protecció als infants i adolescents de Catalunya.
– Estat de la elaboració del Mapa de serveis i recursos de la DGAIA.
– Presentació del programa d’impuls de participació infantil i informació sobre
la tramitació de l’Acord de Govern segons el que es desprèn del decret 200/ 2013,
de 13 de juliol, dels consells de participació territorial i nacional dels infants i els
adolescents de Catalunya.
– Informació sobre el nou plantejament del Pla d’atenció integral a la infància i
l’adolescència.
– Presentació de la Directriu general d’actuació 6/2016, de 28 de desembre, de
règim de visites dels infants i adolescents adreçada a tot l’àmbit orgànic i funcional
de la DGAIA i ICAA, els equips tècnics encarregats de l’avaluació, la guarda i el
seguiment dels infants i adolescents tutelats per la Generalitat, i el suport de les famílies acollidores.
– Explicació resolució TSF/949/2017, de 28 d’abril, per la qual es dona publicitat
a la Directriu general 2/2017, de 10 d’abril, per la qual s’aprova el Programa marc
per als centres residencials d’educació intensiva de la DGAIA i se’n determina la
implementació.
– Informació sobre el Protocol Marc sobre el maltractament infantil.
– Informació sobre la evolució de la tasca del Grup de treball format per professionals de l’ICAA, ICIF i ECAI. DAFO Adopció Internacional.
– Informe del CAC sobre la presència de continguts en relació amb el joc i les
apostes on-line i recomanacions per a la protecció dels menors d’edat.
Anys 2018
Durant l’any 2018 no hi va haver cap reunió del plenari de l’Observatori.
Any 2019
Reunió del plenari (22/01/2019)
– S’adjunta l’acta de la sessió.

Any 2020
Reunió del Plenari (25/02/2020).
– S’adjunta l’acta de la sessió.
Reunió extraordinària i telemàtica (per correu electrònic) del Plenari (9/04/2020)
– S’adjunta l’acta de la sessió.
Reunió extraordinària i telemàtica (per videoconferència) del Plenari (21/04/2020)
– S’adjunta acta de la sessió.
Reunió extraordinària i telemàtica (per videoconferència) del Plenari (9/06/2020)
– S’adjunta l’acta de la sessió.
Reunió (per videoconferència) del Plenari (01/10/2020)
– No s’adjunta l’acta de la sessió (atès que encara no ha estat aprovada), sinó l’ordre del dia.
Finalment, en aquests moments l’Observatori té actius, entre altres coses, un
grup de treball específic sobre pobresa infantil i un grup de treball específic per a
l’estudi dels efectes de la crisi de la Covid-19 en els drets de la infància i de les seves
conseqüències en un futur proper. En el marc d’aquests dos grups de treball s’està fent una anàlisi de la situació de la infància i l’adolescència a Catalunya abans i
després de la irrupció de la Covid-19. En paral·lel a això, com ja s’ha detallat en l’in4.50.01. Compliment de resolucions
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forme del punt a de la Resolució, l’Observatori treballa en la definició d’un sistema
d’indicadors d’infància que ha de permetre reforçar aquesta anàlisi.
En una línia semblant, des de la DGAIA s’ha impulsat, a través de la Universitat
de Girona, un estudi sobre benestar subjectiu i l’afectació de la Covid-19 i el conseqüent confinament entre els infants i adolescents tutelats per l’administració. El
treball de camp d’aquest estudi es va efectuar durant el mes de juny i juliol i en el
Plenari de l’Observatori del dia 1 d’Octubre de 2020 es va fer un primer avançament
de resultats. Els resultats d’aquest estudi proporcionats directament pels propis nois
i noies tutelats estan servint per orientar les decisions que pren la DGAIA envers
els infants tutelats durant aquesta segona onada de la pandèmia en la qual estem
immersos.
Barcelona, 13 de novembre de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.50.02.
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Control del compliment de la Moció 167/XII, sobre el model educatiu
390-00167/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 86604 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment parcial de la Moció 167/XII, sobre el model
educatiu (tram. 390-00167/12), us informo del següent:
El Departament d’Educació és conscient que cal tenir en compte la comunitat
educativa en qualsevol revisió que s’impulsi del model educatiu, i en l’establiment
del marc estratègic que organitzi el sistema educatiu d’acord amb la realitat i el context que l’envolti.
Davant la necessitat d’adaptar el Servei d’Educació de Catalunya a la nova realitat i l’actual context derivat de la pandèmia de la Covid-19, el Departament d’Educació ha escoltat el parer de la comunitat educativa, amb l’organització de diferents
trobades telemàtiques amb la Permanent del Consell Escolar de Catalunya, i en el
món local, amb l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de
Catalunya i les quatre Diputacions i els Consells Comarcals. També amb els sindicats, federacions de pares i mares, patronals de les escoles concertades i de les
privades, patronals del servei de menjador, patronals del transport escolar, grups
parlamentaris, la Junta Central de Directors i Directores, directors i directores d’escoles de màxima complexitat, de centres de formació professional, de llars d’infants
i de centres d’educació especial, entitats i moviments de l’àmbit pedagògic, entitats
de lleure educatiu, entitats dedicades a la protecció de la infància i especialistes en
salut pública.
El Departament d’Educació, com a impulsor del Pacte contra la Segregació Escolar juntament amb el Síndic de Greuges, està totalment compromès en el seu
compliment i en la lluita contra la segregació escolar. En aquest sentit, el projecte
de Decret de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en
els centres del Servei d’Educació de Catalunya que s’està tramitant des del Departa-
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ment d’Educació incorpora les propostes del Pacte relatives a l’admissió de l’alumnat i la programació de l’oferta educativa.
El passat 13 de juliol es va reunir la Comissió de Seguiment del Pacte contra la
Segregació Escolar, presidida pel Síndic de Greuges juntament amb el Conseller
d’Educació, per treballar sobre els següents punts:
– La recollida d’indicadors per valorar el nivell de desplegament de les mesures
establertes en els àmbits en els que s’agrupen les accions del Pacte.
– El nivell de compliment del calendari inicial.
– La recollida de les propostes plantejades en els diferents informes sobre l’impacte de l’emergència de la Covid 19 en l’àmbit educatiu.
En el projecte de Decret de programació de l’oferta educativa i del procediment
d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, està prevista la participació dels membres de la comunitat educativa en les comissions de garanties
d’admissió i les subcomissions de participació i consulta. També està previst que els
Serveis Territorials d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona, garanteixin
la participació de l’administració local i dels diferents sectors de la comunitat educativa en relació amb els municipis de menys de 20.000 habitants en què no s’hagi
constituït la Taula Local de Planificació Educativa.
En aquests moments hi ha molts municipis que participen activament a través de
les Taules Mixtes en la Planificació Escolar, tenint en compte la segregació escolar,
garantint les places a l’escola pública dels ensenyaments obligatoris.
Pel que fa referència a les ràtios, la normativa preveu la reducció de les ràtios per
zones educatives, mantenint les mateixes vacants a tots els centres de la zona, fins
i tot durant el curs, per repartir l’alumnat amb necessitats educatives específiques i
l’alumnat procedent de matrícula viva, de forma equitativa.
L’objectiu és evitar un excés en l’oferta de llocs escolars i un excés de vacants en
els centres educatius on la demanda és més feble. Actualment, els centres educatius
que disposen de moltes vacants escolaritzen més alumnat procedent de la matrícula
viva, i això implica més segregació.
La disposició addicional primera del Decret 75/2007, de 27 de març, sobre l’adequació de la ràtio a les necessitats i qualitat de l’escolarització, determina que per
atendre les necessitats d’escolarització derivades de l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives específiques que es puguin presentar a l’inici o al llarg del curs
escolar en els ensenyaments obligatoris, el Departament d’Educació, de manera excepcional, podrà reduir el nombre de llocs escolars per grup fins a un màxim d’un
10%, amb efectes per a un sol curs acadèmic.
El Departament aplica aquesta mesura en els centres de màxima complexitat,
amb el consens del centre, i en els centres d’algunes zones educatives, amb l’objectiu
de realitzar una escolarització equilibrada de l’alumnat.
Independentment de l’oferta de grups, que està estretament lligada a les dades
demogràfiques i a la normativa vigent, i davant de l’excepcionalitat de la situació actual, s’ha augmentat el nombre de dotacions de les plantilles, i això ha permès reduir
la ràtio en la majoria de grups per poder atendre amb la màxima seguretat els grups
estables que s’apliquen pel control de la pandèmia.
El Departament d’Educació impulsa els Plans Educatius d’Entorn (PEE) com
una proposta de cooperació educativa amb les entitats municipalistes i amb la col·
laboració de la resta d’agents educatius d’un territori, amb la finalitat d’aconseguir
l’èxit educatiu de tot l’alumnat, especialment dels més vulnerables.
Davant la necessitat urgent d’avançar en determinats aspectes d’acord amb els
nous reptes educatius que planteja la societat actual, s’impulsa des del curs 20192020 el pilotatge d’un nou model de plans educatius d’entorn (PEE 0-20) amb la finalitat de millorar les oportunitats d’aprenentatge en tots els temps i els espais educatius dels infants i joves.
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Per aquest motiu, el Departament d’Educació aposta per generalitzar aquest model educatiu comunitari que, des d’una mirada d’aprenentatge a temps complet, integri els aprenentatges escolars lectius, escolars extralectius, interscolars, d’educació
en el lleure, l’educació formal extraescolar i l’educació no formal.
Els Plans educatius d’entorn són una estructura idònia des d’on articular la connexió dels diferents espais i temps d’aprenentatge, formals i no formals, de fer visibles els agents i els recursos educatius existents, i per impulsar el treball en xarxa
entre tots els agents educatius dels diferents territoris.
A causa de la situació d’emergència educativa provocada per la Covid-19 el Departament d’Educació ha aprovat la Resolució EDU/2210/2020, de 10 de setembre,
per la qual es regula el Pla de millora d’oportunitats educatives per al curs 20202021, que preveu el desplegament de 19 mesures extraordinàries contra les desigualtats educatives, amb una atenció especial als centres amb més complexitat educativa
i amb la participació dels ens locals.
D’altra banda, el Pla té com a eixos estratègics el principi d’autonomia dels centres educatius i la dimensió comunitària de l’educació. Preveu la dotació de recursos
als centres educatius mitjançant un acord de coresponsabilitat, signat entre aquests
i el Departament d’Educació, i la incorporació de mesures de reforç dels plans educatius d’entorn, com a estratègia per avançar en l’equitat del nostre sistema educatiu.
Concretament, pel que fa a l’acció educativa comunitària i la potenciació de les
oportunitats educatives més enllà de l’escola, es preveuen les mesures següents:
• Mesura 15. Creació de 5 nous plans d’entorn.
• Mesura 16. Reforç del lideratge i la coordinació dels plans educatius d’entorn.
Mitjançant l’increment de la dotació econòmica dels plans educatius seleccionats per la Subdirecció General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa per
cofinançar amb l’Ajuntament corresponent la contractació d’un coordinador o coordinadora del pla.
• Mesura 17. Actuacions comunitàries contra l’abandonament escolar.
• Mesura 18. Foment de l’orientació d’àmbit comunitari, mitjançant la creació
del Servei d’Orientació d’àmbit comunitari.
• Mesura 19. Oportunitats educatives més enllà de l’escola. Per exemple, cal
destacar en aquest sentit, la proposta de la Fundació Jaume Bofill i la Cooperativa + Educació que impulsen un projecte pilot de creació d’oportunitats educatives
i d’acreditació i reconeixement social d’aprenentatges fora escola per a infants de 3
a 12 anys, que catalitza i connecta tota la potència educativa d’un territori, que es
basa en la metodologia de treball dels passaports d’aprenentatge.
Aquestes mesures fan possible desplegar de manera generalitzada en la majoria
dels PEE accions pilotades amb èxit en els PEE 0-20.
El Pla de Millora d’Oportunitats Educatives estableix, entre altres, els objectius
següents:
– Reforçar la dimensió comunitària de l’acció educativa.
– Potenciar les oportunitats educatives més enllà de l’escola en relació amb
l’alumnat amb situació socioeconòmica desfavorida.
– Reforçar l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.
Actuant amb els diferents agents socioeducatius que intervenen en el territori i especialment en corresponsabilitat amb els ens locals implicats, mitjançant el desplegament de les mesures següents:
• Mesura 4. Acompanyament educatiu i emocional de l’alumnat i dinamització
del temps educatiu no lectiu mitjançant una assignació econòmica als centres de titularitat pública amb acord de corresponsabilitat i ajut directe als centres concertats amb acord de corresponsabilitat per a la contractació de serveis de monitoratge
per fer acompanyament educatiu i emocional de l’alumnat i per dinamitzar el temps
educatiu no lectiu.
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• Mesura 7. Tallers d’estudi assistit i de suport educatiu diversificat (activitats
artístiques, esportives...) mitjançant una assignació econòmica als centres de titularitat pública amb acord de corresponsabilitat i ajut directe als centres concertats
amb acord de corresponsabilitat per contractar tallers de suport i acompanyament
escolar.
• Mesura 19. Oportunitats educatives més enllà de l’escola mitjançant dotació
econòmica als PEE per reforçar l’oferta d’accions educatives més enllà de l’horari
lectiu i també durant l’estiu i a través d’assignació econòmica als centres educatius
de més complexitat que no pertanyin a cap PEE.
En aquest sentit, cada Pla Educatiu d’Entorn té la capacitat d’organitzar les activitats que consideri convenients per poder-les oferir de manera gratuïta a tot l’alumnat, vetllant específicament per aquell que estigui en condicions socioeconòmiques
desfavorables, amb els recursos aportats pel Departament d’Educació i de cada ajuntament en qüestió.
Les mesures que es porten a terme dins de l’àmbit d’acció educativa comunitària
i oportunitats educatives més enllà de l’escola són:
– Reforç del lideratge i la coordinació dels PEE (increment de la dotació econòmica dels plans educatius d’entorn per reforçar el lideratge i la coordinació dels
plans).
– Actuacions comunitàries contra l’abandonament escolar (increment de la dotació econòmica dels plans educatius d’entorn per la contractació de tècnics locals de
prevenció de l’absentisme escolar i per l’elaboració de plans locals de prevenció de
l’absentisme escolar).
– Foment de l’orientació d’àmbit comunitari (increment de la dotació econòmica
dels Plans Educatius d’Entorn per a l’extensió del Servei d’Orientació d’Abast Comunitari (SOAC).
– Oportunitats educatives més enllà de l’escola (increment de la dotació econòmica dels Plans Educatius d’Entorn per a la promoció de les activitats extraescolars
durant el curs 20/21).
Al mateix temps, en relació a les escoles rurals i als centres de formació d’adults,
el Pla de Millores d’Oportunitats Educatives té com a destinataris els centres amb
més complexitat dels Servei d’Educació de Catalunya, derivades de les condicions
socioeconòmiques desafavorides del seu alumnat, d’acord amb el darrer estudi de
complexitat del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu elaborat l’any
2020. No obstant, també s’han inclòs al Pla centres amb complexitat educativa no
inclosos en la selecció inicial, arribant a l’alumnat de 500 centres.
El Pla de Millora d’Oportunitats Educatives té com a objectiu general reforçar
els centres educatius de més complexitat educativa perquè disposin dels recursos necessaris per compensar l’increment de les necessitats i desigualtats educatives que
ha produït el tancament dels centres durant el tercer trimestre del curs 2019-2020,
millorant les oportunitats educatives del seu alumnat i reforçant el suport a les famílies. Entre altres objectius proposa:
– Reforçar l’equitat.
– Garantir la continuïtat i el progrés educatiu de l’alumnat, amb especial atenció
a l’alumnat amb vulnerabilitat educativa.
– Millorar l’equitat en l’accés a les colònies i sortides escolars i a les activitats
complementàries en els ensenyaments gratuïts i obligatoris.
– Reforçar l’acompanyament, la motivació i el suport individual a l’alumnat, especialment de l’alumnat amb situació socioeconòmica desafavorida.
– Potenciar les oportunitats educatives més enllà de l’escola en relació amb
l’alumnat amb situació socioeconòmica desafavorida.
Així mateix, des del Departament d’Educació s’han fet totes les previsions de
substitucions de personal docent durant el curs i el sistema permet la incorporació a
la borsa de treball, en qualsevol moment i de forma immediata, del personal de les
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diferents especialitats docents. Això no obstant, és impossible preveure l’evolució
de la pandèmia, ni si afectarà en major o menor grau al personal docent d’una determinada especialitat en una àrea territorial determinada. En qualsevol cas, des del
Departament d’Educació s’adoptaran totes les mesures flexibilitzadores a l’abast per
garantir el dret a l’educació de tot l’alumnat.
Amb caràcter general, i d’acord amb els articles 26.4 i 27.3 del Decret 39/2014,
per garantir el manteniment dels equips docents, les direccions dels centres educatius poden formular propostes de continuïtat en el mateix centre educatiu del curs
anterior del professorat funcionari en practiques i interí.
En la compareixença l’11 d’agost de 2020 davant la Diputació Permanent del Parlament de Catalunya dels consellers d’Educació, Josep Bargalló, i de Treball, Afers
Socials, i Famílies, Chakir El Homrani, es van exposar el conjunt d’actuacions sobre les targetes moneder i per a garantir l’accés a l’alimentació als infants en situació
de vulnerabilitat durant l’estiu.
Amb motiu de la pandèmia per la Covid-19, els ajuts individuals de menjador
corresponents al darrer trimestre del curs 2019-2020 van ser substituïts per un targeta moneder, que ha estat la fórmula escollida pel Departament d’Educació i el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per donar compliment a l’article 8
del Reial decret llei 7/2020, de 14 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per
respondre a l’impacte econòmic de la Covid-19.
Tal com va exposar el Conseller Chakir El Homrani en la referida compareixença davant la Diputació Permanent del Parlament, el Govern ha donat compliment a
la Moció a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, tot garantint
el pagament dels imports destinats pels ens locals a ajuts d’urgència social per assegurar el dret a l’alimentació dels infants en situació de vulnerabilitat.
Concretament, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va preveure
la substitució del sistema de targetes moneder per un sistema alternatiu d’ajuts d’urgència social (AUS) que garantissin el dret a l’alimentació de la infància en situació
de vulnerabilitat. Aquest sistema d’AUS es va vehicular a través dels ens locals i es
va mantenir vigent fins a mitjans de setembre, és a dir, fins a l’inici del nou curs. En
aquest sentit, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va assumir l’import dels AUS mitjançant la mobilització de fons addicionals de contingència, que
es van destinar a incrementar les transferències als ens locals per tal que poguessin
atorgar aquests AUS.
Ara bé, aquestes mesures no eren suficients per garantir la cobertura de totes les
necessitats alimentàries de la infància en situació de vulnerabilitat. D’una banda,
perquè cobrien l’alimentació d’un sol àpat de dilluns a divendres i, de l’altra, perquè
s’adreçaven a famílies que ja gaudien d’aquests ajuts prèviament, però no a les famílies en situació de vulnerabilitat sobrevinguda a conseqüència de l’impacte econòmic i social de la Covid-19.
Per això, i en paral·lel a aquestes mesures, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va promoure l’articulació d’un mecanisme de provisió i distribució
d’ajuts econòmics i de lots de productes alimentaris i d’higiene, amb l’objectiu de
cobrir les necessites materials bàsiques de les famílies amb infants i joves a càrrec
seu i que estan en situació de pobresa. Aquest mecanisme ha estat permanentment
coordinat amb la xarxa de serveis socials bàsics i ha contribuït a garantir, a banda
dels subministraments, una atenció social i un acompanyament individual de les famílies receptores de les ajudes, totes elles amb infants i adolescents menors de 18
anys i en situació de precarietat econòmica sobrevinguda o agreujada arran de la
pandèmia.
Pel que fa a les beques menjador, es garanteix la concessió d’ajuts de menjador
a totes les sol·licituds que acompleixin els requisits establerts, independentment del
moment del curs escolar en què es presentin. També es preveu actualitzar el llindar
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de renda a tenir en compte per a la concessió dels ajuts, d’acord amb les dades de la
taxa de risc de pobresa que publica l’Idescat.
El Departament d’Educació ha publicat els protocols per al conjunt de centres
educatius de Catalunya per aquest curs 2020-2021. No obstant això, també entenem
que s’ha de tractar específicament la casuística de cada centre educatiu i del seu
alumnat dins d’unes directrius generals que permetin la presa de decisions coherents
i flexibles que garanteixin una bona atenció.
Aquestes directrius generals són les següents:
1. Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la
pandèmia.
2. Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya.
3. Gestió de casos covid-19 als centres educatius.
Els CEE disposen de l’acompanyament i l’assessorament de la Inspecció Educativa i del suport del Centre d’Atenció Primària de Salut de referència de la zona.
Els agents educatius del territori assessoren i acompanyen als equips directius dels
centres educatius i a les famílies de l’alumnat respecte de les mesures i els plans
d’obertura elaborats per al curs 2020-2021, tenint en compte la seva proximitat i el
coneixement en detall dels centres educatius.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va incrementar de forma
significativa les partides previstes inicialment per fomentar l’accés d’infants en risc
o situació de vulnerabilitat a les activitats d’educació en el lleure organitzades durant l’estiu. Així, dels 1,15 milions d’euros pressupostats en un primer moment, es
va passar a un total de 4,65 milions d’euros, mitjançant l’habilitació d’una partida
extraordinària de 3,5 milions d’euros, destinada a ajuts a les famílies en situació o
risc de vulnerabilitat o que han patit de manera més directa els efectes econòmics
de la Covid-19.
El Departament d’Educació està implementant el Pla d’Educació Digital per a
Catalunya 2020-2023 en relació amb la bretxa digital i el dret a l’accés a Internet
a tots els alumnes. Aquest Pla té per objectiu contribuir al desenvolupament de les
competències digitals que els ciutadans i les ciutadanes necessiten per viure i treballar en una societat caracteritzada per les transformacions i els canvis accelerats
derivats de les mateixes tecnologies. L’emergència educativa actual generada per la
Covid-19 i l’escletxa digital existent, demostren que necessitem amb immediatesa
un model de transformació digital metodològica, acompanyada de continguts, recursos i connectivitat.
Amb el Pla d’Educació Digital per a Catalunya 2020-2023 es vol situar Catalunya com un país capdavanter en l’ús educatiu de la tecnologia per l’èxit educatiu i
social, alhora que es millora la competència digital de l’alumnat, el professorat i els
centres educatius en el marc de la transformació educativa.
Un pla per donar resposta des de l’escola als grans reptes socials i tecnològics
de la societat actual, amb un impacte en 1.597.801 alumnes, 115.565 docents i 3.810
centres públics.
Els objectius del Pla són:
– Assegurar que els alumnes de Catalunya siguin digitalment competents en acabar l’ensenyament obligatori.
– Augmentar el nombre de professorat que tingui la competència digital docent
entesa com una competència clau del S. xxi.
– Teixir una xarxa de país amb centres digitalment transformats que facilitin
l’aprenentatge en el marc de la transformació educativa.
En el marc del pla està prevista una dotació d’equipaments a alumnat, docents i
centres, la formació del professorat, l’assessorament dels centres i el desenvolupament de continguts i propostes educatives per l’educació presencial, híbrida o en
línia.
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El Projecte estratègic per l’acceleració de la transformació digital dels centres
educatius de Catalunya i abordatge de la bretxa digital impactarà en els següents
col·lectius, en el marc del Pla d’Educació Digital de Catalunya és de:
– Dotació de dispositius digitals per l’alumnat de centres públics i concertats des
de 3r-4t d’ESO fins a l’ensenyament postobligatori (formació professional i Batxillerat), amb un abast de 293.296 alumnes.
– Dotació de dispositius digitals per al professorat de centres públics: 72.412.
– Dotació de connectivitat per a la llar per a 101.000 alumnes en situació de vulnerabilitat.
El Pla d’Educació Digital per a Catalunya 2020-2023 s’ha presentat als mitjans
de comunicació i als diputats/des de la comissió d’Educació del Parlament de Catalunya.
L’escola desenvolupa un paper igualador d’oportunitats perquè és el lloc per excel·lència on els infants i joves reben un tracte equitatiu que els iguala. És per això
que des del Departament es prioritzen els recursos a aquells centres que atenen
l’alumnat més vulnerable socialment i se’ls assigna, entre d’altres, un increment en
la plantilla docent en funció de les línies d’escolarització que tenen.
Des del Departament d’Educació s’han fet un total de 8.162 noves contractacions
per aquest curs:
– Personal docent: 5.321,5
– Personal d’atenció educativa: 1265
– Personal de monitoratge: 1.239
– Personal d’administració i serveis: 337
Aquestes contractacions suposen un increment de plantilla d’un 8’5% respecte
al curs 2019-2020.
De les 5321 noves contractacions de docents d’escola pública i concertada, un
total de 4.536 són mestres i professors de reforç per la Covid-19. Es reparteixen
així
– Mestres d’educació infantil i primària:
• Centres públics: 2.547
• Centres concertats: 707,5
– Professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat:
• Centres públics i serveis educatius: 1082,5
• Centres concertats: 282
– Professorat de Formació Professional i Règim especial 212,5
– Mestres i professors altres programes Covid-19 (psicòlegs, atenció domiciliària...) 240
– Mestres i professors a les aules d’acollida:
• Centres públics: 200
• Centres concertats: 50
A més, s’han consolidat 106 dotacions d’educadors/es d’educació especial en els
cursos 2018-2019 i 2019-2020. I per el curs 2020-2021 s’han incrementat 184 dotacions de personal d’atenció educativa i 287 de personal d’administració i serveis
(PAS).
Des del Departament d’Educació, com a prevenció davant el coronavirus, es va
promoure la preinscripció telemàtica, a través del portal preinscripcio.gencat.cat. La
preinscripció telemàtica es va realitzar entre el 13 i el 22 de maig.
Enguany es va eliminar la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació
en paper al centre, i va quedar substituïda per l’ús del formulari telemàtic i per l’enviament de la documentació necessària –escanejada o fotografiada– mitjançant un
correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.
Aquelles famílies que no disposaven dels mitjans per dur a terme el procediment
telemàtic, i amb l’objectiu de garantir l’equitat, van poder lliurar les seves sol·licituds de forma presencial. La preinscripció presencial es va realitzar a partir del 19
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de maig i fins el 22 de maig inclòs. Per a fer-ho, les famílies havien de demanar cita
prèvia al centre escollit en primera opció ja fos per telèfon o a través d’Internet.
En relació a les places de tècnics especialistes en educació infantil (TEEI),
en el DOGC núm. 8168, de 3.7.2020 es va publicar la Resolució EDU/1562/2020,
d’1 de juliol, de convocatòria del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix
de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Educació (núm. de
registre de convocatòria L005/2020). L’esmentada convocatòria inclou les places
aprovades a les ofertes d’ocupació pública per a l’any 2017 següents:
– Acord GOV/48/2017, de 18 d’abril, d’aprovació de l’oferta parcial d’ocupació
pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017: 380 places de la categoria de
tècnic especialista d’educació infantil, 19 de les quals pel torn de reserva per a persones amb discapacitat (places OP17, d’acord amb la convocatòria publicada).
– Acord GOV/156/2018, de 20 de setembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’estabilització i la consolidació de l’ocupació temporal
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a l’any
2017: 376 places de la categoria de tècnic/a especialista en educació infantil (places
PESCO, d’acord amb la convocatòria publicada). L’ampliació de les places objecte
de convocatòria no és possible sense l’aprovació per part del Govern d’una oferta
d’ocupació pública, que, d’altra banda, resta subjecta a les limitacions legals i pressupostàries establertes.
Tanmateix, la Resolució EDU/2078/2020, de 24 d’agost, de la secretaria general
del Departament d’Educació, publicada al DOGC núm. 8211, de 27.8.2020, estableix
la suspensió el termini d’aprovació i publicació de les llistes provisionals de persones
aspirants admeses i excloses establert a la Resolució EDU/1562/2020, d’1 de juliol,
fins que s’efectuï la notificació a totes les persones interessades de les resolucions
dels recursos potestatius de reposició interposats contra l’esmentada convocatòria
amb sol·licitud de suspensió.
Properament es publicarà la convocatòria de concurs oposició per cobrir les 73 places de la categoria de tècnic/a d’integració social, aprovades per l’Acord GOV/156/2018,
de 20 de setembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’estabilització i la consolidació de l’ocupació temporal del personal al servei de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017.
Barcelona, 17 de novembre de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Moció 174/XII, sobre la política
industrial
390-00174/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 86603 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 174/XII, sobre la política industrial
(tram. 390-00174/12), us informo del següent:
Pel que fa al punt 2.a), el darrer informe de seguiment del Pacte Nacional per a
la Indústria, corresponent al trienni 2017-2019 revela que l’execució se situa en el
69,5% del pressupost previst per al quadrienni 2017-2020. Cal significar que, com
s’està a tres quartes parts de la vigència del Pla, el màxim teòric d’execució se si4.50.02. Compliment de mocions
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tuaria en el 75%, o dit d’una altra manera, que si el càlcul el féssim sobre el 100%
l’execució durant el primer trienni se situaria en el 92,7%. En aquest sentit, es preveu
que al final de la vigència del PNI s’haurà arribat a una execució propera al 100%
del pressupost previst.
Quant al punt 2.c), el 16 de juliol de 2020 es va obrir la convocatòria per a l’any
2020 dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial, entre els quals es troben
els cupons d’indústria 4.0, un dels principals elements del programa ProACCIÓ:
Resolució EMC/1658/2020, de 8 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial:
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8178/1804922.pdf
Resolució EMC/1738/2020, de 16 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per
a l’any 2020 dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial:
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8184/1806149.pdf
En relació amb el punt 2.d), atenent a un acord de la Comissió Executiva Permanent del Consell Català de l’Empresa, òrgan encarregat de la governança de PNI, la
Direcció General d’Indústria està elaborant una proposta d’actuació per al 2021 que,
en el marc de la política de concertació entre Govern i agents econòmics i socials,
serà debatuda en el si de l’esmentada Comissió Executiva.
Aquesta proposta, pensada com un seguit de mesures d’emergència i recuperació
per ajudar les empreses i els treballadors a resistir la crisi, inclou una política sectorial per a l’automoció, inscrita en el Programa de suport a la indústria de la mobilitat
i l’automoció.
Això es justifica per la transformació que està experimentant el sector com a
conseqüència de la penetració del vehicle autònom i connecta, la descarbonització
i les noves fórmules de servei de la mobilitat i per ser el sector que més ha patit la
crisi de la Covid-19, d’entre els que tenen més pes més, dels tres sectors amb més
VAB dins la indústria catalana.
El pressupost associat a les 49 mesures incloses al pla de suport a la indústria
de la mobilitat i l’automoció és de 97,1 milions d’euros per al període 2020-2025.
Per això, totes aquestes mesures, resten pendent de la dotació pressupostària per a
l’exercici 2021 i següents que el Parlament de Catalunya haurà d’aprovar, a proposta del govern, amb dotació necessària i suficient per a l’assoliment dels objectius
del pla.
Pel que fa al punt 2.e), el Govern aposta decididament per potenciar Idiada com
a infraestructura bàsica per millorar la competitivitat del sector i en aquest sentit,
recentment ha aprovat destinar-hi 15,3 milions d’euros a la construcció de pistes de
proves i instal·lacions per a vehicles connectats i autònoms. Amb aquesta inversió
Idiada disposarà d’unes instal·lacions punteres per al desenvolupament de sistemes
avançats cap a la conducció autònoma.
També cal destacar que tindrà un important impacte en l’economia del Penedès,
ja que es preveu la creació d’uns 240 llocs de treball i s’estima que al voltant de la
meitat els ocuparan persones de l’entorn immediat d’Idiada.
Quant al punt 2.f), en relació amb la reprogramació als projectes d’inversions cofinançats amb fons europeus Feder en recerca, el Govern s’ha compromès a finançar,
a través del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, els projectes seleccionats en la convocatòria oberta per Resolució EMC/954/2019, de 9 d’abril,
per a l’assignació de cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) per a la realització de projectes singulars institucionals.
En aquest sentit, cal destacar que el Govern, el passat 22 de setembre, va acordar
generar els compromisos de despeses pluriennals que garantiran el finançament dels
projectes singulars, per un import de 51 M€. El Departament de la Vicepresidència
i d’Economia i Hisenda generarà fons a les partides pressupostàries necessàries, per
donar compliment a les anualitats aprovades.
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Pel que fa les altres convocatòries afectades per la reprogramació dels fons Feder, el compromís del Govern és el següent:
– Resolució EMC/2038/2019, de 18 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria
dels ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya (Innovadors), susceptibles de ser cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder). Aquesta convocatòria, amb un import d’1.596.000,- €,
dels quals un 50% de Feder, es va resoldre el passat 21 de juliol, permetent la contractació de 19 innovadors per part d’universitats, centres de recerca i hospitals per
dur a terme projectes d’innovació per aflorar tecnologies que siguin transferides al
teixit econòmic i al conjunt de la societat.
– Resolució EMC/248/2020, de 30 de gener, per la qual s’obre la convocatòria
dels ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats
per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya
(Innovadors) per a l’any 2020, susceptibles de ser cofinançats pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (Feder) «Innovadors 2020». Aquesta convocatòria, que
hagués obert el termini quan es va resoldre la d’Innovadors 2019, es posposa i s’obrirà nou termini a la tardor del 2020, proposant-la per a la seva reprogramació en el
proper programa marc 2021-2027. Amb un import total d’1.600.000,-€, el 50% serà
cofinançat amb Feder en el marc del següent programa operatiu.
– Resolució EMC/107/2020, de 17 de gener, per la qual s’obre la convocatòria
dels ajuts d’Indústria del Coneixement per a l’any 2020 (Llavor i Producte), susceptibles de ser cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder)
«Indústria del Coneixement 2020». Aquesta convocatòria, que també hagués obert
termini en resoldre’s la d’IdC 2019, a 21 de juliol de 2020, també es posposa i obrirà
nou termini a la tardor del 2020, proposant-la per a la seva reprogramació en el proper programa marc 2021-2027. L’import d’aquesta convocatòria és de 7.500.000,- €,
el 50% dels quals provenen de Feder.
– Convocatòria 2020 dels ajuts per a xarxes d’R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca, susceptibles de ser
cofinançats parcialment pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder),
«Xarxes 2020». Aquesta convocatòria es proposa per a la tardor del 2020 i la seva
reprogramació en el proper programa marc 2021-2027. L’import total previst és de
3.681.797,-€, el 50% dels quals provenen de Feder.
Finalment, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda informa que, pel que fa als projectes d’especialització i competitivitat territorial liderats
pels ajuntaments, el finançament d’aquests projectes està garantit amb la subvenció
Feder que s’obtindrà dels pagaments que es certifiquin a la Comissió europea des
de 30 de juny de 2020 fins al 30 de juny de 2021, que permet el rescabalament del
100% de la despesa declarada, gràcies a les mesures de flexibilització aprovades per
la Unió Europea el passat mes d’abril aplicables a la gestió de la política de cohesió
per a combatre la pandèmia.
Barcelona, 17 de novembre de 2020
Ramon Tremosa i Balcells, conseller d’Empresa i Coneixement
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Control del compliment de la Moció 177/XII, sobre la seguretat
ciutadana als barris i municipis
390-00177/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 86263 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 177/XII, sobre la seguretat ciutadana als barris i municipis (número de tramitació 390-00177/12), us informo del
següent:
Pel que fa a l’apartat a), d’acord amb la informació facilitada pel Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, totes les activitats que es realitzen des de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) i en els equipaments cívics
i els programes que s’hi desenvolupen s’orienten a la sensibilització contra del racisme, l’apoderament de les persones, l’esperit crític de la ciutadania, la sensibilització
i lluita contra l’exclusió social, el sensellarisme, l’homofòbia i la transfòbia, el coneixement dels drets energètics, la prevenció de les violències masclistes, la remissió de
la bretxa digital, els consum informatius, l’addicció a les pantalles...
En els equipaments cívics també hi ha programes específics, com el programa
Jugar i Descobrir i el programa Joves, que acompanyen als infants i als joves en el
seu desenvolupament personal a partir dels seus interessos, motivacions i necessitats, fomenten la seva socialització i sentiment de pertinença al grup, promouen el
seu apoderament com a ciutadans de ple dret i contemplen la col·laboració amb les
famílies com una eina per reforçar els objectius socioeducatius i els educa en els valors cívics del respecte, la tolerància, la solidaritat, la participació, la responsabilitat
i la cooperació.
La DGACC també lluita contra l’exclusió social per la millora del benestar de les
persones (promoció social) mitjançant els projectes de desenvolupament comunitari
i els plans locals d’inclusió social, coordinant-se amb l’Administració local corresponent, amb objectiu de donar resposta a problemàtiques socials multidimensionals.
En el Pla integral del poble gitano a Catalunya 2017-2020 queden recollides
una sèrie de mesures que es treballen conjuntament amb el Departament d’Interior,
concretament amb l’Àrea Tècnica de Proximitat i Seguretat Ciutadana del cos de
Mossos d’Esquadra. En la línia de millorar la convivència ciutadana i fomentar el
respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques, el Pla disposa d’un servei de
mediació cívica comunitària. Aquest servei té per objectiu afavorir la convivència
entre la població gitana i la no gitana i fomentar el diàleg intercultural i el coneixement mutu.
El Programa del Poble Gitano i de la Innovació Social ha mantingut reunions
amb el cos de Mossos d’Esquadra per informar d’aquest servei i posar a la seva disposició els mediadors i mediadores que hi formen part. Conjuntament s’han fet tasques tant de prevenció com de resolució de conflictes.
Per la seva banda, el Departament d’Educació informa que a diversos estudis
es treballen els aspectes relacionats amb la convivència ciutadana i el foment del
respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques, en l’àmbit de l’ordenament
democràtic:
– A la matèria de 4t d’ESO Geografia i Història de l’àmbit social
– A la matèria comuna de l’ESO Cultura i valors ètics de l’àmbit de cultura
– A la matèria optativa de 4t Filosofia de l’àmbit de cultura i valors
– A la matèria comuna de 1r de batxillerat Filosofia i ciutadania
– A la matèria comuna de 1r de batxillerat Història
4.50.02. Compliment de mocions
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– A la matèria de modalitat de batxillerat Història del món contemporani
Quant a l’apartat b), el Departament d’Educació comunica l’adopció de la Resolució EDU/2210/2020, de 10 de setembre, per la qual es regula el Pla de millora
d’oportunitats educatives per al curs 2020-2021, en el marc de les mesures adoptades pel Departament d’Educació per pal·liar els efectes desfavorables per la Covid-19, al qual s’integra el Programa del Ministeri d’Educació i Formació Professional de cooperació territorial per a l’orientació, avenç i enriquiment educatiu en
la situació d’emergència educativa del curs 2020-2021 provocada per la pandèmia
de la Covid-19: #PROA+(20-21).
Els objectius específics d’aquest Pla són els següents:
– En relació amb els centres que participen en el Pla:
• Reforçar l’equitat educativa.
• Reforçar l’organització i funcionament en relació amb les condicions especials
del curs 2020-2021.
• Garantir la continuïtat i el progrés educatiu de l’alumnat, amb especial atenció
a l’alumnat amb vulnerabilitat educativa.
• Millorar l’equitat en l’accés a les colònies i sortides escolars i a les activitats
complementàries en els ensenyaments gratuïts i obligatoris.
• Estendre la gratuïtat dels materials escolars en els ensenyaments gratuïts i obligatoris.
• Reforçar l’acompanyament, la motivació i el suport individual a l’alumnat, especialment de l’alumnat amb situació socioeconòmica desafavorida.
• Facilitar la implicació i la participació de les famílies.
• Millorar la comunicació entre les famílies i els centres educatius.
• Potenciar les oportunitats educatives més enllà de l’escola en relació amb
l’alumnat amb situació socioeconòmica desafavorida.
• Facilitar la participació en el programa de cooperació territorial del Ministeri
d’Educació i Formació Professional #PROA+(20-21).
– En relació amb la dimensió comunitària de l’acció educativa:
• Potenciar les oportunitats educatives més enllà de l’escola.
• Reforçar els plans educatius d’entorn.
– En relació amb l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu:
• Reforçar el Projecte de promoció escolar del poble gitano de Catalunya.
• Reforçar el suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials, especialment en l’espai de migdia.
En relació amb els apartats c) i d), el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies està en constant procés de revisió i renovació de protocols, circuits, atenció i derivació entre d’altres, per garantir la protecció jurídica i administrativa dels
infants i adolescents estrangers que es troben a Catalunya en el marc d’un procés
migratori sense acompanyament ni referents familiars en el territori, així com per
millorar l’acompanyament als que arriben a la seva majoria d’edat, informant-los
sobre les opcions que ofereix el sistema d’autoritzacions de residència i treball vigent i sobre els requeriments i la tramitació de l’opció més adient a la seva situació;
també per exigir al Govern de l’Estat Espanyol la màxima diligència administrativa
en disposar de les autoritzacions de residència i treball tan bon punt passin a la tutela efectiva com a menors d’edat del Govern de la Generalitat. Es treballa perquè la
intervenció protectora no cessi immediatament pel sol fet que l’adolescent deixi de
ser-ho en arribar a la majoria d’edat legalment establerta. L’adolescent fins llavors
tutelat per l’entitat pública es pot acollir voluntàriament a un conjunt de mesures
assistencials que l’acompanyaran, més enllà de la seva majoria d’edat, en el procés
cap a la plena integració a la vida adulta. Aquestes mesures assistencials poden te-
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nir contingut econòmic, jurídic i social o consistir en l’atorgament o el manteniment
d’una plaça en centre, i es poden estendre fins als vint-i-un anys d’edat.
La Secretaria de Estado de Migraciones va signar, en data 6 de març de 2020, la
Instrucció 1/2020, per la qual habilita per a treballar als joves migrats sols en edat
laboral, i ho fa establint que la concessió de l’autorització de residència, expedida
a favor d’aquests menors d’edat, habilitarà per a l’exercici de l’activitat laboral per
compte aliena en el moment en què aquests assoleixin els 16 anys, sense necessitat
de cap altre tràmit administratiu en matèria d’estrangeria. Amb aquesta excepció es
pretén flexibilitzar els criteris d’aplicació de la llei i equiparar els joves migrats sols
sota tutela de l’administració pública a la resta de joves del territori majors de 16
anys que desitgin treballar, els quals només necessiten el consentiment dels pares o
tutors.
S’estan elaborant propostes d’accions que fomenten l’ocupació de joves migrats
sols a partir dels 16 anys. Aquest any es farà una convocatòria de subvencions per a
la contractació d’aquests joves destinades tant a empreses com a ens locals.
Des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) s’està treballant en aquesta línia, fomentant la incorporació de les persones adolescents i joves migrants soles
a les polítiques actives seguint un itinerari formatiu que les prepari perquè puguin
culminar amb una inserció que els permeti adquirir la regularitat administrativa.
En el 2020, a més, aquesta política s’ha ampliat també per a les persones joves tutelades i ex tutelades que, un cop assolit un bon nivell formatiu, veuen dificultada la
seva transició al mercat laboral i, per tant, a la seva emancipació pels entrebancs de
la Llei estatal d’estrangeria.
Amb la finalitat de facilitar la regularització administrativa, l’acompanyament i
el suport per a l’emancipació d’aquests col·lectius, el Departament de Treball, Afers
Socials i famílies, mitjançant el SOC, està impulsant, des del 2018, un pla per formar les persones joves que han migrat soles basat en itineraris formatius que s’ha
completat, enguany, amb un programa de suport a la inserció que combina la possibilitat de treballar. Tant els programes de Primera Oportunitat com la resta de programes formatius dels itineraris han estat molt positius. Durant el 2021 s’avaluarà el
programa d’inserció per fer els reajustaments necessaris i consolidar el pla de suport
i formació per a aquestes persones joves. La seva prioritat és que les persones joves
que participin en els itineraris formatius i d’inserció s’incorporin al mercat laboral
amb garanties d’estabilitat i èxit.
D’altra banda, en els darrers anys la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania (SIMC) ha abordat, en els seus àmbits de competència, l’atenció als joves que
han arribat a Catalunya migrant sols a la cerca d’oportunitats per al seu desenvolupament personal. Així, ha prestat la seva col·laboració a entitats socials i a les institucions de protecció de la infància oferint suport jurídic en relació amb els aspectes
d’estrangeria que es plantegen en l’atenció a aquests infants i joves acollits. S’han
establert protocols d’atenció, mitjançant el Servei d’assessorament especialitzat en
matèria d’estrangeria, per a oferir informació als professionals d’atenció a la infància i la joventut sobre totes les possibilitats que la normativa d’estrangeria ofereix
per a l’obtenció de documentació per a aquests joves. En el cas concret del Consorci
de Serveis Socials de Barcelona, que gestiona els expedients dels joves no acompanyats de tota l’Àrea metropolitana, s’ha proposat la mediació oportuna per resoldre
les casuístiques amb les representacions consulars en matèria d’expedició o renovació de passaports amb la finalitat de garantir que podran ser documentats per la
DGAIA abans d’assolir la majori d’edat.
D’igual manera, s’ha difós entre les entitats i les persones professionals del sistema de protecció de la infància i l’adolescència la informació relacionada amb la
situació jurídica-administrativa d’aquest col·lectiu i les seves possibilitats d’inserció
laboral a partir dels 16 anys i s’ha fomentat l’accés al Servei de Primera Acollida a
partir d’aquesta edat per empoderar-los en arribar a la seva plena emancipació.
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La situació dels joves migrats sols tutelats per la Generalitat de Catalunya ha estat recurrent en les reunions periòdiques mantingudes tant amb la Secretaria d’Estat de Migracions com amb la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya i la seva
Subdelegació a Barcelona. La necessitat que la normativa d’estrangeria s’ajusti al
dret internacional de protecció jurídica dels menors, amb independència de la situació administrativa en la qual es trobin al territori espanyol, s’ha plantejat insistentment al Govern de l’Estat, oferint plantejaments de revisió i reforma que permetin
garantir els seus drets. En dictar-se la Instrucció 1/2020 esmentada anteriorment, la
SIMC va fer la difusió oportuna a entitats i ens locals per garantir el màxim aprofitament d’aquesta excepció a favor dels joves entre 16 i 18 anys que podien incorporar-se al mercat de treball i fer més viable la seva transició a la majoria d’edat.
D’altra banda, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies també treballa per donar una resposta integral a la situació de possible sensellarisme o vulnerabilitat dels joves migrats sols. L’objectiu d’aquest projecte és garantir el dret a
l’habitatge a les persones sense llar i oferir-los un procés de recuperació integral i
multidisciplinar en què es tinguin en compte les seves expectatives i tries educatives, ocupacionals i vocacionals.
L’estratègia catalana per a l’acollida i la inclusió d’infants i joves migrats s’ha
elaborat també pensant en proporcionar una resposta integral d’acollida, acompanyament i trànsit a la vida adulta en termes d’emancipació, habitatge, inclusió social
i formació i inserció sociolaboral d’aquests joves.
Des del Departament s’insisteix al Govern de l’Estat en la necessitat d’evitar les
situacions a les quals arribaran aquells joves migrats sols que, per la seva situació
d’irregularitat administrativa, en complir la majoria d’edat quedaran fora del sistema de serveis socials. Segons el règim vigent d’estrangeria, quan els joves tutelats
adquireixen la majoria d’edat han de renovar la seva autorització de residència o, si
encara no disposen d’autorització –situació que sorgeix quan les autoritats públiques
de tutela no han pogut tramitar a temps la documentació durant la seva minoria
d’edat–, necessàriament l’han d’obtenir per poder residir de forma regular al territori
espanyol. Per aquest motiu, la SIMC manté l’atenció especialitzada als joves d’entre
18 i 21 anys amb els perfils següents:
– joves ex tutelats i que no han pogut renovar la seva primera targeta de residència després de la majoria d’edat;
– joves que, tot i arribar segons circuit de menors migrats sols, no poden ser documentats a temps per la DGAIA abans dels 18 anys;
– joves a qui la fiscalia decreta majoria d’edat desprès de les proves mèdiques
preceptives.
A tots ells se’ls ofereix una atenció integral que analitza la seva situació jurídica-administrativa per assegurar el manteniment o la primera incorporació al règim
de residència i treball que estableix el dret d’estrangeria. Per acompanyar aquests
procediments, la SIMC ha elaborat un informe d’integració especial per a joves
ex-tutelats que recull els principals aspectes del seu desenvolupament personal i
també de la seva participació en la societat d’acollida.
La SIMC ha fet la difusió i l’acompanyament a les comarques de Lleida de l’aplicació del Reial Decret-llei 13/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten determinades
mesures urgents en matèria d’ocupació agrària, en tant que permetia la contractació
de joves estrangers entre els 18 i els 21 anys, amb simple autorització de residència,
per a tasques vinculades amb el camp.
Paral·lelament, arran de la recent jurisprudència del Tribunal Suprem (STS
1155/2018, de 9 de juliol i 110/2019, d’1 de febrer) que no els permet renovar les seves residències com a no lucratives si no compten amb recursos econòmics propis i
atesa la dificultat −agreujada per la crisi sanitària actual− de poder aconseguir una
contractació laboral d’un any a jornada complerta, la SIMC ha fet arribar a la Direcció General de Migracions una proposta d’esmena a l’articulat del Reial decret
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557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica d’estrangeria. Les esmenes proposades van encaminades a aconseguir una autorització automàtica per treballar a favor d’aquests joves en arribar a la majoria d’edat o bé directament una autorització de llarga durada pels que hagin pogut ser documentats amb
targeta de residència mentre eren tutelats per l’administració. També s’ha aconseguit
un pronunciament unànime per part de la Taula de Ciutadania i Immigració que ha
subscrit una declaració per la qual demana al Govern de l’Estat que, amb la màxima
celeritat, procedeixi a reformar el reglament de la llei d’estrangeria amb la finalitat
de donar una sortida laboral i real a aquests joves.
A aquesta iniciativa s’hi suma la Comissió Mixta Paritària Generalitat - Ens Locals que, en la sessió del proppassat mes de setembre, va acordar elaborar una proposta conjunta del Departament de Treball Afers Socials i Famílies i les dues associacions municipalistes més representatives de Catalunya dirigida a la Secretaria
d’Estat de Migracions per adequar la normativa reglamentaria al mandat de l’article
35.9 de la Llei Orgànica d’Estrangeria.
Pel que fa a l’apartat e), d’acord amb la informació facilitada pel Departament
de Territori i Sostenibilitat, s’han impulsat diverses mesures urgents d’ampliació de
l’oferta d’habitatge social, que inclouen mecanismes de col·laboració público-privada, entre les quals destaquen:
– Aprovació i aplicació del Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures
urgents per millorar l’accés a l’habitatge, que preveu mesures per a facilitar la promoció d’habitatge protegit, tant per part d’administracions públiques com per part
del sector privat o les entitats socials.
– Aprovació i aplicació del Programa ICF Promoció, que estableix préstecs per
finançar projectes de promoció d’habitatge de protecció oficial o allotjaments dotacionals per destinar a lloguer o cessió d’ús en règim general, comptant amb una bonificació del cost financer per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
– Adquisicions d’habitatges procedents d’execucions hipotecàries en exercici del
dret de tanteig i retracte previst al Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos
d’execució hipotecària, que ha permès que en aquests moments la Generalitat hagi
ampliat el seu parc en 2.895 habitatges, per import superior als 150 milions d’euros,
mentre que els ajuntaments ho han fet amb 779 habitatges per un import proper als
44 milions i les entitats socials per 29 milions.
– Gestió del programa d’ajuts a la promoció d’habitatge protegit, d’acord amb
les convocatòries regulades per la Resolució TES/1162/2020, de 28 de maig, per la
qual s’aproven les bases reguladores per a l’accés a les subvencions del programa
de foment del parc d’habitatges de lloguer o cessió d’ús del Reial decret 106/2018,
de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d’habitatge 2018-2021 (DOGC núm.
8144 publicat el 29/05/2020) i per la Resolució TES/1755/2020, de 17 de juliol, per
la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública
competitiva, de les subvencions del Programa de foment del parc d’habitatges de
lloguer o cessió d’ús del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el
Pla estatal d’habitatge 2018-2021 (DOGC núm. 8183 publicat el 22/07/2020).
Quant a l’apartat f), la distribució dels efectius allà on és més necessari és una
constant en el cos de Mossos d’Esquadra, per adequar-se a les demandes de seguretat en el conjunt del territori.
El passat dia 3 d’agost de 2020 es va incorporar la 27a. promoció, amb un total
de 689 nous efectius, i està en curs el procés selectiu de la 28a. promoció. L’estratègia d’incorporació dels nous efectius a les diferents regions policials s’estructura en
corones. La 26a. promoció es va destinar a la ciutat de Barcelona, la 27a. promoció
s’ha destinat a les regions policials metropolitanes i la 28a. promoció es destinarà a
la resta de regions policials. Aquesta estratègia cerca impactar sobre la delinqüèn-
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cia, concentrant els increments de plantilles, i està aportant bons resultats arreu del
territori.
L’increment de nous efectius estratègicament distribuïts, així com la coordinació
i la col·laboració amb altres cossos policials, permet adequar el servei policial a les
demandes de seguretat dels respectius territoris i adaptar amb celeritat els dispositius policials als fets delictius o als conflictes de seguretat que es produeixen. La
coordinació policial a través de patrulles o dispositius conjunts permet augmentar
l’eficiència i l’eficàcia policial en determinades àrees i afrontar diferents problemàtiques, ja que permet millorar el coneixement de la conflictivitat; paral·lelament, permet racionalitzar i optimitzar la distribució dels efectius.
En referència a l’apartat g), l’article 9 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació
del sistema de seguretat pública de Catalunya, configura les Juntes Locals de Seguretat com l’òrgan col·legiat de col·laboració i coordinació general dels diversos cossos de policia i altres serveis de seguretat. Dins de les funcions que la Llei 4/2003
els assigna, les Juntes Locals de Seguretat tenen la funció d’analitzar i valorar la
situació de la seguretat pública en el municipi i concretar les polítiques de seguretat
corresponents en l’àmbit respectiu. Aquesta funció és fonamental per fer d’aquest
òrgan col·legiat un instrument eficaç de col·laboració i cooperació interadministratiu,
que ha de permetre avançar en la definició i el disseny compartit de les polítiques de
seguretat pública dels municipis.
I és en aquest sentit que el Departament d’Interior impulsa la institució de les
Juntes Locals de Seguretat com aquest espai compartit en què es defineixen els eixos
principals i les polítiques adequades en relació a la seguretat pública dels municipis
de Catalunya. El Decret 320/2011, de 19 d’abril, d’estructuració del Departament
d’Interior estableix en l’apartat l de l’article 52, (en relació als article 47 b) i d) i m)),
com a funcions de la Direcció General d’Administració de Seguretat «La gestió i el
seguiment de les activitats de coordinació i col·laboració amb les juntes locals de
seguretat i les comissions regionals de seguretat, donant el suport tècnic necessari
per al compliment de les funcions que tenen encomanades els òrgans consultius i de
participació del sistema de seguretat de Catalunya.»
Les Juntes Locals de Seguretat es convoquen per ordre del seu President, figura
que recau en l’alcalde de l’ajuntament, i compta amb els vocals següents:
– El delegat o delegada territorial del Govern.
– El regidor o regidora delegat en matèria de seguretat ciutadana.
– El cap o la cap de la comissaria de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra del municipi o, si no, el cap o la cap de l’àrea bàsica policial o el comandament que designi aquest últim.
– El cap o la cap de la policia local o el comandament que aquest designi.
– Si així ho acorda l’Administració de l’Estat, són també vocals de la junta, en
l’àmbit de llurs competències, els caps de la Guàrdia Civil i del Cos Nacional de Policia que tinguin responsabilitats funcionals en el municipi.
En l’avaluació del mecanisme més òptim per tal de desenvolupar les funcions
esmentades s’ha constatat que:
– Els Caps de les Àrees Bàsiques Policials són membres nats de les Juntes Locals de Seguretat i reben les convocatòries de les sessions de Junta fixades, constitueixen òrgans del Departament, que té coneixement fidel i puntual de les sessions
i el seu contingut.
– El cos de Mossos d’Esquadra constitueix una organització jerarquitzada amb
mitjans humans i protocols d’actuació que flueixen eficientment en els membres que
la integren, i que arriben puntualment als comandaments que participen com a vocals de les diferents Juntes Locals de seguretat al territori.
Quant a l’apartat h), el cos de Mossos d’Esquadra està atent a les demandes de seguretat i s’adapta a les necessitats existents en el conjunt del territori. A llarg de l’any
es produeixen determinades situacions que motiven l’augment dels efectius en deter104
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minades àrees, per donar resposta específicament a situacions que requereixen un
reforç de la seguretat. Com a exemple, el Pla d’Estiu, que s’implementa cada any per
reforçar la seguretat de determinades poblacions del litoral a causa de l’increment de
la població estacional, l’augment del turisme i la major oferta d’oci nocturn entre altres
factors. Aquest reforç es materialitza amb efectius destinats a tasques de seguretat ciutadana i amb la participació d’unitats especialitzades d’ordre públic regionals (ARRO)
i centrals (BRIMO) quan és necessari.
El reforç de la seguretat és possible gràcies al reforç de les plantilles, però també
està garantit amb la implementació de plans estratègics i plans de xoc per neutralitzar i combatre els repunts de la criminalitat.
Finalment, pel que fa a l’apartat i), la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) disposa dels instruments adequats d’anàlisi de la realitat delictiva que
permeten conèixer permanentment i en temps real l’estat de la seguretat arreu de
Catalunya, per tal de garantir l’exercici de drets fonamentals i llibertats públiques a
la ciutadania en les millors condicions de convivència, pau i llibertat. Atès que les
exigències de seguretat són canviants i evolucionen, el passat 28 de juliol de 2020
es va presentar el projecte del nou model d’estructura de la PG-ME amb l’objectiu
d’iniciar un procés d’actualització que permeti modernitzar l’organització policial
per continuar garantint una seguretat pública de qualitat, donant resposta als nous
reptes, a les noves amenaces i als diferents escenaris.
El nou model d’estructura del cos de Mossos tindrà incidència en tot el territori
i es centra en quatre àmbits de treball: recursos, sistemes de treball, direcció i estructura. Aquest esforç de reestructuració interna, que obeeix a una voluntat de millora contínua, permetrà assolir més objectius i encara millors nivells de seguretat
ciutadana.
Barcelona, 12 de novembre de 2020
Miquel Sàmper i Rodríguez, conseller d’Interior

Control del compliment de la Moció 194/XII, sobre els procediments
de regularització de les persones immigrades
390-00194/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 86199 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 24.11.2020

A la Mesa de la Comissió

D’acord amb allò que disposa l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Moció 194/XII del Parlament de Catalunya,
sobre els procediments de regularització de les persones immigrades, concretament
al punt 1g, us informem que en relació al tema de la renovació de les autoritzacions
de residència dels joves majors d’edats immigrats sols, des de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania s’han mantingut reunions de treball amb les Subdelegacions del Govern a Barcelona (23 de juny), Tarragona (14 de juliol), Girona (17
de juliol) i s’ha contactat també amb la de Lleida. En el marc d’aquestes trobades
s’ha tractat el tema de la renovació de residència i adquisició de permís de treball
d’aquests joves. També s’ha plantejat aquesta problemàtica en els contactes establerts amb la Secretaria d’Estat de Migracions. D’altra banda, s’ha treballat un posicionament compartit amb la Taula de Ciutadania i Immigració i amb l’Associació
Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, en el qual s’ha demanat al Govern espanyol que faci una reforma del reglament de la Llei Orgànica
d’Estrangeria, en concret els seus articles 197 i 198, per a facilitar que aquests joves
4.50.02. Compliment de mocions
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puguin tenir automàticament permís de treball quan fan 18 anys i abandonen el sistema de protecció d’infància.
Barcelona, 13 de novembre de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Moció 204/XII, sobre l’atenció a la
dependència i els serveis residencials
390-00204/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.11.2020

Control del compliment de la Moció 205/XII, sobre el sector del
turisme
390-00205/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.11.2020

Control del compliment de la Moció 206/XII, sobre l’aprovació
de mesures d’acompanyament a les empreses en la gestió de la
pandèmia
390-00206/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.11.2020

Control del compliment de la Moció 207/XII, sobre l’abordatge dels
casos de violència sexual en els centres educatius
390-00207/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.11.2020
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Control del compliment de la Moció 208/XII, sobre la importància
de la prevenció de la grip i les altres malalties d’hivern durant la
pandèmia de Covid-19
390-00208/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.11.2020

Control del compliment de la Moció 209/XII, sobre el suport a la
llengua de signes catalana i a les persones amb sordesa
390-00209/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.11.2020

Control del compliment de la Moció 210/XII, sobre el foment de
l’economia social i cooperativa, el garantiment del dret a l’habitatge i
a unes condicions de vida dignes, i la creació d’impostos que gravin
les empreses beneficiades per l’emergència sanitària
390-00210/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.11.2020

Control del compliment de la Moció 211/XII, sobre la preservació del
sistema català d’emergències i protecció civil
390-00211/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.11.2020
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4.53.

Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
sobre les actuacions dutes a terme arran de l’accident a l’empresa
Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
354-00236/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 34 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, tinguda
el 25.11.2020, DSPC-C 632.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública sobre la gestió dels ajuts als autònoms durant
el 9 i el 10 de novembre de 2020
354-00415/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública, en la sessió 25, tinguda el 24.11.2020, DSPC-C 630.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública sobre el col·lapse informàtic del web d’accés
als formularis de les sol·licituds d’ajuts per als autònoms
354-00419/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública, en la sessió 25, tinguda el 24.11.2020, DSPC-C 630.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública sobre el nomenament del director del Centre
Blockchain de Catalunya
354-00428/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública, en la sessió 25, tinguda el 24.11.2020, DSPC-C 630.
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4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Carles Garcías Hernández
davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
perquè informi sobre els presumptes casos d’assetjament sexual
que hi hauria hagut al Departament d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència durant el seu mandat com a cap de
gabinet del conseller
356-00857/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió 25, tinguda el 24.11.2020, DSPC-C 630.

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Administració
i Funció Pública davant la Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública perquè informi sobre els protocols vigents per
a casos d’assetjament sexual, d’assetjament psicològic o d’altres
discriminacions en l’àmbit de la funció pública
356-00858/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 25 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 24.11.2020, DSPC-C 630.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma
«Salvem la Pineda d’en Gori» davant la Comissió de Territori perquè
informi sobre els motius per a aturar la construcció del tercer edifici
a la pineda d’en Gori
356-00884/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Territori, en
la sessió 34, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 634.

Sol·licitud de compareixença de Quirze Salomó González, director
del Centre Blockchain de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques
Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els objectius del
Centre Blockchain de Catalunya
356-00927/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió 25, tinguda el 24.11.2020, DSPC-C 630.
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4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració
Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública
sobre la gestió dels ajuts als autònoms durant el 9 i el 10 de novembre
de 2020
355-00250/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió
25, tinguda el 24.11.2020, DSPC-C 630.

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració
Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública
sobre el col·lapse informàtic del web d’accés als formularis de les
sol·licituds d’ajuts per als autònoms
355-00251/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió
25, tinguda el 24.11.2020, DSPC-C 630.

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració
Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública
sobre el nomenament del director del Centre Blockchain de Catalunya
355-00252/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió
25, tinguda el 24.11.2020, DSPC-C 630.

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

Compareixença del secretari de Polítiques Digitals davant la Comissió
de Polítiques Digitals i Administració Pública per a presentar el pla
d’actuacions del Pacte nacional per a una societat digital
357-00395/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 24.11.2020, DSPC-C 630.
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Compareixença del secretari de Difusió i Atenció Ciutadana davant
la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre l’avaluació
que la Comissió Assessora sobre Publicitat Institucional fa dels objectius
i l’eficàcia de la publicitat institucional de la Generalitat el 2018
357-00600/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 37 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el
25.11.2020, DSPC-C 633.

Compareixença d’una representació de l’Associació per a la
Promoció del Transport Públic davant la Comissió de Territori per a
informar sobre el pla Tren 2024
357-00887/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comissió de Territori, tinguda el 25.11.2020,
DSPC-C 634.

Compareixença de Marta Felip Torres, directora de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya, davant la Comissió de
Polítiques Digitals i Administració Pública per a explicar el pla
d’actuació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
357-00959/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 24.11.2020, DSPC-C 630.

Compareixença de la directora de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració
Pública per a informar sobre el pla d’actuacions immediates de
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
357-00963/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 24.11.2020, DSPC-C 630.
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Compareixença de Carles Garcías Hernández davant la Comissió
de Polítiques Digitals i Administració Pública per a informar sobre
els presumptes casos d’assetjament sexual que hi hauria hagut al
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
durant el seu mandat com a cap de gabinet del conseller
357-01012/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública en la sessió
25, tinguda el 24.11.2020, DSPC-C 630.

Compareixença Quirze Salomó González, director del Centre
Blockchain de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública per a informar sobre els objectius del Centre
Blockchain de Catalunya
357-01013/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública en la sessió
25, tinguda el 24.11.2020, DSPC-C 630.

Compareixença d’una representació de la plataforma «Salvem la
Pineda d’en Gori» davant la Comissió de Territori per a informar
sobre els motius per a aturar la construcció del tercer edifici a la
pineda d’en Gori
357-01014/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Territori en la sessió 34, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 634.

4.55.

Activitat parlamentària

4.55.15.

Convocatòries

Sessió plenària 67
CONVOCADA PER AL 2 DE DESEMBRE DE 2020

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del
Ple del Parlament, el 2 de desembre de 2020, a les 09.00 h, al saló de sessions.
Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral.
2. Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del president de
la Generalitat, davant el Ple per a informar sobre les darreres mesures preses pel
Govern per a contenir el brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19. Tram. 35000019/12. Vicepresident del Govern, del Govern de la Generalitat. Substanciació.
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3. Decret llei 38/2020, del 3 de novembre, pel qual s’adopten mesures en l’àmbit
cultural per pal·liar els efectes de la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19.
Tram. 203-00064/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o
derogació del decret llei (text presentat: BOPC 737, 12).
4. Decret llei 44/2020, del 17 de novembre, pel qual es crea el Cens d’espais de
cultura responsables. Tram. 203-00068/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.
5. Decret llei 41/2020, del 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats
extraescolars per fer front a les conseqüències de la Covid-19. Tram. 203-00065/12.
Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret
llei (text presentat: BOPC 737, 22).
6. Decret llei 40/2020, del 10 de novembre, pel qual s’autoritza la creació de 245
places del Cos de Mossos d’Esquadra. Tram. 203-00066/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei (text presentat:
BOPC 737, 30).
7. Decret llei 45/2020, del 17 de novembre, sobre l’habilitació transitòria i extraordinària per continuar la prestació del servei d’inspecció tècnica de vehicles. Tram.
203-00069/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.
8. Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de l’economia. Tram. 300-00342/12.
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.
9. Interpel·lació al Govern sobre la crisi industrial. Tram. 300-00336/12. Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
10. Interpel·lació al Govern sobre la vulneració dels drets fonamentals del nen en
el sistema educatiu català. Tram. 300-00339/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
11. Interpel·lació al Govern sobre escoles obertes i escoles segures. Tram. 30000344/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
12. Interpel·lació al Govern sobre el balanç de l’acció de govern. Tram. 30000337/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
13. Interpel·lació al Govern sobre el balanç de dos anys i mig d’inacció del
Govern. Tram. 300-00340/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de
Ciutadans. Substanciació.
14. Interpel·lació al Govern sobre l’equitat territorial en les àrees rurals i urbanes. Tram. 300-00338/12. Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya
en Comú Podem. Substanciació.
15. Interpel·lació al Govern sobre el transport públic. Tram. 300-00341/12. Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.
16. Interpel·lació al Govern sobre l’agenda rural. Tram. 300-00343/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transició energètica i
la descarbonització de l’economia catalana. Tram. 302-00265/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.
18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’educació secundària
i postobligatòria. Tram. 302-00266/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem. Debat i votació.
19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans públics de comunicació. Tram. 302-00267/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les respostes per a afrontar la crisi sanitària, econòmica i social. Tram. 302-00271/12. Subgrup Parlamentari
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.
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21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política del Govern
amb relació als sectors més afectats per la pandèmia de Covid-19. Tram. 30200268/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret a una segona oportunitat. Tram. 302-00269/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació.
23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’augment de la mortalitat a les fronteres espanyoles. Tram. 302-00270/12. Grup Parlamentari Republicà.
Debat i votació.
Palau del Parlament, 27 de novembre de 2020
El president, Roger Torrent i Ramió

Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del
Govern i d’altres òrgans
4.70.

4.70.05.

Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe sobre l’estat de la cultura i de les arts del 2019 del Consell
Nacional de la Cultura i de les Arts
334-00112/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENTA, DEL CONSELL NACIONAL DE LA CULTURA I DE
LES ARTS
Reg. 86583 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Cultura: Mesa del Parlament,
24.11.2020

Al president del Parlament

Senyor,
Em plau informar-vos que el CoNCA ha enllestit l’Informe sobre l’estat de la
Cultura i de les Arts corresponent al 2019 i que està en disposició de presentar-lo
d’acord amb el que estableix l’article 4.a de la Llei 6/2008, de 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.
L’informe d’enguany s’articula en tres grans apartats. El primer és el resum de
l’any considerat a partir dels principals esdeveniments i tendències dels sectors respectius, que hem encomanat a diversos experts. El segon tracta del CoNCA com a
organisme ja consolidat en relació amb la problemàtica existent, la que s’ha generat
des del context actual i del compromís del CoNCA amb la cultura expressat per mitjà dels seus objectius 2020-2024. El tercer és un tractament estadístic de la cultura
a partir de les dades d’actualitat accessibles en el moment de redactar-lo. La cultura
és un bé necessari i social destinat a tota la població i esdevé subjecte de drets culturals que cal reconèixer i determinar més enllà del principi general d’accés. L’Informe anual sobre l’estat de la cultura i de les arts del 2019 té el propòsit d’incidir de
ple en aquest vessant, un dels que marcarà l’actuació del CoNCA en aquesta tercera
etapa des de la voluntat del seu ple desenvolupament.
Per mitjà d’aquest escrit us demano audiència per presentar l’Informe anual sobre l’estat de la cultura i de les arts del 2019, de compliment obligat per al CoNCA.
Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben atentament.
Barcelona, 29 d’octubre de 2020
Vinyet Panyella Balcells, presidenta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.90.

Règim interior

4.90.10.

Càrrecs i personal

Adscripció d’una funcionària de carrera
RESOLUCIÓ DE LA SECRETARIA GENERAL

Secretaria General

En data del 19 d’octubre de 2020, al tauler d’anuncis i a la intranet del Parlament
es va fer pública la convocatòria d’un procediment intern per a proveir, temporalment i amb caràcter d’urgència, un lloc de treball de tècnic o tècnica de gestió de
tresoreria i comptabilitat de l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria mitjançant el sistema
de comissió de serveis.
D’acord amb la base 8 de la convocatòria, el secretari general ha de resoldre la
convocatòria a favor del participant que hagi obtingut la millor valoració de tots els
mèrits i capacitats establerts per la base 7, i comporta l’adscripció en comissió de
serveis del funcionari o funcionària al lloc de treball convocat.
En vista de la proposta emesa per la comissió tècnica d’avaluació, en data del 23
de novembre de 2020, d’adscripció d’Aurora Gómez Martínez, funcionària de carrera del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya, fent ús de
les competències que m’atribueixen els Estatuts del règim i el govern interiors del
Parlament de Catalunya
Resolc:

Adscriure Aurora Gómez Martínez, en comissió de serveis, al lloc de treball de
tècnica de gestió de tresoreria i comptabilitat de l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria
(grup A2, nivell 9), a partir de l’1 de desembre de 2020 i per una durada màxima
de dos anys.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el secretari general, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà d’haver estat notificada, d’acord amb el que disposen
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà d’haver estat notificada, d’acord amb els articles
8.2, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 26 de novembre de 2020
El secretari general, Xavier Muro i Bas

Adscripció d’una funcionària de carrera
RESOLUCIÓ DE LA SECRETARIA GENERAL

Secretaria General

En data del 19 d’octubre de 2020, al tauler d’anuncis i a la intranet del Parlament
es va fer pública la convocatòria d’un procediment intern per a proveir, temporalment i amb caràcter d’urgència, un lloc de treball de gestor parlamentari o gestora
parlamentària de l’Àrea de Comissions i de Ponències mitjançant el sistema de comissió de serveis.
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D’acord amb la base 9 de la convocatòria, el secretari general ha de resoldre la
convocatòria a favor del participant que hagi obtingut la millor valoració de tots els
mèrits i capacitats establerts per la base 8, i comporta l’adscripció en comissió de
serveis del funcionari o funcionària al lloc de treball convocat.
En vista de la proposta emesa per la comissió tècnica d’avaluació, en data del 19
de novembre de 2020, d’adscripció de Glòria Gómez Royuela, funcionària de carrera del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya, fent ús de
les competències que m’atribueixen els Estatuts del règim i el govern interiors del
Parlament de Catalunya
Resolc:

Adscriure Glòria Gómez Royuela, en comissió de serveis, al lloc de treball de
gestora parlamentària de l’Àrea de Comissions i de Ponències (grup C1, nivell 9), a
partir de l’1 de desembre de 2020 i per una durada màxima de dos anys.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el secretari general, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà d’haver estat notificada, d’acord amb el que disposen
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà d’haver estat notificada, d’acord amb els articles
8.2, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 26 de novembre de 2020
El secretari general, Xavier Muro i Bas

Adscripció d’una funcionària de carrera
RESOLUCIÓ DE LA SECRETARIA GENERAL

Secretaria General

En data del 19 d’octubre de 2020, al tauler d’anuncis i a la intranet del Parlament
es va fer pública la convocatòria d’un procediment intern per a proveir, temporalment i amb caràcter d’urgència, un lloc de treball de gestor parlamentari o gestora
parlamentària de l’Àrea de Comissions i de Ponències mitjançant el sistema de comissió de serveis.
D’acord amb la base 9 de la convocatòria, el secretari general ha de resoldre la
convocatòria a favor del participant que hagi obtingut la millor valoració de tots els
mèrits i capacitats establerts per la base 8, i comporta l’adscripció en comissió de
serveis del funcionari o funcionària al lloc de treball convocat.
Així mateix, de conformitat amb el que disposa la base 9.5 de la dita convocatòria, els participants que no hagin obtingut l’adscripció en comissió de serveis a la
plaça convocada poden ésser cridats si es produeix una vacant de gestor parlamentari o gestora parlamentària que s’hagi de proveir temporalment amb caràcter d’urgència durant l’any 2020 i el primer trimestre del 2021.
Atès que s’ha produït una vacant de gestor o gestora parlamentària a l’Àrea de
Comissions i de Ponències, amb motiu de l’adscripció de la persona titular a un altre lloc de treball, la comissió tècnica d’avaluació ha proposat l’adscripció al lloc de
treball vacant de la persona que segueix en la relació ordenada de puntuació.
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En vista de la proposta emesa per la comissió tècnica d’avaluació, en data del
19 de novembre de 2020, d’adscripció d’Odile Rombouts Matamala, funcionària de
carrera del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya, fent ús
de les competències que m’atribueixen els Estatuts del règim i el govern interiors del
Parlament de Catalunya
Resolc:

Adscriure Odile Rombouts Matamala, en comissió de serveis, al lloc de treball
de gestora parlamentària de l’Àrea de Comissions i de Ponències (grup C1, nivell 9),
a partir de l’1 de desembre de 2020 i per una durada màxima de dos anys.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el secretari general, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà d’haver estat notificada, d’acord amb el que disposen
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà d’haver estat notificada, d’acord amb els articles
8.2, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 26 de novembre de 2020
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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