BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · sisè període · número 745 · dimarts 1 de desembre 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 1038/XII del Parlament de Catalunya, sobre la judicialització del patrimoni
artístic del Museu de Lleida
250-01101/12
Adopció

11

Resolució 1039/XII del Parlament de Catalunya, sobre la defensa del Museu de Lleida i de la unitat de la col·lecció
250-01104/12
Adopció

12

Resolució 1040/XII del Parlament de Catalunya, sobre el litigi entre Aragó i Catalunya per les obres d’art
250-01117/12
Adopció

13

Resolució 1041/XII del Parlament de Catalunya, sobre la defensa de la unitat, la conservació i la gestió de la col·lecció d’art sacre del Museu de Lleida
250-01137/12
Adopció

13

Resolució 1042/XII del Parlament de Catalunya, sobre el Conservatori de Música
Isaac Albéniz, de Girona
250-01001/12
Adopció

14

Resolució 1043/XII del Parlament de Catalunya, sobre la preservació i la catalogació dels fons audiovisuals
250-01059/12
Adopció

14

Resolució 1077/XII del Parlament de Catalunya, sobre la transparència de les instruccions internes que regeixen les actuacions dels Mossos d’Esquadra
250-01039/12
Adopció

15

3. Tramitacions en curs
3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
3.01.01. Projectes de llei
Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
200-00010/12
Esmenes a l’articulat

16

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

Tres fascicles, fascicle primer

75
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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

75

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
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 6/2020 sobre els impostos propis de
la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici 2018
256-00044/12
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris

75

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2020 sobre l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017
256-00045/12
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris

78

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2020 sobre l’Hospital Clínic de Barcelona, d’acord amb la Resolució 747/XI del Parlament de Catalunya
256-00046/12
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris

81

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

84

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

84

4. Informació
4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats
4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública i amb el conseller d’Interior sobre
el protocol d’actuació en casos d’espionatge il·legal a ciutadans
354-00341/12
Acord sobre la sol·licitud

85

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller
de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre les pressions que reben alguns
servidors públics en l’exercici de la seva feina
354-00348/12
Rebuig de la sol·licitud

85

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre un possible cas d’assetjament laboral a la Delegació
del Govern a Suïssa
354-00353/12
Acord sobre la sol·licitud

85

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre el nomenament com a assessor del Departament de
la Presidència del presumpte responsable d’un possible cas d’assetjament laboral
a la Delegació del Govern de Suïssa
354-00354/12
Acord sobre la sol·licitud

85

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior
sobre el resultat de les proves d’avaluació psicològica en la convocatòria d’oposicions per a l’accés a l’escala bàsica de Bombers de la Generalitat
354-00402/12
Acord sobre la sol·licitud
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior
sobre la informació d’un mitjà de comunicació relativa a la suplantació digital d’organitzacions de l’esquerra independentista i moviments socials
354-00403/12
Acord sobre la sol·licitud

86

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

86

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

86

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la situació de l’empresa
Te Connectivity
354-00410/12
Acord sobre la sol·licitud

87

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

87

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la gestió dels ajuts als
autònoms durant el 9 i el 10 de novembre de 2020
354-00416/12
Acord sobre la sol·licitud

87

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la gestió dels ajuts als
autònoms i les microempreses per a fer front als efectes de les mesures adoptades
enfront de la Covid-19
354-00417/12
Acord sobre la sol·licitud

87

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la gestió dels
ajuts als autònoms i les microempreses per a fer front als efectes de les mesures
adoptades enfront de la Covid-19
354-00418/12
Acord sobre la sol·licitud

88

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre els ajuts als autònoms
354-00422/12
Acord sobre la sol·licitud

88

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
amb els consellers de Treball, Afers Socials i Famílies i de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre el col·lapse del web per a sol·licitar els ajuts per al manteniment de l’activitat econòmica d’autònoms i microempreses davant la Covid-19
354-00429/12
Acord sobre la sol·licitud

88

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de
Salut perquè informi sobre el sistema de recopilació de dades sobre la Covid-19
356-00760/12
Acord sobre la sol·licitud
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Sol·licitud de compareixença de Jacob Mendioroz, director de la Unitat de Seguiment de la Covid-19, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el personal
necessari per al rastreig del virus
356-00826/12
Acord sobre la sol·licitud

89

Sol·licitud de compareixença de Jaume Graells i Veguin davant la Comissió d’Afers
Institucionals perquè informi sobre les presumptes irregularitats econòmiques del
Consell Esportiu de l’Hospitalet de Llobregat
356-00830/12
Acord sobre la sol·licitud

89

Sol·licitud de compareixença de Cristian Alcázar Esteban davant la Comissió d’Afers
Institucionals perquè informi sobre les presumptes irregularitats econòmiques del
Consell Esportiu de l’Hospitalet de Llobregat
356-00831/12
Acord sobre la sol·licitud

89

Sol·licitud de compareixença de Cristóbal Plaza Lao davant la Comissió d’Afers
Institucionals perquè informi sobre les presumptes irregularitats econòmiques del
Consell Esportiu de l’Hospitalet de Llobregat
356-00832/12
Acord sobre la sol·licitud

89

Sol·licitud de compareixença de Pere Manuel Gutiérrez, president del Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya, davant la Comissió d’Afers
Institucionals perquè informi sobre la situació del sector esportiu
356-00851/12
Acord sobre la sol·licitud

90

Sol·licitud de compareixença de Gerard Esteva, president de la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi
sobre la situació del sector esportiu
356-00852/12
Acord sobre la sol·licitud

90

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Administració i Funció Pública davant
la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el nomenament com a assessor del Departament de la Presidència del presumpte responsable d’un possible
cas d’assetjament laboral a la Delegació del Govern de Suïssa
356-00856/12
Acord sobre la sol·licitud

90

Sol·licitud de compareixença del director general de Comunicació del Govern perquè
informi sobre la difusió d’una campanya falsa a les xarxes socials
356-00861/12
Rebuig de la sol·licitud

90

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma Tablaos Emblemáticos davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre l’efecte de la Covid-19 en
el sector del flamenc
356-00866/12
Acord sobre la sol·licitud

91

Sol·licitud de compareixença de Miquel Juncosa, director de l’entitat Obertament,
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la necessitat de fer
campanyes i actuacions públiques per a erradicar l’estigma i la discriminació en
l’àmbit de la salut mental
356-00879/12
Acord sobre la sol·licitud

91

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

91

Sol·licitud de compareixença de Núria Marín Martínez, alcaldessa de l’Hospitalet de
Llobregat, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la investigació oberta pels delictes de malversació de fons públics, falsedat documental i
blanqueig al Consell Esportiu de l’Hospitalet de Llobregat
356-00907/12
Acord sobre la sol·licitud

Taula de contingut
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Sol·licitud de compareixença de Jaume Graells i Veguin, Cristian Alcázar Esteban i
Cristóbal Plaza Lao davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informin sobre
la investigació oberta pels delictes de malversació de fons públics, falsedat documental i blanqueig al Consell Esportiu de l’Hospitalet de Llobregat
356-00908/12
Acord sobre la sol·licitud

92

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

92

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

92

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

92

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

93

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

93

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

93

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

93

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

94

Sol·licitud de compareixença d’una representació del comitè d’empresa de TE Connectivity Spain, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), davant la Comissió de
Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el tancament de l’empresa
356-00925/12
Acord sobre la sol·licitud

94

Sol·licitud de compareixença d’una representació del comitè d’empresa de Motherson
Sintermetal Products, de Ripollet (Vallès Occidental), davant la Comissió de Treball,
Afers Socials i Famílies perquè informi sobre els acords per a l’extinció de l’activitat
356-00926/12
Acord sobre la sol·licitud

Taula de contingut
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Sol·licitud de compareixença de Jordi Mir, alcalde de Cabrera de Mar, davant de
la Comissió de Territori perquè informi sobre la modificació puntual del pla d’ordenació urbanistica municipal relacionada amb les investigacions per possible tràfic
d’influències de l’exconseller Xavier Vendrell
356-00930/12
Sol·licitud

94

Sol·licitud de compareixença d’Enric Mir, exregidor d’urbanisme de l’Ajuntament de
Cabrera de Mar, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la modificació
puntual del pla d’ordenació urbanistica municipal relacionada amb les investigacions
per possible tràfic d’influències de l’exconseller Xavier Vendrell
356-00931/12
Sol·licitud

95

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el resultat de les proves d’avaluació psicològica en la convocatòria d’oposicions per a
l’accés a l’escala bàsica de Bombers de la Generalitat
355-00253/12
Acord de tenir la sessió informativa

95

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la informació d’un mitjà de comunicació relativa a la suplantació digital d’organitzacions
de l’esquerra independentista i moviments socials
355-00254/12
Acord de tenir la sessió informativa

95

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller de Polítiques Digitals
i Administració Pública sobre la informació d’un mitjà de comunicació relativa a la
suplantació digital d’organitzacions de l’esquerra independentista i moviments socials
355-00255/12
Acord de tenir la sessió informativa

95

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el dispositiu policial del desallotjament de la Casa Buenos Aires, de Barcelona
355-00256/12
Acord de tenir la sessió informativa

96

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la situació de l’empresa TE Connectivity
355-00257/12
Acord de tenir la sessió informativa

96

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la gestió dels ajuts als autònoms durant
el 9 i el 10 de novembre de 2020
355-00258/12
Acord de tenir la sessió informativa

96

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la gestió dels ajuts als autònoms i les
microempreses per a afrontar els efectes de la Covid-19
355-00259/12
Acord de tenir la sessió informativa

96

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller
de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la gestió dels ajuts als autònoms
i les microempreses per a afrontar els efectes de la Covid-19
355-00260/12
Acord de tenir la sessió informativa

96

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre els ajuts als autònoms
355-00261/12
Acord de tenir la sessió informativa

97

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb els consellers de Treball, Afers Socials i Famílies i de Polítiques Digitals i Administració Pública
sobre el col·lapse del web per a sol·licitar els ajuts per al manteniment de l’activitat
econòmica d’autònoms i microempreses davant la Covid-19
355-00262/12
Acord de tenir la sessió informativa

Taula de contingut
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Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública i amb el conseller d’Interior sobre el protocol
d’actuació en casos d’espionatge il·legal a ciutadans
355-00263/12
Acord de tenir la sessió informativa

97

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de la
Presidència sobre un possible cas d’assetjament laboral a la Delegació del Govern
a Suïssa
355-00264/12
Acord de tenir la sessió informativa

97

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre el nomenament com a assessor del Departament de la Presidència
del presumpte responsable d’un possible cas d’assetjament laboral a la Delegació
del Govern a Suïssa
355-00265/12
Acord de tenir la sessió informativa

98

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de la
Presidència sobre les mesures restrictives en el món de l’esport arran de la crisi
sanitària de la Covid-19
355-00266/12
Acord de tenir la sessió informativa

98

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i
d’altres persones
Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb relació a la Proposició de llei de
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00571/12
Substanciació

98

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Residència Assistencial de Manresa amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció
i el tractament del maltractament infantil
353-00572/12
Substanciació

98

Compareixença en ponència d’una representació de CEPS Projectes Socials amb
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00585/12
Substanciació

99

Compareixença en ponència d’una representació d’Amalgama-7 i Associats amb
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00615/12
Substanciació

99

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Champagnat amb
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00628/12
Substanciació

99

Compareixença del secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la situació dels serveis penitenciaris
357-00557/12
Substanciació

99

Compareixença d’una representació dels guaites forestals de la Generalitat davant
la Comissió d’Interior per a informar sobre la situació del col·lectiu
357-00730/12
Substanciació

99

Compareixença del sub-director general de Planificació i Programes davant la Comissió de Justícia per a informar sobre el pla de reforç i millorament del servei públic de la justícia a Barcelona
357-00969/12
Substanciació
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Compareixença de Xavier Milà i Vidal, director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre
la notícia d’un mitjà de comunicació relativa a la suplantació digital d’organitzacions
de l’esquerra independentista i moviments socials
357-01015/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

100

Compareixença d’Eduard Sallent, ex-comissari en cap del Cos de Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la notícia d’un mitjà de
comunicació relativa a la suplantació digital d’organitzacions de l’esquerra independentista i moviments socials
357-01016/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

100

Compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
davant la Comissió d’Interior per a informar sobre el resultat de les proves d’avaluació psicològica en la convocatòria d’oposicions per a l’accés a l’escala bàsica
de Bombers de la Generalitat
357-01017/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

100

Compareixença d’una representació del comitè d’empresa de TE Connectivity Spain,
de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre el tancament de l’empresa
357-01018/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

101

Compareixença d’una representació del comitè d’empresa de Motherson Sintermetal
Products, de Ripollet (Vallès Occidental), davant la Comissió de Treball, Afers Socials
i Famílies per a informar sobre els acords per a l’extinció de l’activitat
357-01019/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

101

Compareixença d’una representació de la plataforma Tablaos Emblemáticos davant
la Comissió de Cultura per a informar sobre l’efecte de la Covid-19 en el sector del
flamenc
357-01020/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

101

Compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
davant la Comissió de Cultura per a explicar l’informe «Factors que incideixen en la
participació cultural de la gent jove de Catalunya»
357-01021/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

101

Compareixença d’una representació del Col·lectiu de Companyies Independents de
Teatre de Catalunya davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la crisi del
sector cultural provocada per la Covid-19
357-01022/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

101

Compareixença d’una representació de l’Associació de Tècnics de l’Espectacle de
Catalunya davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la crisi del sector
cultural provocada per la Covid-19
357-01023/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

102

Compareixença de Noemí Osorio Úbeda, presidenta del Festival FlamenGi, davant
la Comissió de Cultura per a informar sobre la situació derivada del tancament de
les activitats relacionades amb el flamenc
357-01024/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

102

Compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut per a informar sobre el sistema de recopilació de dades sobre la Covid-19
357-01025/12
Acord de tenir la sessió de compareixença
Substanciació
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Compareixença de Jacob Mendioroz, director de la Unitat de Seguiment de la Covid-19, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el personal necessari per
al rastreig del virus
357-01026/12
Acord de tenir la sessió de compareixença
Substanciació

102
102

Compareixença de Jaume Graells i Veguin davant la Comissió d’Afers Institucionals
per a informar sobre les presumptes irregularitats econòmiques del Consell Esportiu
de l’Hospitalet de Llobregat
357-01027/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

103

Compareixença de Cristian Alcázar Esteban davant la Comissió d’Afers Institucionals
per a informar sobre les presumptes irregularitats econòmiques del Consell Esportiu
de l’Hospitalet de Llobregat
357-01028/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

103

Compareixença de Cristóbal Plaza Lao davant la Comissió d’Afers Institucionals per
a informar sobre les presumptes irregularitats econòmiques del Consell Esportiu de
l’Hospitalet de Llobregat
357-01029/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

103

Compareixença de Pere Manuel Gutiérrez, president del Col·legi de Professionals de
l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals
per a informar sobre la situació del sector esportiu
357-01030/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

103

Compareixença de Gerard Esteva, president de la Unió de Federacions Esportives
de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre la situació del sector esportiu
357-01031/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

104

Compareixença de la secretària d’Administració i Funció Pública davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre el nomenament com a assessor del
Departament de la Presidència del presumpte responsable d’un possible cas d’assetjament laboral a la Delegació del Govern a Suïssa
357-01032/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

104

Compareixença de Miquel Juncosa, director de l’entitat Obertament, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre la necessitat de fer campanyes
i actuacions públiques per a erradicar l’estigma i la discriminació en l’àmbit de la
salut mental
357-01033/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

104

Compareixença de Núria Marín Martínez, alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat,
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre la investigació oberta pels delictes de malversació de fons públics, falsedat documental i blanqueig al
Consell Esportiu de l’Hospitalet de Llobregat
357-01034/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

104

Compareixença de Jaume Graells i Veguin, Cristian Alcázar Esteban i Cristóbal Plaza Lao davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre la investigació
oberta pels delictes de malversació de fons públics, falsedat documental i blanqueig
al Consell Esportiu de l’Hospitalet de Llobregat
357-01035/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

105

Compareixença del secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre les mesures adoptades en el món
de l’esport per les restriccions provocades per la pandèmia de Covid-19
357-01036/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

Taula de contingut

105

9

BOPC 745
1 de desembre de 2020

Compareixença d’un membre del Comitè de Direcció i un membre del Consell Assessor del Pla territorial de protecció civil de Catalunya (Procicat) davant la Comissió
d’Afers Institucionals per a exposar l’informe sobre l’adequació dels col·legis electorals i el procediment de vot
357-01037/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

105
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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 1038/XII del Parlament de Catalunya, sobre la
judicialització del patrimoni artístic del Museu de Lleida
250-01101/12
ADOPCIÓ
Comissió de Cultura, sessió 22, 11.11.2020, DSPC-C 616

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 11 de novembre de 2020, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la judicialització del patrimoni per
part d’Aragó per a espoliar el Museu de Lleida (tram. 250-01101/12), presentada pel
Grup Parlamentari Republicà, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de
Junts per Catalunya (reg. 58108).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig a la intervenció policial del
Museu de Lleida el dia 11 de desembre de 2017, feta sense sentència ferma i en aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola, i rebutja, també, qualsevol intent
que es torni a repetir amb els béns procedents de les parròquies segregades.
2. El Parlament de Catalunya dona el seu ple suport i agraïment als responsables
i treballadors del Museu de Lleida per la professionalitat que han demostrat malgrat
la judicialització política del patrimoni que han patit i les afectacions que això ha
tingut en la feina que duen a terme.
3. El Parlament de Catalunya declara el seu ple suport a les institucions lleidatanes que integren el Patronat del Museu de Lleida i a les que tenen relació amb el
museu i hi col·laboren.
4. El Parlament de Catalunya mostra el ple suport a tots els lleidatans que han
hagut de patir els efectes de l’aplicació de l’article 155 i de la judicialització política
de llur patrimoni, i agraeix la defensa ciutadana per a preservar-lo.
5. El Parlament de Catalunya reprova l’exministre de Cultura Iñigo Méndez de
Vigo, que va usurpar les funcions de conseller de Cultura durant l’aplicació de l’article 155.
6. El Parlament de Catalunya reprova les declaracions incendiaries del jutge responsable de l’espoliació executada l’any 2017, Antonio Martín González, fetes a
l’Heraldo de Aragón, que afirmava que havia patit per les obres i insinuava que els
manifestants podien haver calat foc al comboi que les va traslladar a Sixena (Aragó).
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Donar ple suport a les institucions lleidatanes en la recuperació de l’art espoliat i defensar les obres que es troben en risc d’ésser espoliades.
b) Aplicar la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català i la
Llei 17/1990, del 2 de novembre, de museus, a diferència del que va fer el Govern
espanyol durant l’aplicació de l’article 155.
8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a exigir al Govern de l’Estat que:
a) Faci la correcta conservació preventiva i de seguretat de les obres del Museu
de Lleida mentre estiguin, de manera provisional, al monestir de Santa Maria de
Sixena.
b) Exigeixi al Govern d’Aragó que cessi la judicialització del patrimoni amb connotacions polítiques.
c) Obri una investigació amb la finalitat de revisar les condicions en què es va
produir el transport de les obres, i també el no compliment dels protocols de conser-
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vació preventiva de les obres que es troben actualment al monestir de Santa Maria
de Sixena.
d) Respecti els criteris museístics internacionals que marquen organitzacions,
com ara el Consell Internacional de Museus, en assumptes d’aquest tipus.
Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió, Blanca Victoria Navarro Pacheco; el president de
la Comissió, Lluís Font i Espinós

Resolució 1039/XII del Parlament de Catalunya, sobre la defensa del
Museu de Lleida i de la unitat de la col·lecció
250-01104/12
ADOPCIÓ
Comissió de Cultura, sessió 22, 11.11.2020, DSPC-C 616

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 11 de novembre de 2020, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la defensa del Museu de Lleida i la
unitat de la seva col·lecció (tram. 250-01104/12), presentada pel Grup Parlamentari
de Junts per Catalunya.
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta que les col·leccions del Museu de Lleida han estat creades de manera legal i legítima i són exemple de bones pràctiques
museològiques en matèria de conservació de patrimoni en l’àmbit de l’Església catalana de finals del segle xix.
2. El Parlament de Catalunya rebutja la judicialització del conflicte i l’ús de l’art
i el patrimoni com a eines de confrontació entre persones i territoris.
3. El Parlament de Catalunya mostra el seu suport al Museu de Lleida en el compromís en la defensa de la unitat de la seva col·lecció, testimoni material d’un territori secularment unit per l’antic Bisbat de Lleida.
4. El Parlament de Catalunya dona suport als exconsellers de Cultura Santi Vila
i Lluís Puig, que van vetllar per la unitat de les col·leccions dels museus catalans i
van complir el marc legal català en matèria de museus i protecció del patrimoni.
5. El Parlament de Catalunya mostra el seu reconeixement a la professionalitat i la
dedicació dels responsables i els treballadors del Museu de Lleida en la preservació,
la recerca i la difusió del patrimoni català.
6. El Parlament de Catalunya demana la preservació del Museu de Lleida com
un espai de concòrdia que posa en valor els vincles i la història comuna entre Catalunya, la Franja de Ponent i Aragó.
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Preservar la unitat de la col·lecció del Museu de Lleida i de la resta de museus,
en aplicació de la legislació catalana en matèria de museus i patrimoni.
b) Emprendre totes les accions legals, en el marc del Consorci del Museu de Lleida, per a defensar la unitat de la col·lecció.
Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió, Blanca Victoria Navarro Pacheco; el president de
la Comissió, Lluís Font i Espinós
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Resolució 1040/XII del Parlament de Catalunya, sobre el litigi entre
Aragó i Catalunya per les obres d’art
250-01117/12
ADOPCIÓ
Comissió de Cultura, sessió 22, 11.11.2020, DSPC-C 616

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 11 de novembre de 2020, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el litigi entre Aragó i Catalunya per
les obres d’art (tram. 250-01117/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i
Units per Avançar.
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya constata que els litigis judicials en curs, tant pel
que fa a les obres del monestir de Santa Maria de Sixena com les provinents de les
parròquies del Bisbat de Barbastre-Montsó, a Aragó, no resoldran el fons del debat
generat.
2. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a les accions i els recursos
jurídics que emprengui el Govern amb la finalitat de defensar la legitimitat de les
adquisicions del Museu de Lleida i preservar la unitat i la integritat de la col·lecció
del museu d’acord amb l’Estatut, la Llei 17/1990, del 2 de novembre, de museus, i la
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
3. El Parlament de Catalunya comparteix els raonaments científics, tècnics i jurídics exposats per la Generalitat en els litigis sobre les obres d’art i hi dona suport.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar un procés de diàleg amb
el Govern d’Aragó per a teixir un acord polític ample i flexible, amb una comunitat
amb què hi ha lligams històrics, per a la gestió compartida del patrimoni artístic.
Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió, Blanca Victoria Navarro Pacheco; el president de
la Comissió, Lluís Font i Espinós

Resolució 1041/XII del Parlament de Catalunya, sobre la defensa de la
unitat, la conservació i la gestió de la col·lecció d’art sacre del Museu
de Lleida
250-01137/12
ADOPCIÓ
Comissió de Cultura, sessió 22, 11.11.2020, DSPC-C 616

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 11 de novembre de 2020, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la defensa de la unitat, la conservació i la gestió de la col·lecció d’art sacre del Museu de Lleida (tram. 250-01137/12),
presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Manifestar la conveniència que la discussió sobre la titularitat de les col·leccions d’art sacre del Museu de Lleida se sostregui de la lluita judicial i es porti al
terreny patrimonial, tècnic i museològic.
b) Declarar que les obres d’art sacre provinents de les parròquies segregades que
havien format part del Bisbat de Lleida fins al període 1995-1997, adquirides i in-
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tegrades de manera lícita i legítima a la col·lecció del Museu de Lleida, han d’ésser
salvaguardades en llur unitat i integritat.
c) Promoure i emparar una mesa de diàleg tècnic amb la participació de les autoritats culturals i museístiques d’Aragó i de Catalunya, per a gestionar les obres de
manera compartida, sempre d’acord amb criteris museològics que en garanteixin la
unitat, la conservació, l’estudi i l’ampli coneixement.
Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió, Blanca Victoria Navarro Pacheco; el president de
la Comissió, Lluís Font i Espinós

Resolució 1042/XII del Parlament de Catalunya, sobre el Conservatori
de Música Isaac Albéniz, de Girona
250-01001/12
ADOPCIÓ
Comissió de Cultura, sessió 22, 11.11.2020, DSPC-C 616

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 11 de novembre de 2020, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el Conservatori de Música Isaac
Albéniz, de Girona (tram. 250-01001/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts
per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 52285).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Adoptar les mesures per a garantir que el Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona pugui desenvolupar la seva funció com a institució de
formació musical amb la màxima qualitat.
b) Continuar mantenint les aportacions que s’atorguen, des del Departament
d’Educació, per a sostenir el funcionament del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona.
Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió, Blanca Victoria Navarro Pacheco; el president de
la Comissió, Lluís Font i Espinós

Resolució 1043/XII del Parlament de Catalunya, sobre la preservació
i la catalogació dels fons audiovisuals
250-01059/12
ADOPCIÓ
Comissió de Cultura, sessió 22, 11.11.2020, DSPC-C 616

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 11 de novembre de 2020, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la preservació i la catalogació dels
fons audiovisuals (tram. 250-01059/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 55437).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
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a) Promoure una iniciativa de recull i catalogació de la memòria audiovisual de
Catalunya, que tingui en compte la creació d’un arxiu històric del material audiovisual de Catalunya, a partir dels arxius de les televisions locals i de l’arxiu, ja gairebé
totalment digitalitzat, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
b) Continuar preservant els fons patrimonials audiovisuals públics, en qualsevol
suport, pel corresponent organisme públic que en sigui dipositari o titular, els quals
no poden ésser alienats ni subrogats a privats, amb la finalitat d’aprofundir i millorar el model descentralitzat de Catalunya, i també establir nous mecanismes de coordinació i difusió.
Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió, Blanca Victoria Navarro Pacheco; el president de
la Comissió, Lluís Font i Espinós

Resolució 1077/XII del Parlament de Catalunya, sobre la
transparència de les instruccions internes que regeixen les
actuacions dels Mossos d’Esquadra
250-01039/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Interior, sessió 32, 25.11.2020, DSPC-C 635

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 25 de novembre de 2020, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la publicitat de les instruccions
que regeixen l’actuació dels Mossos d’Esquadra (tram. 250-01039/12), presentada
pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg.
55396).
Finalment, d‘acord amb l‘article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer públiques i accessibles a la ciutadania totes les instruccions internes que regeixen les actuacions –dels Mossos
d’Esquadra, en virtut del que disposa l’article 4 del Codi europeu d’ètica de la policia i d’acord amb els principis que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Palau del Parlament, 25 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió,
Matías Alonso Ruiz
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
200-00010/12
ESMENES A L’ARTICULAT
Reg. 86752; 86971; 87002; 87008; 87009; 87010; 87086 / Admissió a tràmit: Mesa de
la Comissió d’Empresa i Coneixement, 25.11.2020
SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 86752)

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix
l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica (tram. 200-00010/12).
Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 1 de l’article 1,

1. La finalitat d’aquesta Llei és facilitar l’activitat econòmica usant les eines de
l’actual entorn digital. A aquest efecte, [...].
Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra b, de l’apartat 1 de l’article 1

b) El disseny de serveis digitals proactius basats en la gestió i l’anàlisi de les dades aportades pels titulars de les activitats, de forma que l’ús intensiu de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies faciliti els tràmits necessaris i, entre altres,
garanteixi que les dades s’aporten una única vegada.
Esmena 3
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra h, de l’article 3

h) Requisits materials: conjunt de prescripcions tècniques i substantives previstes en la normativa vigent en relació amb l’establiment per tal de poder legalitzar
l’exercici d’una activitat.
Esmena 4
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició a la lletra i, de l’article 3

i) Títol habilitant: reconeixement de l’habilitació per a l’exercici d’una activitat
econòmica en un establiment.
Esmena 5
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a la lletra j, de l’article 3

j) Titular d’una activitat econòmica: persona física o jurídica, inclosos professionals i autònoms, que disposa de títol suficient, segons la normativa vigent, pel qual
se li possibilita l’exercici o l’explotació d’una activitat econòmica, ja sigui amb finalitat lucrativa o no.
3.01.01. Projectes de llei
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Esmena 6
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra c, de l’apartat 2 de l’article 6

c) Impulsar la millora contínua i la innovació en els serveis que es presten a les
empreses i els professionals, especialment fent ús de les possibilitats que ofereixen
les noves tecnologies per assolir, entre d’altres, que les dades s’aportin tan sols una
vegada.
Esmena 7
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició a l’article 7

La Finestreta Única Empresarial actua com a xarxa interadministrativa amb la
finalitat de facilitar l’accés a la informació sobre els procediments administratius
que són competència de les administracions públiques i impulsar-ne la gestió a partir de les dades de les que ja disposa l’administració i les que aporta la persona titular de l’activitat econòmica aporta una única vegada.
Esmena 8
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició a l’apartat 2 de l’article 8

2. La Finestreta porta a terme la seva missió amb la captura i el processament
de les dades aportades per les empreses, els professionals i els òrgans de les administracions responsables de les tramitacions, i assegura la qualitat de les dades, la
unitat de la dada a partir de la recollida única en origen a través de la tramitació unificada, la interoperabilitat amb tots els organismes responsables i la transparència
envers les persones titulars de l’activitat econòmica en relació amb les dades disponibles, així com altres mecanismes que es puguin establir en el marc del model de
governança de les dades de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Esmena 9
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’article 9

Els serveis que presta la finestreta comprenen l’assessorament, la informació sobre els procediments administratius necessaris per desenvolupar qualsevol activitat econòmica que són competència de les administracions públiques, i la gestió
d’aquests de forma unificada, per tal que la persona titular aporti les dades tan sols
una vegada i pugui aconseguir el resultat de la seva gestió amb rapidesa i obtenir
una visió integral de la seva relació amb totes les administracions públiques.
La finestreta incorpora serveis proactius, segons el que preveu l’article 18
d’aquesta Llei.
Esmena 10
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 2 de l’article 12

2. L’accés a l’àrea privada es pot duu a terme amb qualsevol dels mecanismes
d’identificació electrònica admesos per l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Un cop la persona titular de l’activitat o la persona autoritzada està identificada en la seva àrea privada, pot gaudir de totes les funcionalitats sense haver de tornar-se a identificar.
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Esmena 11
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’apartat 3 de l’article 12

3. Des d’aquesta àrea privada el titular d’una activitat econòmica o d’un establiment pot:
a) Iniciar i gestionar [...].
Esmena 12
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 4 de l’article 13

[...] estigui permanentment actualitzat.
4. Aquest directori té únicament les funcions descrites als apartats anteriors i per
tant en cap cas, es pot considerar que és un directori d’accés públic.
Esmena 13
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 3 de l’article 20

3. La Comissió, que té caràcter permanent, està formada per representants de
l’Administració de la Generalitat i l’Administració local. La presidència és exercida per un representant de la Generalitat i la vicepresidència per un representant de
l’Administració local.
Esmena 14
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 2 bis a l’article 23

[...] grans empreses a Catalunya.
2 bis. Els projectes associats a plans d’inversió en xarxes de distribució d’electricitat, gas, aigua o telecomunicacions seran considerats com a projectes estratègics.
3. Periòdicament, [...].
Esmena 15
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 2 de l’article 25

2. La Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica gestiona aquest mecanisme, analitza i valora l’obstacle o la barrera identificats i proposa a l’òrgan competent solucions que en permetin la superació.
Esmena 16
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 3 de l’article 25

3. L’òrgan administratiu competent ha d’informar per mitjans electrònics sobre la
consulta o emetre un informe sobre l’adequació de la disposició, l’acte o l’actuació a
aquesta Llei en el termini de deu dies.
Esmena 17
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió de l’apartat 2 de l’article 28

2. Els règims d’intervenció administrativa en l’exercici de l’activitat econòmica
són els previstos en la normativa de procediment administratiu: declaració responsable i comunicació, que comporta un control posterior, o llicències i autoritzacions
que comporten un control previ a l’inici de l’activitat. Amb caràcter general, el règim d’intervenció ha de comportar un control posterior per part de l’administració.

3.01.01. Projectes de llei

18

BOPC 745
1 de desembre de 2020

Esmena 18
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 3 a l’article 33

[...] són els titulars administratius.
3. Sense perjudici dels tràmits exigibles al nou titular, cal aplicar el principi de
continuïtat de l’empresa.
Esmena 19
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió dels apartats 3, 4 i 5 de l’article 36

[...] l’article 17 d’aquesta Llei.
3. Les persones titulars d’una activitat econòmica o d’un establiment han de
disposar de la documentació acreditativa del pagament de les taxes corresponents
abans d’iniciar l’activitat.
4. La manca de pagament de les taxes relatives a l’activitat abans que s’iniciï
comporta deixar sense efecte la declaració o la comunicació, d’acord amb el procediment de comprovació de l’article 41 d’aquesta Llei.
5. La manca de pagament de les taxes relatives a l’activitat, en els supòsits de règims d’intervenció prèvia, comporta que es consideri que les persones titulars han
desistit de la sol·licitud.
Esmena 20
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 1 de l’article 44

1. Les administracions públiques poden imposar, com a mitjà d’execució forçosa
dels actes administratius que es dictin en aplicació d’aquesta Llei, multes coercitives
per una quantia de 150,00 a 1.500,00 euros cadascuna, llevat que la legislació específica aplicable disposi altres quanties.
Esmena 21
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició a la lletra a, de l’apartat 2 de l’article 46

a) Iniciar l’exercici d’una activitat sense haver presentat la declaració responsable
o la comunicació o el certificat tècnic pertinents.
Esmena 22
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició a la lletra b, de l’apartat 2 de l’article 46

b) Presentar una declaració responsable o comunicació o certificat tècnic amb
inexactituds, falsedats o omissions de caràcter essencial, d’acord amb les previsions
d’aquesta Llei.
Esmena 23
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició a la lletra c, de l’apartat 2 de l’article 46

c) Dur a terme modificacions substancials de les condicions en què es duen a terme les activitats sense presentar la declaració responsable o comunicació o el certificat tècnic pertinents.
Esmena 24
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició a la lletra b, de l’apartat 3 de l’article 46

b) Iniciar l’exercici d’una activitat sense haver presentat la declaració responsable
o la comunicació o el certificat tècnic pertinents quan, en el termes de l’article 42.4
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d’aquesta Llei, hi hagi risc per a les persones, els béns o el medi ambient, o sigui
una activitat prohibida per l’ordenament jurídic o que no pugui complir en cap cas
els requeriments de la normativa sectorial aplicable.
Esmena 25
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra a, de l’apartat 1 de l’article 47

a) Infraccions lleus: multa de 150,00 fins a 1.500,00 euros.
Esmena 26
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra b, de l’apartat 1 de l’article 47

b) Infraccions greus: multa de 1.501,00 a 4.500,00 euros.
Esmena 27
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra c, de l’apartat 1, de l’article 47

c) Infraccions molt greus: multa de 4.501,00 a 15.000,00 euros.
Esmena 28
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’apartat 4.2, de la disposició addicional primera

[...] provisionals o permanents.
»n) La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia,
d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les
xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que
s’hi estableix.
»2. També estan subjectes a la llicència [...].
Esmena 29
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició de nous punts a l’apartat 4.3, de la disposició addicional primera

[...] d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació.
»i) Les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.
»j) La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia,
d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, atesa la escassa entitat de l’actuació o de la superfície de sol afectada per la realització de connexions,
substitucions o rases de comprovació o reparació d’avaries.»
4.4. S’afegeix un nou article, el 187 ter [...].
Esmena 30
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició a la disposició addicional sisena

D’acord amb la normativa de procediment administratiu, es crea la figura de
persona intermediària com a representant autoritzat de la persona interessada per a
determinades transaccions electròniques.
Les actuacions que poden dur a terme són emplenar, visualitzar les dades i les
notificacions, així com presentar sol·licituds, declaracions responsables o comunicacions o certificats o projectes tècnics.
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Esmena 31
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova disposició transitòria setena

Disposició transitòria setena. Caducitat títol habilitants durant la pandèmia del
SARS-CoV-2
Mentre duri la situació excepcional produïda per la pandèmia de coronavirus
SARS-CoV-2, els terminis establerts a l’article 35.1 per a la caducitat dels títols habilitants són els següents:
a) Quan no s’ha iniciat l’activitat comunicada transcorreguts sis mesos des de la
presentació de la comunicació.
b) Quan s’interromp l’activitat de l’establiment més de dotze mesos consecutius
d’inactivitat.
Esmena 32
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nova disposició final quarta.bis

Disposició final quarta.bis. Règim especial del municipi de Barcelona
1. Aquesta Llei i les disposicions que la desenvolupen són d’aplicació al municipi
de Barcelona, sens perjudici del caràcter prevalent de la normativa que conforma
el seu règim especial.
2. Sense perjudici de l’aplicació del Règim especial al municipi de Barcelona,
s’encomana a la Generalitat de Catalunya, les gestions i les accions necessàries per
tal de fer interoperables els sistemes d’informació de la Finestreta Única Empresarial, amb els de l’Ajuntament de Barcelona.
Esmena 33
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la disposició final cinquena

[...] legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme.
Palau del Parlament, 19 de novembre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat,
SP PPC

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA
CONSTITUENT (REG. 86971)

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement

Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord
amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
(tram. 200-00010/12).
Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 31.4

4. En aquells casos en què es requereix informe previ d’incendis d’acord amb la
normativa en matèria d’incendis, en concordança amb l’annex d’aquesta Llei així
com en els casos en què no hi hagi una regulació sectorial específica sobre el règim
d’intervenció municipal per a iniciar l’activitat en un establiment, la comunicació
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dades, el certificat i el projecte detallat que descrigui les característiques de l’establiment, previstos en els apartats 1 i 2 d’aquest article, s’han de presentar una vegada
tramitada i finalitzada favorablement aquesta intervenció d’acord amb el que estableix la normativa corresponent en matèria d’incendis.
Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 33.1

1. En cas de transmissió de les activitats econòmiques, la persona que esdevingui titular ha de comunicar digitalment les dades necessàries a l’Administració a
través dels mitjans habilitats per la Finestreta Única Empresarial, justificar mitjançant certificat emès per tècnic competent, que manté els requisits i les condicions de
funcionament corresponents a l’habilitació de què disposa l’activitat, i manifestar
explícitament la seva subrogació en els drets i les obligacions administratius que
se’n deriven.
Esmena 3
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 34.1

1. S’ha d’informar l’administració de la modificació no substancial de les condicions en què es duen a terme les activitats, adjuntant certificat emès per tècnic competent en el que es justifiqui la no substancialitat de les modificacions.
Esmena 4
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou paràgraf a l’article 42.6.c

c) El reinici de l’activitat, si després d’haver estat suspesa cautelarment s’acredita, mitjançant certificació emesa per tècnic competent, que compleix tots el requisits
exigits per la normativa sectorial vigent
Esmena 5
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 3 de l’apartat «Observacions generals» de l’Annex

Les activitats incloses al present annex i que no requereixin informe previ d’incendis no requereixen un informe de compatibilitat urbanística. Tampoc requereixen de permís d’abocament previ, sempre que estiguin connectades al sistema públic de sanejament.
Esmena 6
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació dels grups 412, 421, 422, 429, 431, 432, 433 i 439 a l’annex en
la columna corresponent a «paràmetres» de les activitats que requereixen de
«Projecte tècnic + certificat tècnic»

Si disposen d’oficines de superfície construïda > 500 m2 i/o si disposen de magatzem de materials. Se n’exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial
sotmès a l’aplicació del RSCIEI i inclòs a l’annex 2 de la Llei 3/2010.
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Esmena 7
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació dels grups 561, 563, 9603 i 9604 a l’annex en la columna
corresponent a «requereix informe previ d’incendis»:

Si la superfície construïda >500m2 o l’aforament >500 persones
Palau del Parlament, 23 de novembre de 2020
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 87002)

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Alícia Romero Llano, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article
118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del
Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica (tram. 200-00010/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de diverses lletres a l’article 5

Article 5. Principis del model
El nou model de relació es fonamenta en els principis següents:
a) Confiança mútua, basada en la responsabilitat de les empreses en l’exercici de
l’activitat empresarial.
b) Relació digital per defecte.
c) Aportació de dades una única vegada.
d) Ús intensiu de les noves tecnologies, especialment les basades en la gestió de
les dades i altres funcionalitats que esdevinguin possibles en cada moment.
e) Eliminació de càrregues administratives innecessàries.
f) Estandardització de procediments per tal de garantir que el servei que es presta sigui el mateix arreu del territori.
g) Celeritat en la tramitació, fixant uns compromisos de nivell de prestació de
servei i impulsant la finalització de tràmits de manera immediata.
h) Transparència, per mostrar a les persones titulars d’activitats econòmiques
tota la informació que les administracions públiques catalanes tenen del titular i de
la seva activitat econòmica.
i) Protecció de dades personals des del disseny i per defecte.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 6

Article 6. Deures en el marc del model de relació entre l’empresa i les administracions públiques catalanes
[...]
2. Les administracions públiques catalanes tenen els deures següents:
a) Oferir, de forma vinculant a través d’una eina que permeti la cerca guiada, segons preveu l’article 11, la informació sobre tots els requisits necessaris per accedir
i desenvolupar una activitat econòmica.
b) Garantir l’accés de les persones titulars, i les persones habilitades per aquestes, a totes les dades de què disposen sobre la seva activitat o establiment i posar-les
a disposició de la resta d’administracions públiques, respectant la normativa de protecció de dades.
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c) Impulsar la millora contínua i la innovació en els serveis que es presten a les
empreses i els professionals, especialment fent ús de les possibilitats que ofereixen
les noves tecnologies per assolir que les dades s’aportin tan sols una vegada.
d) Fer possible la gestió electrònica integral dels procediments que afecten l’activitat econòmica, inclòs el pagament electrònic de les taxes associades.
e) Prendre les mesures necessàries per donar suport per a l’accés i la tramitació
a aquells usuaris que puguin tenir dificultats amb els mitjans digitals.
f) Portar a terme actuacions de forma coordinada en benefici de les persones titulars de les activitats econòmiques per incrementar-ne la competitivitat.
g) Aportació de dades una única vegada
h) Ús intensiu de les noves tecnologies, especialment les basades en la gestió de
les dades i altres funcionalitats que esdevinguin possibles en cada moment.
i) Eliminació de càrregues administratives innecessàries.
j) Estandardització de procediments per tal de garantir que el servei que es presta sigui el mateix arreu del territori.
k) Celeritat en la tramitació, fixant uns compromisos de nivell de prestació de
servei i impulsant la finalització de tràmits de manera immediata.
l) Transparència, per mostrar a les persones titulars d’activitats econòmiques
tota la informació que les administracions públiques catalanes tenen d’ells.
m) Protecció de dades personals des del disseny i per defecte.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a l’article 7

Article 7. Definició
La Finestreta Única Empresarial actua com a xarxa interadministrativa amb la
finalitat de facilitar l’accés a la informació sobre els procediments administratius
que són competència de les administracions públiques i impulsar-ne la gestió a partir de les dades de les que ja disposa l’Administració i les que la persona titular de
l’activitat econòmica aporta una única vegada.
Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió a l’apartat 2 de l’article 11

Article 11. Portal únic per a les empreses
[...]
2. El portal s’organitza de manera que facilita les relacions entre les empreses i
les administracions públiques de Catalunya, i incorpora una eina de cerca guiada
que, de forma vinculant per a totes les administracions, permet a les persones titulars de les activitats econòmiques conèixer tota la informació sobre els tràmits obligatoris i optatius per legalitzar una activitat econòmica o un establiment, així com
les possibles relacions de dependència entre ells.
[...]
Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a l’apartat 2 de l’article 12

Article 12. Àrea privada
[...]
2. L’accés a l’àrea privada es pot duu a terme amb qualsevol dels mecanismes
d’identificació electrònica admesos per l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

3.01.01. Projectes de llei

24

BOPC 745
1 de desembre de 2020

Un cop la persona titular de l’activitat, o la persona habilitada per aquesta, està
identificada en la seva àrea privada, pot gaudir de totes les funcionalitats sense haver
de tornar-se a identificar.
Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació a l’apartat 1 de l’article 15

Article 15. Estandardització de dades
1. Les administracions públiques han d’impulsar l’estandardització de les dades
que s’aportin al sistema per fer possible la dada única, la interoperabilitat entre sistemes i organismes i la tramitació unificada com a mecanisme previst en l’article 17
d’aquesta Llei, en coordinació amb el model de governança de les dades de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
[...]
Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 17

Article 17. Gestió unificada de dades
1. En el cas de concurrència de diferents procediments administratius sobre una
mateixa activitat, la gestió unificada de dades és el mecanisme de captura i tractament de dades que permet que les persones titulars de les activitats econòmiques
facilitin a les administracions públiques catalanes les dades i els documents relatius
a la seva activitat i als seus establiments tan sols una vegada, i que en garanteix la
qualitat i la coherència.
2. La persona titular de l’activitat econòmica presentarà sol·licituds, comunicacions prèvies o declaracions responsables, perquè siguin gestionades de forma unificada, a través del portal únic per a les empreses.
3. Les administracions públiques han d’adoptar els mecanismes per tal que des
del portal únic per a les empreses es puguin gestionar de forma integral tots els tràmits obligatoris i optatius que afecten una mateixa activitat i fer el pagament de les
seves taxes corresponents, comunicant les dades i aportant la documentació necessària una única vegada, sense perjudici de l’exercici de les competències de cada
administració, tant si les estableix aquesta mateixa Llei o una normativa sectorial.
4. La gestió unificada de dades garanteix que les administracions públiques
reben les dades i els documents corresponents als procediments de la seva competència, incloses les evidències tècniques de la signatura per part del titular de l’activitat econòmica.
Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra i bis a l’apartat 2 de l’article 20

Article 20. Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica i el seu Consell Assessor
[...]
2. La Comissió té les funcions següents:
[...]
i) Impulsar mecanismes de col·laboració per a l’estandardització dels projectes
tècnics, així com qualsevol altra documentació de naturalesa anàloga que les persones tècniques competents han d’elaborar en l’exercici de la seva professió.
i) bis. Proposar al Departament corresponent la modificació dels annexos establerts en aquesta Llei.
j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.
[...]
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Esmena 9
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 3 de l’article 20

Article 20. Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica i el seu Consell Assessor
[...]
3. La Comissió, que té caràcter permanent, està formada, de forma paritària, per
representants de l’Administració de la Generalitat i l’Administració local, i la presidència és compartida per un representant de la Generalitat i representants de les
entitats del món local.
[...]
Esmena 10
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a l’apartat 1 de l’article 21

Article 21. Oficina de Gestió Empresarial
1. L’Oficina de Gestió Empresarial és responsable d’impulsar la Finestreta Única
Empresarial a Catalunya, i qui ha de coordinar als departaments i organismes de la
Generalitat i dur a terme les accions necessàries per fer-ne efectiu el desplegament
en tot el territori, en col·laboració amb les diferents unitats administratives competents.
[...]
Esmena 11
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió a l’apartat 4 de l’article 21

Article 21. Oficina de Gestió Empresarial
[...]
4. L’Oficina defineix i gestiona el diccionari de la Finestreta Única Empresarial que preveu l’article 15.2 més amunt, que inclou totes les dades relacionades amb
activitat econòmica en col·laboració amb els òrgans gestors de les dades, així com
les eines que possibilitin les funcionalitats relacionades amb les dades dels establiments i dels registres.
[...]
Esmena 12
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 2 bis a l’article 23

Article 23. Impuls de projectes empresarials estratègics
[...]
2. Es poden considerar projectes empresarials com a estratègics si aporten a Catalunya un valor afegit en àrees com el desenvolupament tecnològic i la innovació,
el desenvolupament i la vertebració territorial, la contribució a la reindustrialització,
la generació d’ocupació, la recuperació i el foment de sectors tradicionals, la protecció mediambiental, la promoció de la diversitat, la inclusió social, la igualtat, la nodiscriminació i la conciliació en l’àmbit laboral o la coresponsabilitat, entre altres
criteris econòmics, socials i mediambientals.
Així mateix, es poden considerar projectes empresarials estratègics aquells que
tenen com a objectiu fusionar petites empreses o incorporar empreses emergents
(start-ups) per guanyar dimensió i incrementar el nombre de mitjanes i grans empreses a Catalunya.
2 bis. Els projectes associats en els plans d’inversió en xarxes de distribució
d’electricitat, gas, aigua o telecomunicacions seran considerats igualment com a
projectes estratègics.
[...]
3.01.01. Projectes de llei

26

BOPC 745
1 de desembre de 2020

Esmena 13
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 3 de l’article 23

Article 23. Impuls de projectes empresarials estratègics
[...]
3. El Govern ha d’aprovar cada 4 anys, a proposta de la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica, els criteris que permeten classificar un projecte
empresarial com a estratègic.
[...]
Esmena 14
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació a l’article 24

Article 24. Mecanismes complementaris a la intervenció administrativa
1. Les administracions públiques de Catalunya han d’impulsar mecanismes complementaris a la intervenció administrativa quan sigui viable i idoni per reduir les
càrregues administratives.
2. Són mecanismes complementaris a la intervenció administrativa, amb relació
al que estableix l’apartat 1, els instruments basats en l’assegurament de la responsabilitat dels empresaris, els codis de bones pràctiques i les guies d’autoavaluació en
els diversos sectors d’activitat, la interoperabilitat dels diferents sistemes d’informació i les bases de dades de les administracions públiques, i altres mecanismes que
les administracions públiques decideixin establir.
[...]
Esmena 15
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a l’apartat 2 de l’article 25

Article 25. Procediment de defensa dels drets i els interessos dels operadors econòmics
[...]
2. La unitat competent de la Generalitat de Catalunya [...] i proposa a l’òrgan
competent, en un màxim de tres mesos, solucions que en permetin la superació.
[...]
Esmena 16
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 3 bis a l’article 31

Article 31. Comunicació d’inici d’activitat en un establiment
[...]
3. No es pot presentar la comunicació d’inici d’activitat en un establiment fins
que la intervenció prèvia sobre l’activitat prevista en la normativa sectorial finalitzi
de forma favorable.
3 bis. En aquells casos en què es requereixi un pla d’accessibilitat o un informe de les
condicions d’accessibilitat d’acord amb la normativa vigent en matèria d’accessibilitat
s’ha de presentar una vegada tramitada i finalitzada favorablement aquesta intervenció, d’acord amb el que estableix la normativa corresponent en matèria d’accessibilitat.
[...]
Esmena 17
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 8 bis a l’article 31

Article 31. Comunicació d’inici d’activitat en un establiment
[...]
8. Quan la comunicació de dades estigui subjecta a una taxa per iniciar l’activitat, la persona titular ha de disposar del comprovant de pagament d’aquesta.
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8 bis L’Administració ha de fixar un termini màxim a tot procés administratiu
de sol·licitud de permís o tràmit, superat el qual es consideri silenci positiu. Un cop
transcorregut el termini del silenci administratiu positiu, l’inici de l’activitat o de
l’execució de l’obra seria efectiu amb la comunicació a l’Administració competent.
Esmena 18
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació a l’article 35

Article 35. Pèrdua d’eficàcia dels efectes de la comunicació
1. En defecte de regulació específica, l’administració competent pot declarar,
després de donar tràmit d’audiència als titulars, la pèrdua d’eficàcia dels efectes de
la comunicació en els casos següents:
a) Quan no s’ha iniciat l’activitat comunicada transcorreguts tres mesos des de la
presentació de la comunicació.
b) Quan s’interromp l’activitat de l’establiment amb més de sis mesos consecutius d’inactivitat, sempre que aquesta inactivitat no estigui justificada per l’estacionalitat del negoci.
2. Es produeix la pèrdua d’eficàcia dels efectes de la comunicació relatius a un
establiment quan consti el desenvolupament d’una segona activitat habilitada posteriorment en el mateix establiment, sempre que el desenvolupament d’ambdues activitats sigui incompatible i el títol habilitant obtingut per a l’exercici de la primera
activitat ja no estigui a nom del titular de l’activitat actual.
3. Les persones titulars de les activitats han de comunicar el cessament definitiu
a l’administració a través dels mitjans habilitats per la Finestreta Única Empresarial.
Esmena 19
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a l’apartat 5 de l’article 36

Article 36. Pagament de les taxes
[...]
5. Sempre que no estigui fixat pels Ajuntaments, la manca de pagament de les
taxes relatives a l’activitat, en els supòsits de règims d’intervenció prèvia, comporta
que es consideri que les persones titulars han desistit de la sol·licitud.
Esmena 20
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 7 bis a l’article 42

Article 42. Procediment de comprovació de requisits materials relatius a l’activitat comunicada
[...]
7. El procediment administratiu d’esmena de defectes és independent i compatible amb el procediment sancionador, que estableixen la normativa sectorial o aquesta Llei, a què pugui donar lloc l’incompliment.
7 bis. Cadascun dels canvis de situació en el procediment s’hauran de comunicar
a la persona interessada.
Esmena 21
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a l’apartat 1 de l’article 44

Article 44. Multes coercitives
1. Les administracions públiques poden imposar, atenent a criteris proporcionals, com a mitjà d’execució forçosa dels actes administratius que es dictin en apli-
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cació d’aquesta Llei, multes coercitives per una quantia de 150,00 a 3.000,00 euros
cadascuna, llevat que la legislació específica aplicable disposi altres quanties.
[...]
Esmena 22
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 5 bis a la disposició addicional quarta

Disposició addicional quarta. Adopció per l’Administració del model de finestreta única empresarial
[...]
5 bis. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha de garantir als ens locals els
mitjans suficients per a la correcta implantació del model de finestreta única empresarial i per al desenvolupament dels procediments de control de les activitats econòmiques previstos en aquesta llei.
Amb aquesta finalitat, s’autoritza el departament competent en matèria d’economia i finances a fer les modificacions pressupostàries necessàries per al compliment
del que s’estableix en aquesta disposició, en el termini màxim d’un any.
Esmena 23
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova disposició addicional setzena bis

Disposició addicional setzena bis. Registre de garanties, avals i dipòsits
L’Administració implementarà un Registre de garanties, avals i dipòsits, que
aglutini els diversos avals i dipòsits individuals constituïts per una entitat, en un de
general que supleixin els diferents avals que actuen de garantia per a la realització
d’obres o activitats. Aquest registre hauria de considerar un aval global per a tores
les Administracions a Catalunya.
Esmena 24
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova disposició addicional setzena ter

Disposició addicional setzena ter. Marc competencial del municipi de Barcelona
1. Correspon a l’Ajuntament de Barcelona, d’acord les competències que exerceix
en virtut de la Llei 22/1998, del 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, legalitzar la instal·lació i l’obertura de les activitats econòmiques regulades per
aquesta llei, així com el control del compliment dels règims d’intervenció previstos
al capítol I del Títol 3, en els termes que estableixi la normativa municipal corresponent.
2. Correspon a l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb la disposició addicional primera de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, la verificació
del compliment de les condicions de seguretat de les activitats, les infraestructures i
els edificis que es trobin en el seu terme municipal, inclòs el control preventiu a què
fan referència els articles 23 i 24 de la Llei 3/2010, d’acord amb el procediment establert per la normativa municipal corresponent.
3. Per a l’exercici de les competències previstes als apartats anteriors, l’Ajuntament de Barcelona pot establir, mitjançant les ordenances municipals, els requisits
per donar compliment als règims d’intervenció administrativa previstos al capítol
I del Títol 3 i del què preveu l’annex d’aquesta Llei; sense que en cap cas es puguin
introduir requisits assimilables a una autorització prèvia en els termes previstos a la
Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat
interior i s’asseguri el compliment de la tramitació unificada prevista a l’article 17
d’aquesta Llei.
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4. L’adopció del model organitzatiu de finestreta única empresarial s’ha de dur a
terme mitjançant les solucions tecnològiques pròpies de l’Ajuntament de Barcelona,
que garantirà el compliment dels requisits d’interoperabilitat previstos a la disposició addicional quarta en coordinació amb l’Oficina de Gestió Empresarial.
Esmena 25
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova disposició addicional setzena quater

Disposició addicional setzena quater. Adaptació de les administracions públiques catalanes
Pel què fa a l’adaptació de les administracions públiques catalanes en relació al
model de relació amb les empreses, a la incorporació dels diferents procediments
administratius a la Cerca guiada i a la incorporació de les diferents col·leccions de
dades estandarditzades al Directori d’empreses, establiments i registres, que la llei
preveu, la seva entrada en vigor serà en un termini màxim de dos anys.
Esmena 26
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova disposició addicional setzena quinquies

Disposició addicional setzena quinquies. Millora de la regulació i qualitat normativa
El Govern de la Generalitat ha d’incorporar al proper Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat les normes necessàries per garantir el principi de seguretat jurídica en l’àmbit de l’activitat econòmica mitjançant l’establiment d’un marc
normatiu sectorial coherent amb la resta de l’ordenament jurídic aplicable, i que per
tant reuneixi les característiques d’estabilitat, predictibilitat, integració, claredat i
certesa necessàries per facilitar el seu coneixement i comprensió i, en conseqüència,
la presa de decisions per part de les persones i empreses.
Esmena 27
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova disposició addicional setzena sexies

Disposició addicional setzena. sexies. Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
S’afegeix la lletra d) bis a l’article 187 bis, al Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, amb el text següent:
«d) bis. La construcció d’altells amb funcionalitat d’emmagatzematge en locals
comercials.»
Palau del Parlament, 24 de novembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Alícia Romero Llano, diputada,
GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS, GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 87008)

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement

Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Lorena Roldán
Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el
que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents es3.01.01. Projectes de llei
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menes a l’articulat del Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica (tram.
200-00010/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
De supressió i addició al preàmbul

El capítol 1 estableix els principis generals de la regulació de l’activitat econòmica a Catalunya. Preveu, d’una banda, que en termes generals els règims d’intervenció han de ser de control posterior i tan sols es pot preveure un règim de control
previ en els casos en què existeixin raons imperioses d’interès general que així ho
justifiquin; i, d’altra banda, regula la comunicació com a règim d’intervenció municipal per dur a terme una activitat en un establiment. Així mateix, es preveu, de forma supletòria, el procediment administratiu que s’ha d’aplicar en cas que les dades
comunicades d’una activitat que s’estigui duent a terme siguin falses o inexactes i,
per tant, calgui esmenar les deficiències detectades.
Aquest capítol evoluciona, respecte al que estableix la Llei 16/2015, del 21 de
juliol, de simplificació administrativa, eliminant el règim de declaració responsable
i establint només un règim d’intervenció, el de comunicació, per a tots els establiments on es desenvolupa una activitat econòmica.
El capítol 1 estableix els principis generals de la regulació de l’activitat econòmica a Catalunya. Preveu, d’una banda, que en termes generals els règims d’intervenció han de ser de control posterior, comunicació i declaració responsable, i tan
sols es pot preveure un règim de control previ en els casos en què existeixin raons
imperioses d’interès general que així ho justifiquin.
En la secció 2 es concreta que el règim d’intervenció municipal aplicable als establiments on es desenvolupa una activitat és el de comunicació. Aquesta secció evoluciona, respecte al que estableix la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació
administrativa, eliminant el règim de declaració responsable i establint només un
règim d’intervenció, el de comunicació, per a tots els establiments on es desenvolupa
una activitat econòmica recollida en l’annex de la norma. Així mateix regula la presentació de la comunicació, la documentació a aportar i altres aspectes.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
D’addició a l’article 4

Article 4. Definició del model
El Govern de la Generalitat, a través de la Finestreta Única Empresarial, impulsa
un model de relació entre les empreses, els professionals i els autònoms i l’administració que facilita l’activitat econòmica i pivota sobre la gestió de dades aportades
pels seus titulars, que permeten oferir serveis digitals, proactius i integrats per part
de les diferents administracions públiques catalanes.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
D’addició de la lletra j a l’article 5

Article 5. Principis del model
El nou model de relació es fonamenta en els principis següents:
a) Confiança mútua, basada en la responsabilitat de les empreses en l’exercici de
l’activitat empresarial.
b) Relació digital per defecte.
c) Aportació de dades una única vegada.
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d) Ús intensiu de les noves tecnologies, especialment les basades en la gestió de
les dades i altres funcionalitats que esdevinguin possibles en cada moment.
e) Eliminació de càrregues administratives innecessàries.
f) Estandardització de procediments per tal de garantir que el servei que es presta sigui el mateix arreu del territori.
g) Celeritat en la tramitació, fixant uns compromisos de nivell de prestació de
servei i impulsant la finalització de tràmits de manera immediata.
h) Transparència, per mostrar a les persones titulars d’activitats econòmiques
tota la informació que les administracions públiques catalanes tenen del titular i de
la seva activitat econòmica.
i) Protecció de dades personals des del disseny i per defecte.
j) Col·laboració i coordinació entre les administracions públiques.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
D’addició al títol de l’article 6, que quedaria redactat de la següent manera

Article 6. Deures en el marc del model de relació entre l’empresa, els professionals i els autònoms i les administracions públiques catalanes
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
D’addició a l’article 7

Article 7. Definició
La Finestreta Única Empresarial actua com a xarxa interadministrativa amb la
finalitat de facilitar l’accés a la informació sobre els procediments administratius
que són competència de les administracions públiques i impulsar-ne la gestió a partir de les dades que ja disposa l’Administració i les que la persona titular de l’activitat econòmica aporta una única vegada.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
De supressió i addició a la part final de l’apartat 2 de l’article 17

2. La persona titular de l’activitat econòmica realitza la tramitació unificada gestió unificada de dades a través del portal únic per a les empreses.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
De supressió i addició a l’apartat 1 de l’article 20

1. La Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica té per objectiu seguir
i avaluar la implantació de les mesures que estableix aquesta Llei i instaurar mecanismes de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat i, els ens locals i la
resta d’administracions públiques.
Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
De modificació i addició a l’apartat 2 de l’article 20

2. La Comissió té les funcions següents:
a) Fer un seguiment de l’aplicació dels règims d’intervenció que afecten les activitats econòmiques, de la implantació de la Finestreta Única Empresarial per part
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de les administracions públiques de Catalunya i de la resta de mesures que estableix
aquesta Llei per facilitar l’activitat econòmica.
b) Analitzar i valorar les consultes i les reclamacions presentades pels operadors
econòmics i socials en virtut del que estableix l’article 25 d’aquesta Llei, donar suport a l’òrgan administratiu competent que ha d’avaluar la consulta o emetre l’informe i proposar, si escau, solucions respectuoses amb l’interès general.
c) Identificar propostes de millora de la intervenció administrativa en l’activitat
econòmica, proposar les accions necessàries per implantar-les i fer-ne el seguiment.
d) Acordar els mecanismes que han de permetre l’adhesió dels ens locals a la
Finestreta Única Empresarial i els termes en què han d’incorporar els nous serveis
disponibles.
e) Rebre informació sobre els plans de verificació, control i inspecció fets per les
administracions públiques de Catalunya, i sobre el resultat d’aquests plans.
f) Acordar els protocols de comunicació entre l’Administració de la Generalitat
de Catalunya i la resta d’administracions públiques amb la finalitat d’aplicar el principis de dada única i de transparència, en col·laboració amb el model de governança
de les dades de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, garantint que les dades aportades per les persones titulars de les activitats econòmiques puguin arribar
a tots els organismes responsables de la seva gestió en un format interoperable i assegurant-ne la qualitat.
g) Proposar al Govern, mitjançant el departament d’adscripció, els criteris que es
prioritzen per classificar un projecte empresarial com a estratègic.
h) Analitzar l’impacte del canvi de model productiu i, en concret, de les transformacions d’empreses, les deslocalitzacions empresarials i els expedients de regulació
d’ocupació, i requerir als agents implicats, d’acord amb el desplegament reglamentari, mesures per a la reindustrialització i la minimització de l’afectació de l’ocupació,
en el territori i en la cadena de valor.
i) Impulsar mecanismes de col·laboració per a l’estandardització dels projectes
tècnics, així com qualsevol altra documentació de naturalesa anàloga que les persones tècniques competents han d’elaborar en l’exercici de la seva professió.
j) Vetllar que les administracions públiques catalanes atorguin les llicències i
autoritzacions amb la major celeritat possible i, en qualsevol cas, dins els terminis
màxims determinats per la norma que els regula i fer difusió dels indicadors de
gestió d’aquests procediments.
k) Proposar al Departament corresponent la modificació dels annexos establerts en aquesta Llei.
l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.
Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
D’addició a l’apartat 3 de l’article 20

3. La Comissió, que té caràcter permanent, està formada de forma paritària per
representants de l’Administració de la Generalitat i l’Administració local, i la presidència és exercida per un representant de la Generalitat i la vicepresidència per un
representant de l’Administració local.
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Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
D’addició a l’apartat 4 de l’article 20

4. La Comissió compta amb un Consell Assessor format per persones designades per les organitzacions empresarials i sindicals més representatives a Catalunya,
les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació, i per una representació dels
col·legis professionals i una de les federacions, confederacions o les unions d’associacions professionals representatives de treballadors autònoms, registrades a Catalunya. El Consell Assessor ha de formular propostes a la Comissió sobre els temes
de la seva competència, d’acord amb les funcions detallades a l’apartat 2 d’aquest
article. La Comissió ha de valorar i donar resposta a les propostes formulades pel
Consell Assessor.
Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
De supressió a l’apartat 4 de l’article 21

4. L’Oficina defineix i gestiona el diccionari de la Finestreta Única Empresarial que preveu l’article 15.2 més amunt, que inclou totes les dades relacionades amb
activitat econòmica en col·laboració amb els òrgans gestors de les dades, així com
les eines que possibilitin les funcionalitats relacionades amb les dades dels establiments i dels registres.
Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
De supressió i addició de l’apartat 1 de l’article 23

1. El Govern de la Generalitat impulsa els mecanismes les mesures necessàries
que permeten designar projectes empresarials que per les seves característiques són
estratègics per al creixement econòmic de Catalunya.
Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
D’addició d’un paràgraf al final de l’apartat 2 de l’article 23

També es poden considerar projectes empresarials estratègics tots aquells plans
d’inversió a la xarxa de distribució de subministraments necessaris per al desenvolupament de l’activitat econòmica que es portin a terme a Catalunya i existeixi un
pla d’inversió de com a mínim tres anys.
Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
De supressió i addició a l’apartat 2 de l’article 25

2. La unitat competent de la Generalitat de Catalunya en matèria de promoció
econòmica i regulació gestiona aquest procediment, mecanisme, analitza i valora
l’obstacle o la barrera identificats i proposa a l’òrgan competent solucions que en
permetin la superació.
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Esmena 15
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
De supressió i addició a l’article 30

Article 30. Règim d’intervenció administrativa sobre els establiments en què es
desenvolupa una activitat econòmica
Als efectes d’aquesta Llei, la comunicació és el règim d’intervenció administrativa de control posterior aplicable als establiments on es desenvolupa una activitat
econòmica, d’acord amb les definicions de l’article 3 i del què preveu de les activitats previstes a l’annex d’aquesta Llei, sense perjudici de la necessitat d’un règim
d’intervenció prèvia en cas d’ocupar el domini públic.
Esmena 16
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
D’addició a l’apartat 1 de l’article 31

Article 31. Comunicació d’inici d’activitat en un establiment
1. La persona titular ha de comunicar digitalment les dades necessàries per a
l’inici de l’activitat en l’establiment, i adjuntar un certificat tècnic acreditatiu del
compliment dels requisits que estableix la normativa vigent, d’acord amb l’annex.
Aquest certificat tècnic és d’ús obligatori i resta a disposició de les persones titulars
de les activitats econòmiques en el portal electrònic únic per a les empreses.
Esmena 17
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
De supressió i addició a l’apartat 1 de l’article 36

Article 36. Pagament de les taxes
1. La posada en marxa d’una activitat econòmica o d’un establiment on s’exerceix una activitat econòmica pot comportar el pagament d’una o diverses taxes, segons estableixi la normativa corresponent aplicable.
Esmena 18
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
D’addició al final de l’apartat l’article 44

Article 44. Multes coercitives
1. Les administracions públiques poden imposar, com a mitjà d’execució forçosa
dels actes administratius que es dictin en aplicació d’aquesta Llei, multes coercitives per una quantia de 150,00 a 3.000,00 euros cadascuna, llevat que la legislació
específica aplicable disposi altres quanties. Els criteris per determinar la quantia de
la multa es fixaran reglamentàriament.
Esmena 19
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
De modificació i addició d’un apartat a l‘article 45

Article 45. Règim sancionador
1. Les Administracions Públiques competents exerceixen la potestat sancionadora d’acord amb el que disposa aquesta llei i les disposicions generals aplicables
a l’exercici de la potestat sancionadora.
2. El procediment i els criteris per a la imposició de sancions s’han d’ajustar a les
disposicions generals per a l’exercici de la potestat sancionadora.
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3. El règim sancionador que es regula en aquesta Llei s’aplica en defecte de norma sancionadora específica.
Esmena 20
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
De supressió de la disposició addicional primera

Disposició addicional primera
Incorporació de normes amb rang de llei modificades per la Llei 16/2015, del 21
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
1. Modificació de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
1.1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 23 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que
resta redactat de la manera següent:
«3. Les administracions públiques de Catalunya han de tenir cartes de serveis
a disposició dels ciutadans, les empreses i els professionals, com a instruments per
a la millora de la qualitat dels serveis, en els termes establerts per la normativa vigent.»
1.2. S’afegeix un nou apartat, el 4, a l’article 23 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
amb el text següent:
«4. Les unitats orgàniques de l’Administració de la Generalitat amb un rang mínim de direcció general han de disposar d’una carta de serveis per a cadascun dels
serveis finalistes que presten. Les cartes poden ser individualitzades per a cada servei o bé agrupades, s’han d’avaluar cada dos anys i s’han d’actualitzar, com a mínim, cada cinc anys.»
1.3. S’afegeix un nou article, el 50 bis, a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, amb el text
següent:
«Article 50 bis. Informes
»1. Els informes han de ser facultatius i no vinculants, sense perjudici del que
estableixi la legislació sectorial.
«2. La tramesa d’informes entre les administracions públiques de Catalunya s’ha
de fer electrònicament, mitjançant les plataformes habilitades a aquest efecte.
«3. En la instrucció del procediment, s’han de demanar els informes que siguin
preceptius d’acord amb la normativa reguladora del procediment. En el cas dels informes facultatius, l’òrgan peticionari ha de justificar de manera expressa la necessitat d’emetre’ls.
«4. Els informes s’han d’emetre en el termini de deu dies, llevat que una disposició amb rang de llei estableixi un termini superior.
«5. Si s’ha de sol·licitar més d’un informe en un mateix procediment, l’òrgan peticionari els ha de sol·licitar tots simultàniament, llevat que d’acord amb la normativa
sectorial aplicable l’emissió d’un informe preceptiu requereixi el coneixement d’un
informe previ també preceptiu.
«6. Si un informe no s’ha emès en el termini establert, s’ha de continuar la tramitació del procediment, sense perjudici del que estableix la normativa de procediment administratiu en el supòsit d’informes preceptius.
«7. No obstant el que estableix l’apartat anterior, el procediment ha de continuar
necessàriament i en tot cas si la persona interessada ho sol·licita expressament, excepte quan es tracti d’informes preceptius que siguin determinants per a la resolució
del procediment, supòsit en el qual es pot interrompre el termini dels tràmits successius. La continuació del procediment produeix efectes una vegada transcorreguts
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deu dies des de la recepció de la sol·licitud per l’òrgan competent per tal de tramitar-la, la qual ha de ser comunicada a l’interessat.»
1.4. Es modifica l’apartat 3 de l’article 110 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que
resta redactat de la manera següent:
«3. Els convenis i els protocols s’han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació
de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència.»
1.5. S’afegeix una nova disposició addicional, la setzena, a la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, amb el text següent:
«Disposició addicional setzena. Identificació i autenticació dels ciutadans per accedir a la signatura electrònica no avançada
«1. Les administracions públiques de Catalunya, en el termini d’un any des de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, han d’establir una solució d’interoperabilitat o
compatibilitat dels sistemes d’identificació, autenticació i signatura electrònica no
avançada, a partir de la utilització de claus concertades en un registre previ com a
usuari, l’aportació d’informació coneguda per ambdues parts o altres sistemes no
criptogràfics, en els termes i les condicions establerts per reglament.
«2. Les claus concertades en un registre previ, la informació coneguda pels
ciutadans i per les administracions públiques, i les dades i els codis alfanumèrics
que figurin impresos en targetes identificadores o d’accés a serveis públics expedides per les administracions públiques, inclosa la targeta d’identificació sanitària,
poden ser emprats per verificar la identificació i l’autenticació dels ciutadans i fer el
registre electrònic de la seva identitat sense certificat digital. En tot cas, la persona
interessada ha de ser informada i se li ha de requerir que consenteixi, pel mateix canal electrònic, que el procés de validació d’aquestes dades requereix la consulta de
les seves dades en el fitxer corresponent.
«3. El sistema d’identificació, autenticació i signatura electrònica no avançada és
vàlid en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i aplicable en les seves relacions
i actuacions amb els ciutadans, les entitats, les fundacions i les associacions inscrites
en els registres públics, les empreses i altres organismes públics. Els termes, les condicions i els supòsits d’utilització d’aquest sistema de signatura electrònica i l’àmbit
subjectiu d’aplicació han de ser determinats per ordre del conseller competent en
matèria d’atenció ciutadana.»
1.6. S’afegeix una nova disposició addicional, la dissetena, a la Llei 26/2010, del
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, amb el text següent:
«Disposició addicional dissetena. Desplegament reglamentari de les lleis
«En el cas que calgui desplegar les lleis per reglament i que no s’hagi establert
en quin termini, aquest ha de ser de sis mesos.»
2. Modificació del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril.
2.1. S’afegeix un nou article, el 69 bis, al Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, amb el
text següent:
«Article 69 bis. Procediment voluntari per a la suspensió temporal de la prestació de determinats serveis per part dels municipis
«1. Els municipis han de prestar les activitats i els serveis que estableixen les
lleis sectorials que els són aplicables, en exercici de les competències que aquestes
els atribueixen.
«2. Els municipis poden suspendre, excepcionalment i de manera temporal, la
prestació d’activitats i serveis públics que els atribueix una llei sectorial de Catalunya si es troben en una situació d’insuficiència de recursos en termes de capacitat
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fiscal. La suspensió en cap cas no pot afectar els serveis mínims establerts per l’article 67 d’aquesta Llei.
«3. El procediment per suspendre la prestació dels serveis públics a què fa referència aquest article té caràcter voluntari i només es pot adoptar a iniciativa de l’entitat local. La suspensió s’ha de justificar per raons d’interès general, i s’ha de basar
en l’acreditació de la situació d’insuficiència de recursos en termes de capacitat fiscal, d’acord amb el que s’estableix per reglament.
«4. La tramitació de l’expedient, en els termes establerts per reglament, requereix un tràmit d’informació pública en el municipi i l’informe preceptiu dels departaments de l’Administració de la Generalitat competents per raó de la matèria, i s’ha
de resoldre per resolució del conseller o consellera competent en matèria d’Administració local, amb l’informe previ de la Comissió de Govern Local de Catalunya. En
el cas que hi hagi informes desfavorables, ha de resoldre el Govern, a proposta del
conseller o consellera competent en matèria d’Administració local.
«5. La suspensió temporal del servei no pot ser superior a dos anys. No obstant
això, es pot prorrogar per períodes successius, en els termes establerts per reglament, si persisteixen les causes que la van motivar. L’aixecament de la suspensió i la
recuperació per part de l’ajuntament, a iniciativa pròpia, de la prestació del servei es
produeixen en els termes establerts per reglament.
«6. La Comissió de Govern Local de Catalunya, d’ofici o a iniciativa d’un municipi, pot identificar mesures de suspensió temporal de la prestació d’activitats i
serveis públics atribuïts per una llei sectorial de Catalunya i proposar les accions
necessàries per iniciar el procediment de suspensió.»
2.2. Es modifiquen les lletres a) i b) de l’apartat 1 de l’article 17 del Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003,
del 28 d’abril, que resten redactades de la manera següent:
«a) L’expedient s’inicia per acord de l’ajuntament o ajuntaments interessats o del
consell o consells comarcals interessats, o bé l’inicia d’ofici el departament competent en matèria d’Administració local. Es pot iniciar també a petició dels veïns, en
una majoria del 50%, com a mínim, del darrer cens electoral del municipi o de la
part o parts d’aquest en el supòsit de segregació. En aquest últim cas, l’ajuntament
ha d’adoptar l’acord en el termini d’un mes, a comptar des de la presentació de la
petició en el registre municipal.
«b) Els acords municipals o comarcals sobre alteració de termes requereixen el
vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació
i s’han de sotmetre a informació pública per un període d’un mes. Les corporacions
han de trametre els acords al departament competent en matèria d’Administració
local juntament amb la resolució de les reclamacions i les al·legacions presentades,
la qual s’ha d’adoptar amb el mateix quòrum requerit per a l’acord inicial. També
s’ha de fer aquesta tramesa quan l’expedient s’ha iniciat a instància dels veïns per a
la segregació de part del municipi, encara que l’acord o els acords municipals no hi
siguin favorables.»
2.3. Es modifica l’apartat 1 de l’article 18 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que
resta redactat de la manera següent:
«1. Correspon al Govern l’aprovació de tots els expedients d’alteració dels termes
municipals promoguts d’acord amb el que disposa l’article 17 d’aquesta Llei, mitjançant decret adoptat a proposta del conseller o consellera del departament competent
en matèria d’Administració local. El Govern ha d’aprovar l’alteració dels termes
municipals promoguda a iniciativa del municipi o dels veïns si es produeix l’acord
favorable dels municipis interessats i no hi formulen objeccions els organismes consultius a què es refereix aquest article.»
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2.4. Es modifica l’article 19 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que resta redactat
de la manera següent:
«Article 19. Contingut del decret o la llei d’aprovació
«El decret o la llei han de determinar la delimitació dels termes municipals, el
repartiment del patrimoni, l’assignació del personal, la forma en què s’han de liquidar els deutes o els crèdits contrets pels municipis i la fixació de la capitalitat,
si escau. Aquestes determinacions s’han d’ajustar als pactes intermunicipals que es
poden establir entre els municipis interessats.»
2.5. Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3 de l’article 31 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28
d’abril, que resten redactats de la manera següent:
«1. L’acord de canvi de denominació d’un municipi ha de ser adoptat pel ple de
l’ajuntament i requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació. Abans de l’adopció de l’acord municipal, s’ha d’obrir informació pública per un termini mínim de trenta dies.
«2. L’acord municipal ha d ser tramès al departament competent en matèria
d’Administració local.
«3. Si la nova denominació acordada per l’ajuntament és susceptible de ser confosa amb la d’un altre municipi o conté incorreccions lingüístiques o no s’adiu amb
la toponímia catalana, correspon al Govern, a proposta del departament competent
en matèria d’Administració local, la resolució definitiva sobre el canvi de nom, amb
audiència prèvia del municipi interessat. A aquests efectes, el departament pot sol·licitar l’informe de l’Institut d’Estudis Catalans.»
2.6. Es modifiquen les lletres b) i c) de l’apartat 1 de l’article 79 del Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003,
del 28 d’abril, que resten redactades de la manera següent:
«b) En el primer cas, l’ajuntament ha d’adoptar l’acord en el termini d’un mes a
comptar de la presentació de la petició en el registre municipal.
«c) L’acord municipal sobre constitució de l’entitat municipal descentralitzada ha
de determinar les competències que, d’acord amb l’article 82, ha d’assumir l’entitat, i
el sistema de participació en els ingressos de l’ajuntament. L’acord s’ha de sotmetre
al tràmit d’informació pública per un termini d’un mes; un cop transcorregut aquest
termini, s’ha de trametre al departament competent en matèria d’Administració local, juntament amb la resolució de les al·legacions presentades, la qual s’ha d’adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels membres de
la corporació. També s’ha de fer la tramesa quan l’expedient s’ha iniciat a instància
dels veïns, encara que l’acord municipal no hi sigui favorable.»
2.7. Es modifiquen els apartats 1 i 3 de l’article 119 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28
d’abril, que resten redactats de la manera següent:
«1. El projecte d’estatuts s’ha de sotmetre a informació pública, per un termini
de trenta dies, mitjançant la inserció d’anuncis als taulers d’edictes dels ajuntaments
i la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.»
«3. El projecte definitiu d’estatuts s’ha de trametre al departament competent en
matèria d’Administració local perquè, en el termini d’un mes, emeti informe d’acord
amb la legalitat vigent, un cop escoltat el consell comarcal.»
2.8. Es modifica la lletra b) de l’article 121 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que
resta redactada de la manera següent:
«b) L’informe preceptiu i no vinculant del departament competent en matèria
d’Administració local.»
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2.9. S’afegeix un nou apartat, el 4, a l’article 145 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28
d’abril, amb el text següent:
«4. Els ens locals han de trametre els actes i els acords a què fa referència l’apartat 1 per mitjans electrònics. A aquests efectes, han de respectar les condicions i els
instruments establerts per reglament d’acord amb la normativa de règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya i, en tot cas, els principis de responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i
interoperabilitat.»
2.10. Es modifica l’apartat 3 de l’article 206 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que
resta redactat de la manera següent:
«3. L’adquisició de béns i drets patrimonials a títol onerós requereix:
«a) El compliment de les normes sobre contractació de béns i drets de patrimoni local.
«b) En el cas dels béns immobles o de drets sobre aquests béns, la valoració pericial d’un tècnic o tècnica local. Es pot fer l’adquisició directa de béns immobles si
ho requereixen les peculiaritats dels béns, les necessitats del servei que es vol satisfer o les limitacions del mercat immobiliari. En aquests casos, es requereix l’informe previ del departament competent en matèria d’Administració local si el valor
dels béns excedeix els 100.000,00 euros. L’informe s’ha d’emetre en un termini de
vint dies. En la resta de casos, s’ha d’incorporar l’informe previ del secretari o secretària de l’entitat local. En els municipis de gran població i en el municipi de Barcelona només requereixen l’informe previ del departament si el valor del bé excedeix
del 25% dels recursos ordinaris del pressupost consolidat de la corporació. Es pot fer
l’adquisició directa en el supòsit d’urgència extrema, amb l’informe previ del secretari o secretària de l’entitat local, amb l’acreditació d’aquesta situació.
«c) En el cas de valors mobiliaris, l’informe previ del departament competent en
matèria d’economia i finances. L’informe s’ha d’emetre en un termini de vint dies.»
2.11. Es modifica l’article 209 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que resta redactat de
la manera següent:
«Article 209. Alienació i gravamen
«1. L’alienació de béns i drets patrimonials a títol onerós requereix el compliment
de les normes sobre contractació de béns i drets de patrimoni local.
«2. Per alienar o gravar béns immobles patrimonials, s’han de tenir en compte
les regles següents:
«a) L’alienació de béns immobles patrimonials es pot fer per concurs, subhasta
pública o adjudicació directa. El procediment ordinari per a l’alienació d’immobles
és el concurs.
«b) Es pot acordar la subhasta de béns que, per llur emplaçament, naturalesa i
característiques, siguin inadequats per atendre les directrius derivades de polítiques
públiques d’habitatge.
«c) Es pot acordar l’adjudicació directa si ho requereixen les particularitats del
bé, les necessitats que es volen satisfer o les limitacions del mercat immobiliari.
«d) Cal l’informe previ del departament competent en matèria d’Administració
local si el valor del bé o del gravamen excedeix els 100.000,00 euros. Si no s’excedeix aquest valor s’ha d’incorporar un informe previ del secretari o secretària de
l’entitat local. L’informe del departament s’ha d’emetre en un termini de vint dies.
Si l’informe del departament no és favorable, el ple ha d’adoptar l’acord d’alienació
amb els requisits que estableix l’article 47.2 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. En els municipis de gran població i en el municipi
de Barcelona només es requereix l’informe previ del departament si el valor del bé
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o del gravamen excedeix del 25% dels recursos ordinaris del pressupost consolidat
de la corporació.
«e) Cal la valoració pericial del tècnic o tècnica local que acrediti l’apreuament
dels béns o del gravamen.
«f) La constitució de càrregues i gravàmens sobre béns patrimonials ha de respectar, si escau, els requisits establerts per a l’alienació.
«3. Per alienar valors mobiliaris cal l’informe previ del departament competent
en matèria d’economia i finances, que s’ha d’emetre en un termini de vint dies.
«4. En cap cas no es poden alienar béns immobles patrimonials per finançar despeses corrents, llevat que es tracti de parcel·les sobreres de vies públiques no edificables o de béns no utilitzables en serveis públics locals.»
2.12. S’afegeix un nou article, el 216 bis, al Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que
resta redactat de la manera següent:
«Article 216 bis. Mutació demanial entre administracions públiques
«1. Les mutacions demanials, enteses com a canvis de subjecte o de destinació
dels béns de domini públic sense que perdin la naturalesa jurídica, es poden produir:
«a) Per raó de nous fins públics presos en consideració.
«b) Pel canvi del subjecte titular del bé en les alteracions de termes municipals o
en l’atribució de competències a un altre ens local o a una altra administració.
«c) Per la imposició d’afectacions secundàries, en ésser compatible el bé amb
dos fins o més.
«2. També es produeix una mutació demanial si els béns de domini públic dels
ens locals i els seus organismes públics es poden afectar a serveis d’altres administracions públiques per destinar-los a un ús públic o servei públic de la seva competència. La mutació demanial entre administracions públiques no altera el caràcter
demanial dels béns.
«3. Les mutacions demanials requereixen l’acord de l’ens local en el qual s’acrediti l’oportunitat del canvi.
«4. El procediment per fer la mutació demanial ha de complir els requisits establerts per reglament.»
2.13. Es modifica l’article 236 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que resta redactat
de la manera següent:
«Article 236. Modalitats d’intervenció
«1. Els ens locals poden intervenir l’activitat dels ciutadans pels mitjans següents:
«a) L’aprovació d’ordenances i bans.
«b) La submissió a llicència i a altres actes de control preventiu. Si es tracta de
l’accés i de l’exercici d’activitats, el règim d’intervenció s’ha d’establir de conformitat amb la normativa reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i a l’exercici d’aquestes activitats.
«c) La submissió a comunicació prèvia o a declaració responsable, de conformitat amb la normativa reguladora del procediment administratiu.
«d) Ordres individuals de mandat.
«2. L’activitat d’intervenció s’ha d’ajustar, en tot cas, als principis de legalitat, de
no-discriminació, de necessitat i proporcionalitat amb l’objectiu que es persegueix,
i de respecte a la llibertat individual.
«3. L’exercici d’activitats no s’ha de sotmetre a intervenció administrativa prèvia
mitjançant autorització o altres actes de control preventiu. Excepcionalment, poden
exigir-se actes de control preventiu:
«a) Si alguna de les raons imperioses d’interès general reconegudes pel dret comunitari justifica la intervenció pública, mitjançant el mecanisme de l’autorització,
a fi de preservar determinats béns i interessos generals.
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«b) Si el nombre d’operadors econòmics del mercat és limitat com a conseqüència de l’escassetat de recursos naturals, la utilització de domini públic, l’existència
d’impediments tècnics o l’existència de serveis públics sotmesos a tarifes regulades.
«4. En el cas que concorrin autoritzacions d’una entitat local i d’una altra administració, l’entitat local ha de motivar expressament la necessitat de l’autorització i
l’interès general concret que es pretén protegir, i justificar que aquest interès no estigui ja cobert mitjançant una altra autorització existent.
«5. En el cas que l’exercici d’activitats no requereixi autorització habilitant i prèvia, les entitats locals han d’establir i planificar els procediments de comunicació
necessaris i els de verificació posterior del compliment dels requisits per a l’exercici
de l’activitat per part dels interessats, establerts per la legislació sectorial.
«6. S’ha d’escollir sempre el mitjà de control menys intens, d’entre els que permetin protegir l’interès general de què es tracti.»
2.14. Es modifica l’article 249 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que resta redactat
de la manera següent:
«Article 249. Gestió del servei públic
«1. La facultat d’establir el sistema de gestió dels serveis públics correspon a la
potestat d’autoorganització dels ens locals.
«2. Els serveis públics de competència local s’han de gestionar, de la manera més
sostenible i eficient, directament o indirectament.
«3. La gestió directa dels serveis públics es pot dur a terme mitjançant les formes següents:
«a) Gestió del mateix ens local.
«b) Organisme autònom local.
«c) Entitat pública empresarial local.
«d) Societat mercantil local amb capital social íntegrament públic.
«4. Només es pot fer ús de les formes a què fan referència les lletres c) i d) de
l’apartat 3 si queda acreditat, amb una memòria justificativa elaborada a aquest efecte, que són més sostenibles i eficients que les formes establertes per les lletres a) i b),
tenint en compte els criteris de rendibilitat econòmica i recuperació de la inversió,
en els termes de la normativa de règim local.
«5. La gestió indirecta dels serveis públics es pot dur a terme mitjançant qualsevol de les formes establertes per la normativa de contractes del sector públic per al
contracte de gestió de serveis públics.
«6. Els serveis públics locals que impliquen l’exercici de potestats públiques o
la salvaguarda dels interessos generals de les entitats locals no es poden prestar per
gestió indirecta ni tampoc mitjançant una societat mercantil amb capital íntegrament públic.»
3. Modificació de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
3.1. S’afegeix un nou epígraf, el 12.59, a l’annex II de la Llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, amb el text següent:
«12.59. Emmagatzematge o manipulació de biomassa d’origen vegetal (aprofitaments forestals, tractaments silvícoles, restes de jardineria, cultius energètics, serradures...) o de productes d’aquesta (llenya, pèl·let, estella, briquetes...) amb una capacitat superior a 10.000 m3.»
3.2. Se suprimeixen els epígrafs 6.9, 11.8, 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.40 i
12.58 de l’annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats.
3.3. S’afegeix un nou epígraf, el 12.59, a l’annex III de la Llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, amb el text següent:
«12.59. Emmagatzematge o manipulació de biomassa d’origen vegetal (aprofitaments forestals, tractaments silvícoles, restes de jardineria, cultius energètics, serra-
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dures...) o de productes d’aquesta biomassa (llenya, pèl·let, estella, briquetes...) amb
una capacitat inferior a 10.000 m3.»
4. Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, del 3 d’agost.
4.1. S’afegeix un apartat, el 8, a l’article 9 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, amb el text següent:
«8. El planejament urbanístic i les ordenances sobre edificació i ús del sòl no
poden establir condicionants en els usos del sòl que comportin restriccions a l’accés
o a l’exercici de les activitats econòmiques que vulnerin els principis i requisits establerts per la Directiva de serveis. Per reglament s’han de regular les raons imperioses d’interès general que, d’acord amb la mateixa Directiva de serveis, permetin
exceptuar-ne l’aplicació. Aquestes restriccions s’han d’ajustar als principis de necessitat, proporcionalitat i no-discriminació i quedar pertinentment justificada en la
memòria del pla en ponderació amb la resta d’interessos generals considerats en el
planejament.»
4.2. Es modifica l’article 187 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que resta redactat de la manera següent:
«Article 187. Actes subjectes a llicència urbanística
«1. Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que estableix l’article 187 ter, els actes següents:
«a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
«b) Les parcel·lacions urbanístiques.
«c) La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.
«d) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
«e) El canvi dels edificis a un ús residencial.
«f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
«g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
«h) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
«i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
«j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
«k) La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o
complexa.
«l) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
«m) La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
«n) La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia,
d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les
xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que
s’hi estableix.
«2. També estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, amb les excepcions
que estableix l’article 187 ter:
«a) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial
cultural o urbanística.
«b) Els usos i les obres provisionals.
«c) Els actes esmentats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin
a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.»
4.3. S’afegeix un nou article, el 187 bis, al Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, amb el text següent:
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«Article 187 bis. Actes subjectes a comunicació prèvia
«Estan subjectes a la comunicació prèvia, amb les excepcions que estableixen els
articles 187.2 i 187 ter, els actes següents:
«a) Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no
requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.
«b) La primera utilització i ocupació dels edificis.
«c) El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.
«d) La construcció o la instal·lació de murs i tanques.
«e) La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
«f) La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar
un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del
nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
«g) Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats,
sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació
sobre ordenació de l’edificació.»
4.4. S’afegeix un nou article, el 187 ter, al Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, amb el text següent:
«Article 187 ter. Actes no subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística
o comunicació prèvia
«No estan subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística o comunicació
prèvia els actes següents:
«a) Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització.
«b) Les parcel·lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel·lació.
«c) Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre
d’execució o de restauració, si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o
l’acte que n’ordena l’execució subsidiària incorpora el projecte tècnic requerit.
«d) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
«Primer. Els moviments de terra, l’esplanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executin a l’empara d’un instrument d’ordenació forestal o sota
la intervenció de l’administració forestal i de l’administració competent en matèria
de medi ambient.
«Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la
intervenció d’una administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració competent en matèria de medi ambient.»
5. Modificació de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
5.1. S’afegeix un nou article, el 22 bis, a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures
i edificis, amb el text següent:
«Article 22 bis. Informe preceptiu per risc d’incendi
«1. Per exercir activitats subjectes a control preventiu de la Generalitat, d’acord
amb aquesta Llei, que no requereixen llicència d’obres ni tampoc llicència per establiments oberts al públic, cal l’obtenció d’un informe preceptiu per risc d’incendi.
«2. L’interessat ha de sol·licitar l’emissió de l’informe previ presentant el document de sol·licitud, acompanyat de la documentació establerta per l’article 22, a
l’ajuntament on s’ha d’exercir l’activitat on hi haurà la instal·lació o l’establiment.
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«3. Els serveis municipals han de trametre la documentació a la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis, la qual ha d’analitzar la
documentació presentada i emetre l’informe, que té caràcter vinculant. La direcció
general competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis, una vegada emès
l’informe, l’ha de trametre a l’ajuntament corresponent, per tal que el notifiqui a
l’interessat.»
5.2. Se suprimeixen els epígrafs 12, 13 i 14 de l’annex 1 de la Llei 3/2010, del 18
de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis.
6. Modificació de la Llei 6/1988, del 3 de març, forestal de Catalunya
S’afegeix un nou article, el 23 bis, a la Llei 6/1988, del 3 de març, forestal de Catalunya, amb el text següent:
«Article 23 bis
«1. No obstant el que estableix l’article 23.2, en el cas de superfícies que en els
darrers vint anys han esdevingut forestals per abandonament de l’activitat agrícola,
el canvi de l’activitat forestal a l’activitat agrícola està sotmès a règim de comunicació si la superfície és de fins a dues hectàrees i la recuperació de l’activitat agrícola
es fa sense alterar la topografia del terreny.
«2. El que estableix l’apartat 1 no és aplicable en superfícies que afecten espais
naturals de protecció especial, espais de la Xarxa Natura 2000 o forests catalogades
d’utilitat pública. En aquest cas, el canvi de l’activitat forestal a l’activitat agrícola
està sotmès a règim d’autorització.»
Esmena 21
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
De supressió de la disposició addicional segona

Disposició addicional segona. Substitució de referències i remissions en el Text
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
1. Les referències a la llicència urbanística fetes pel Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, s’han d’entendre fetes a
la comunicació prèvia en el cas que, d’acord amb l’article 22 d’aquesta Llei, aquest
règim d’intervenció substitueixi el de la llicència urbanística.
2. Es modifiquen les remissions següents del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost:
a) En l’article 190.1, on hi diu «article 187.1» hi ha de dir «article 187».
b) En l’article 218.1, on hi diu «article 187.2.r» hi ha de dir «article 187.1.k».
3. S’afegeix un nou apartat, l’1 bis, a l’article 53 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, amb el text següent:
«1 bis. En el cas que en els terrenys a què fa referència l’apartat 1 hi hagi prevista la gestió del planejament pel sistema d’actuació urbanística de reparcel·lació,
es poden autoritzar nous usos de caràcter provisional a partir de la inscripció en el
Registre de la propietat del projecte de reparcel·lació. Els usos autoritzats no poden
tenir un termini de vigència superior als set anys a comptar de la data d’inscripció
del projecte de reparcel·lació, i només es poden autoritzar en les finques edificades
abans de l’inici del projecte de reparcel·lació, de conformitat amb el planejament que
s’executa, i sempre que no impedeixin la futura execució de les previsions. Les obres
necessàries per al desenvolupament dels usos autoritzats amb caràcter provisional
se sotmeten al règim establert per a les construccions i instal·lacions que estan fora
d’ordenació.»
4. Es modifica l’apartat 2 de l’article 53 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que resta redactat de la manera
següent:
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«2. Els usos provisionals autoritzats han de cessar i les obres provisionals autoritzades s’han de desmuntar o enderrocar quan ho acordi l’administració actuant,
o quan hagi transcorregut el termini de vigència establert en l’acord d’autorització,
sense que en cap cas els afectats tinguin dret a percebre indemnització.»
Esmena 22
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
De supressió de la disposició addicional tercera

Disposició addicional tercera. Regles aplicables fins que la Llei 6/2009, del 28
d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, s’adapti a la Llei 21/2013, del 9
de desembre, d’avaluació ambiental
1. Mentre no es duu a terme l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei
21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental, s’han d’aplicar les prescripcions
de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica, d’acord amb les regles contingudes en la present disposició.
2. Pel que fa a la denominació de procediments, documents i actes administratius que se’n deriven, s’estableixen les regles següents:
a) El procediment que en la Llei 6/2009 es denomina procediment d’avaluació
ambiental passa a denominar-se procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària, i el procediment que en la Llei 6/2009 es denomina procediment de decisió
prèvia d’avaluació ambiental passa a denominar-se procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada.
b) L’informe de sostenibilitat ambiental preliminar a què fa esment la Llei 6/2009
passa a denominar-se document inicial estratègic; el document de referència a què fa
esment la Llei 6/2009 passa a denominar-se document d’abast de l’estudi ambiental
estratègic, i l’informe de sostenibilitat ambiental a què fa esment la Llei 6/2009 passa a denominar-se estudi ambiental estratègic.
c) La documentació ambiental que cal presentar per iniciar el procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada, a més de l’esborrany del pla o programa,
es denomina document ambiental estratègic.
d) L’acord sobre la memòria ambiental que estableix la Llei 6/2009, que posa fi
al procediment d’avaluació ambiental, queda substituït per la declaració ambiental
estratègica. La decisió prèvia d’avaluació ambiental establerta per la dita Llei passa
a denominar-se informe ambiental estratègic.
3. Pel que fa a terminis, s’estableixen les regles següents:
a) El termini de consultes a les administracions públiques afectades i a les persones interessades que fa l’òrgan ambiental en el procediment d’avaluació ambiental
estratègica ordinària i en el procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada és d’un mes.
b) El termini per formular l’informe ambiental estratègic en el procediment
d’avaluació ambiental estratègica simplificada és d’un mes, un cop transcorregut el
termini de les consultes a les administracions públiques afectades i a les persones
interessades.
c) El termini per formular la declaració ambiental estratègica en el procediment
d’avaluació ambiental estratègica ordinària és de tres mesos, a comptar de la recepció de l’expedient d’avaluació ambiental estratègica complet.
4. Pel que fa a resolució de discrepàncies, correspon al conseller del departament competent en matèria de medi ambient resoldre les discrepàncies entre l’òrgan
competent per aprovar un pla o programa i l’òrgan ambiental, sobre el contingut de
l’informe ambiental estratègic o de la declaració ambiental estratègica, si el pla o
programa es refereix a matèries que són competència del mateix departament, i al
Govern si es refereix a matèries que són competència d’un departament diferent.
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5. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica simplificada, en el cas que el
promotor d’un pla o programa, o de la modificació d’un pla o programa, subjecte a
avaluació ambiental estratègica simplificada consideri, sense necessitat de cap estudi o treball addicional, que no té efectes significatius sobre el medi ambient, la informació del document ambiental estratègic ha de consistir en la justificació d’aquesta
circumstància. Si l’òrgan ambiental constata que el pla o programa, o la modificació
del pla o programa, no té efectes significatius sobre el medi ambient ni hi ha cap
administració pública afectada, pot determinar directament en l’informe ambiental
estratègic que el pla o programa, o la modificació del pla o programa, no té efectes
significatius sobre el medi ambient, sense necessitat de fer cap consulta prèvia.
6. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, s’estableixen les regles següents:
a) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària:
Primer. Els plans d’ordenació urbanística municipal.
Segon. Els plans parcials urbanístics de delimitació.
Tercer. El planejament urbanístic que estableixi el marc per a la futura autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que pugui
tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000, en els termes establerts
per la Llei 42/2007, del 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat,
o en altres espais del Pla d’espais d’interès natural.
Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que estableixin el marc per a la
futura autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que puguin tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000, en els
termes establerts per la Llei 42/2007, o en altres espais del Pla d’espais d’interès
natural.
Cinquè. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació
ambiental estratègica ordinària que constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència.
Sisè. Els instruments de planejament urbanístic inclosos en l’apartat b), si així
ho determina l’òrgan ambiental en l’informe ambiental estratègic o a sol·licitud del
promotor.
b) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada:
Primer. Els plans directors urbanístics i les normes de planejament urbanístic.
Segon. Els plans parcials urbanístics i els plans especials urbanístics en sòl no
urbanitzable no inclosos en l’apartat tercer de la lletra a) en el cas que desenvolupin
planejament urbanístic general no avaluat ambientalment o planejament urbanístic
general avaluat ambientalment si aquest ho determina.
Tercer. Les modificacions dels plans urbanístics dels apartats primer i segon que
constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes
o de la cronologia del pla que produeixin diferències en els efectes previstos o en la
zona d’influència.
Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària que no constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla, però que produeixin
diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència.
c) No han de ser objecte d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes
significatius sobre el medi ambient, o perquè els efectes ja han estat avaluats en el
planejament urbanístic general:
Primer. El planejament urbanístic derivat no inclòs en l’apartat tercer de la lletra
a) que es refereix només a sòl urbà o que desenvolupa planejament urbanístic general avaluat ambientalment.
Segon. Les modificacions de planejament urbanístic no incloses en l’apartat
quart de la lletra a) que es refereixen només a sòl urbà.
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d) En el cas de plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable que no qualifiquin sòl, si el seu contingut es restringeix a l’establiment d’actuacions executables
directament sense requerir el desenvolupament de projectes d’obres posteriors, no
s’aplica cap procediment d’avaluació ambiental estratègica. Aquests plans han de
seguir el procediment d’avaluació d’impacte ambiental ordinària o simplificada, si
escau.
e) L’òrgan ambiental pot determinar que no tenen efectes significatius sobre el
medi ambient les modificacions dels plans urbanístics que no constitueixen variacions fonamentals de les seves estratègies, directrius i propostes o la seva cronologia i que no produeixen diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència.
Per obtenir aquesta declaració, el promotor, en la fase preliminar de l’elaboració de
la modificació, ha de presentar una sol·licitud en què justifiqui les circumstàncies
descrites. El termini per adoptar i notificar la declaració és d’un mes des de la presentació de la sol·licitud. La manca de resolució expressa té efectes desestimatoris.
7. Les prescripcions contingudes en l’apartat 6 comporten la no aplicació dels
preceptes següents de la Llei 6/2009: les lletres c) i d) de l’apartat 1 i l’apartat 2 de
l’article 7; les lletres c) i d), i la lletra e) pel que fa a la referència a les lletres c) i d),
de l’apartat 1 i l’apartat 2 de l’article 8, i l’apartat 2 de l’annex 1.
8. Els procediments d’avaluació ambiental estratègica iniciats a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regeixen per les prescripcions de la Llei 6/2009 en allò
que no contradigui la normativa bàsica continguda en la Llei 21/2013 i, en la resta,
per les prescripcions d’aquesta normativa bàsica.
Esmena 23
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
De supressió de la disposició addicional onzena

Disposició addicional onzena. Actualització de l’annex
Les actualitzacions de l’annex poden ser aprovades per ordre del conseller o
consellera del departament competent en matèria d’empresa, un cop escoltades les
valoracions realitzades per la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica
prevista en l’article 20 d’aquesta Llei.
Esmena 24
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
De supressió de la disposició addicional catorzena

Disposició addicional catorzena. Model de certificat tècnic
El model del certificat tècnic per a la posada en funcionament de les activitats
a què fa referència l’apartat 1 de l’article 31 d’aquesta Llei, esdevé d’ús obligatori i
resta a disposició de les persones titulars de les activitats econòmiques en el portal
electrònic únic per a les empreses.
Esmena 25
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
D’addició d’una nova disposició addicional que quedaria redactada de la següent
manera

Es modifica l’article 187.2 c) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que resta redactat de la manera següent:
«c) Els actes esmentats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g) i i), que es
duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.»
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Esmena 26
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
D’addició d’una nova disposició addicional que quedaria redactada de la següent
manera

S’afegeix la lletra i) a l’article 187 bis, al Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, amb el text següent:
«i) Les obres de connexió, substitució, sondatges de comprovació i reparació
d’averies de les d’infraestructures de serveis tècnics a què fa referència la lletra a)
de l’article 34.5 bis, excepte les que d’acord amb la legislació de telecomunicacions
estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.»
Esmena 27
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
D’addició d’una nova disposició addicional que quedaria redactada de la següent
manera

En un termini màxim de 6 mesos des de l’entrada en vigor de la norma, la Finestreta Única Empresarial ha d’oferir un servei de finançament unificat amb la finalitat d’afavorir la promoció i el sosteniment d’activitats que contribueixin en el
creixement econòmic, la creació i manteniment de l’ocupació, la innovació, el desenvolupament de Catalunya.
Aquest servei ha de ser integral i donar resposta a les necessitats de les empreses, professionals i autònoms, d’informació, gestió i tramitació, vinculades amb el
finançament públics dels seus projectes.
Esmena 28
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
D’addició d’una nova disposició addicional, que quedaria redactada de la següent
manera

Avaluació de les mesures previstes a la llei
Transcorreguts dos anys des de l’entrada en vigor de la llei, el departament que
gestiona la Finestreta Única Empresarial ha d’elaborar un informe on s’analitzi el
grau d’aplicació de la llei, el cost de compliment i s’avaluï l’impacte dels règims
d’intervenció administrativa previstos, tot tenint en compte la perspectiva de la dimensió de les empreses.
L’informe ha d’identificar si és necessari adoptar –o ja s’han adoptat– mesures
addicionals a les establertes a la llei per implementar-la i garantir la simplificació en
l’accés i exercici de les activitats econòmiques per part de les empreses, en especial,
d’aquelles més petites. Aquest informe s’haurà de fer públic en el portal de transparència i periòdicament s’haurà d’actualitzar establint les mesures realitzades.
Esmena 29
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
D’addició d’una nova disposició addicional, que quedaria redactada de la següent
manera

L’administració impulsarà programes adaptatius per formar els autònoms i empresaris que no tinguin coneixements en la utilització de les eines digitals. Aquesta
formació es realitzarà de forma presencial, virtual o online i s’impulsarà oferta a
tot el territori.
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Esmena 30
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
D’addició d’una nova disposició addicional, que quedaria redactada de la següent
manera

1. S’autoritza el Govern perquè, en el termini de 9 mesos, a partir de l’entrada en
vigor d’aquesta llei, refongui en un text únic la normativa pròpia amb rang de llei
reguladora dels tributs cedits.
2. L’autorització per a la refosa inclou també la facultat de regularitzar-ne, aclarir-ne i harmonitzar-ne el contingut, tot aplicant criteris d’estructura i sistematització de l’articulat conforme a les regles que deriven del marc jurídic vigent.
Esmena 31
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
De supressió de la disposició transitòria primera

Disposició transitòria primera. Adaptació reglamentària
Mentre el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, del 13 de maig, no s’adapti a l’apartat quart de la Disposició addicional
primera d’aquesta llei:
a) Les remissions internes del Reglament als articles 5, 6 i 71 s’han d’entendre
fetes al règim d’intervenció que resulta de l’apartat quart de la Disposició addicional
primera d’aquesta llei.
b) Els articles 33 a 36 del Reglament s’han de continuar aplicant als supòsits
d’obres que, d’acord amb l’apartat quart de la Disposició addicional primera d’aquesta Llei, passen a subjectar-se al règim de comunicació prèvia.
Esmena 32
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
De modificació de la disposició derogatòria, que quedaria redactada de la següent
manera

Disposició derogatòria
Es deroguen les disposicions legals i reglamentàries següents:
a) Els Títols I i II, l’apartat 1 de l’article 21 del Títol III i les Disposicions addicionals Primera i Segona, Quarta, Cinquena, Sisena, Setena i novena, la Disposició
transitòria Primera, la Disposició transitòria Tercera, les Disposicions finals Primera i Segona i Tercera, i els Annexos I i II de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
b) Les lletres b), c) i d) de l’article 124 del Decret 112/2010, del 31 d’agost, pel
qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Esmena 33
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
De supressió de la disposició final tercera

Disposició final tercera. Modificació de l’annex III de la Llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats
Es modifica l’apartat 11.1.a) de l’annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats, que resta redactat de la manera
següent:
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«11.1.a) Emplaçaments per a aviram, entenent que es tracta de gallines ponedores o del nombre equivalent per a altres espècies d’aus, amb una capacitat de fins a
40.000 i superior a 30 caps de bestiar.»
Esmena 34
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
De supressió de la disposició final quarta

Disposició final quarta. Adaptació de la referència a la Llei 16/2015, del 21 de
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Totes les referències efectuades a la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, en l’ordenament jurídic català s’han d’entendre realitzades a aquesta Llei.
Esmena 35
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
De supressió i addició a la disposició final cinquena (refosa)

Disposició final cinquena. Autorització de refosa de lleis
1. D’acord amb l’article 63.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, s’autoritza
el Govern perquè, en el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, elabori una refosa de les lleis següents, incorporant-hi les modificacions que
s’introdueixen mitjançant aquesta Llei, la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, i, si escau en el seu cas, les
que hagin introduït altres lleis. La refosa ha de comprendre també la regularització,
l’aclariment i l’harmonització de les disposicions esmentades.
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Llei 6/1988, del 3 de març, forestal de Catalunya.
Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Esmena 36
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i
Units per Avançar
D’addició d’una nova disposició final, que quedaria redactada de la següent
manera

Disposició final. Actualització de l’annex
Les actualitzacions de l’annex poden ser aprovades per ordre del conseller o
consellera del departament competent en matèria d’empresa, un cop escoltades les
valoracions realitzades per la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica
prevista en l’article 20 d’aquesta Llei.
Palau del Parlament, 24 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Lorena Roldán Suárez; GP Cs, portaveus; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP PSCUnits
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 87009)

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement Grup Parlamentari
Republicà

Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de
llei de facilitació de l’activitat econòmica (tram. 200-00010/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició ó a un paràgraf del preàmbul

Finalment, fruit del procés de participació realitzat, s’ha vist la necessitat d’evolucionar i sistematitzar els procediments de control ex post fins ara previstos que,
fins ara preveia la Llei 16/2015, del 21 de juliol, que es deroga mitjançant la present
llei, i que són d’aplicació en cas que la normativa sectorial no en reguli d’específics,
així com de preveure de forma supletòria un règim sancionador que ajudi d’una manera eficaç al compliment dels requisits que la normativa preveu.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al paràgraf del Ppreàmbul que comença per «El capítol 2»

El capítol 2 detalla el model de Finestreta Única Empresarial que permet a les
empreses i els professionals fer, des d’un únic punt, amb independència de l’administració responsable, tots els tràmits necessaris amb relació a la seva activitat. Per
tal que aquests tràmits es puguin fer digitalment, es regula el portal únic per a les
empreses, anomenat Canal Empresa, com a canal electrònic de relació de la Finestreta Única Empresarial. Aquest portal inclou l’àrea privada, espai que integrarà
totes les relacions de l’empresa amb l’administració. Com a novetat es crea el Directori d’Empreses i Establiments i registres, que ha de permetre recollir tota la informació dels titulars de les activitats econòmiques i dels establiments on es porten a
terme de què disposen les diferents administracions.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió d’un paràgraf del preàmbul i addició de dos nous paràgrafs

Finalment, es preveuen diferents disposicions addicionals que recullen modificacions de lleis que ja es trobaven en la Llei 16/2015, del 21 de juliol, i que cal reproduir en la nova Llei, i d’altres relatives a diferents mandats encomanats a l’Administració de la Generalitat per tal d’assolir el model de finestreta única empresarial, que
comporta la homogeneïtzació organitzativa, l’ús de solucions interoperables i serveis
transversals. D’entre aquests mandats destaca la creació del Directori d’empreses,
establiments i registres.
Es preveuen diferents disposicions addicionals on es recullen modificacions del
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
i mandats encomanats a l’Administració de la Generalitat per tal d’assolir el model
de finestreta única empresarial, que comporta la homogeneïtzació organitzativa,
l’ús de solucions interoperables i serveis transversals. D’entre aquests mandats destaca la creació del Directori d’empreses, establiments i registres.
La llei preveu, en algunes d’aquestes disposicions addicionals, un termini màxim
de dos anys des de la seva entrada en vigor, per l’adaptació de les administracions
públiques catalanes al Model de relació amb les empreses que preveu aquesta llei,
per la incorporació dels diferents procediments administratius a la Cerca guiada
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i per la incorporació de les diferents col·leccions de dades estandarditzades al Directori d’empreses, establiments i registres.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició ó a l’apartat 3 de l’article 23

3. Periòdicament, i a A proposta de la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat
Econòmica, el Govern ha d’aprovar la priorització dels criteris que permeten classificar un projecte empresarial com a estratègic.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició a la part final de l’apartat 4 de l’article 23

4. Reglamentàriament s’ha d’establir el procediment pel qual es designa un projecte com a estratègic. Un cop designat un projecte empresarial com a estratègic, es
considera que concorren raons d’interès públic a fi d’aplicar la tramitació d’urgència
prevista en la normativa de procediment administratiu, que permet la reducció dels
terminis i impossibilita les pròrrogues en els diferents procediments. D’altra banda,
els projectes empresarials estratègics porten implícita la declaració d’utilitat pública
a l’efecte de l’expropiació forçosa dels terrenys.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició de l’epígraf 9311 a l’Annex, que quedaria redactat de la següent manera
Certificat
tècnic
Divisió

Grup/classe

R

Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment
93

Paràmetres

Projecte tècnic + certificat tècnic
Paràmetres

Requereix informe
previ d’incendis

Activitats esportives, recreatives i entreteniment
9311 Gestió

Si la

Si la superfície

Establiments

d’instal·lacions

superfície

construïda

d’activitats recreatives

esportives

construïda

> 120m²

o de pública

Observació:

≤ 120 m²

concurrència amb una

s’exclouen les

superfície > 500 m² o

pistes permanents

un aforament de

de curses i de

> 500 persones.

proves per a
vehicles motoritzats
previstes a la Llei
20/2009, del 4 de
desembre (codi
12.52)

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 87010)

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement

Lorena Roldán Suárez, portavoz, José María Cano Navarro, diputado del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 118 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas al articulado del Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica (tram. 200-00010/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou paràgraf al punt 3 de l’article 14

Article 14. Gestió integral de dades
3. Per fer possible la gestió integral de les dades de forma coherent per part de les
administracions públiques, s’ha d’haver realitzat un procés d’estandardització de les
dades que en garanteixi l’homogeneïtat semàntica i sintàctica, i possibiliti l’existència del Directori d’empreses, establiments i registres i la identificació unívoca dels
establiments de Catalunya. Reglamentàriament, s’establirà el procediment per detallar la identificació unívoca dels establiments de Catalunya com identificador únic
als expedients administratius de la seva competència independentment de la forma
que reglamentàriament s’estableixi aquesta identificació haurà d’incorporar com a
mínim el NIF de l’empresa.
Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional

Disposició addicional (nova)
En el termini de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta llei, el Govern de la Generalitat de Catalunya publicarà en el portal web de transparència les accions dutes
a terme pels departaments de la Generalitat, en les següents matèries:
– La simplificació administrativa de l’ordenament i l’eliminació de càrregues
administratives, en particular sobre les duplicitats que no estiguin justificades per
interès general o que siguin innecessàries i que restringeixen la posada en marxa de
totes les activitats i serveis.
– Les derogacions normatives produïdes en els últims 5 anys que han tingut com
finalitat la simplificació administrativa i l’eliminació de normes duplicades.
Així mateix, en el mateix portal web de transparència el Govern de la Generalitat
publicarà les accions que durà a terme en els següents mesos per seguir impulsant la
simplificació administrativa i l’eliminació de càrregues administratives i les derogacions normatives que seguirà realitzant per eliminar normes duplicades.
Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional

Disposició addicional (nova) Silenci administratiu positiu
El Govern de la Generalitat durà a terme en el termini màxim de tres mesos des
de l’aprovació d’aquesta llei, les modificacions oportunes, per implementar en tots
els àmbits en què sigui possible i recomanable el silenci positiu en els tràmits administratius amb la finalitat de facilitar l’activitat econòmica. A tals efectes es presentarà en el termini de tres mesos un projecte de llei.
Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional

Disposició addicional (nova) Re fundació lleis òmnibus o d’acompanyament
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El Govern de la Generalitat durà a terme en el termini de tres mesos des de
l’aprovació d’aquesta llei, les modificacions oportunes, per refondre en una sola llei
les anomenades «lleis òmnibus» i les lleis «d’acompanyament dels pressupostos» en
nom de facilitar l’activitat econòmica d’aquestes.
Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional

Disposició addicional nova
Admissibilitat de les garanties globals o òmnibus davant l’Administració
Seran admissibles davant l’Administració autonòmica de la Generalitat de Catalunya, als efectes corresponents, sempre que compleixin en tot moment amb els
requisits i condicions de suficiència, solvència i altres establerts per les lleis, les garanties personals o reals global o òmnibus
Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional

Disposició addicional (nova)
Deure d’actuació d’acord amb la Constitució Espanyola i la persecució del principi d’unitat de mercat
Tota actuació del Govern de la Generalitat ha de ser conforme amb la Constitució Espanyola i haurà de perseguir la consecució de la unitat de mercat no només
en el conjunt d’Espanya sinó del mercat únic europeu.
A l’efecte de donar compliment al qual preveu l’apartat anterior, el Govern incorporarà un informe d’avaluació de compliment d’aquests objectius quan exerceixi
la seva iniciativa legislativa o la seva potestat reglamentària.
Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional

Disposició addicional (nova)
L’administració en el termini de 3 mesos des de l’aprovació de la present llei,
crearà un portal jurídic amb totes les disposicions vigents que afecten els autònoms
Esmena 8
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional

Disposició addicional (nova) Elaboració d’un text refós en les disposicions legals
en matèria de tributs propis
El Govern de la Generalitat haurà de presentar en el termini de 6 mesos des de
l’aprovació de l’entrada en vigor d’aquesta llei, en el cos normatiu que es consideri
oportú, la normativa pròpia amb rang de llei i reglamentària reguladora dels tributs
propis de la Generalitat de Catalunya.
Esmena 9
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional

Disposició addicional (nova)
Deure d’avaluació d’impacte de compliment de l’Administració de la Generalitat
per Pimes, autònoms i emprenedors
El Govern de la Generalitat quan exerceixi la seva iniciativa legislativa o la seva
potestat reglamentaria haurà de realitzar i aportar al corresponent expedient una
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avaluació del cost de compliment i impacte de la matèria o objecte de la norma projectada per les Petites i Mitjanes Empreses, autònoms i emprenedors.
Esmena 10
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional

Disposició addicional (nova)
El Govern de la Generalitat haurà de crear un portal on s’integrin tota la normativa i tots els plans urbanístics en vigor i tota la documentació annexa al mateix,
per tal de facilitar l’activitat de les empreses en matèria urbanística i que plasmi en
cada moment la normativa i els planejaments vigents.
Palau del Parlament, 18 de novembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; José María Cano Navarro, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 87086)

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article
118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del
Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica (tram. 200-00010/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’article 1

1. La finalitat d’aquesta Llei és facilitar l’activitat econòmica en l’actual entorn
digital, reforçar i facilitar l’activitat de les administracions públiques catalanes mitjançant la el desplegament d’eines i sistemes de gestió telemàtica en la tramitació
de dades i procediments administratius. A aquest efecte, s’estableixen els principis,
els criteris i els instruments d’aplicació per a les administracions públiques de Catalunya per millorar i agilitzar els procediments administratius, així com el control,
seguiment i inspecció de les activitats econòmiques fer possible una relació àgil i eficient, en un entorn digital, amb les persones que porten o volen portar a terme una
activitat econòmica des de les perspectives següents:
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de la lletra a de l’article 1

a) L’agilització dels procediments administratius sense que aquesta comporti una
desregulació en els controls que han d’exercir les administracions sobre l’endegament d’activitats econòmiques i la seva adequació a les mesures indispensables de
seguretat, salubritat i protecció mediambiental.
Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió de la lletra d de l’article 1

d) El foment de projectes empresarials estratègics per al creixement econòmic de
Catalunya i la garantia d’un procés ordenat i equilibrat de transició cap a nous models de negoci, de més valor afegit i de més presència tecnològica, per tal de mantenir el teixit productiu i l’ocupació.
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Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’apartat 2 de l’article 1

2. L’objecte d’aquesta Llei és establir un marc regulatori per tal de facilitar la
gestió administrativa de dades i procediments administratius relacionats amb l’activitat econòmica des del respecte als drets socials, laborals i ambientals implicats
en l’activitat.
Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a la lletra d de l’article 3

d) Normativa sectorial: conjunt de disposicions dins de l’àmbit competencial de
l’Estat o de la Generalitat de Catalunya que confereixen obligacions i atorguen drets
en un sector d’activitat o en un àmbit material concret, inclòs el planejament territorial, urbanístic i sectorial.
Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una lletra k a l’article 3

k) Persona tècnica competent: persona amb títol acadèmic universitari de caràcter tècnic mitjançant el qual ha adquirit els coneixements, les capacitats i les tècniques necessàries per a la redacció dels documents tècnics previstos en aquesta Llei
i que compleix els requisits per l’exercici de l’activitat que estableix la normativa.
Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’article 4

El Govern de la Generalitat, a través de la Finestreta Única Empresarial, impulsa
un model de relació entre les empreses i les administracions que facilita la relació
entre l’administració pública i els titulars d’activitats econòmiques i pivota sobre
la gestió de dades aportades pels seus titulars, que permeten oferir serveis digitals,
proactius i integrats per part de les diferents administracions públiques catalanes.
Esmena 8
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’apartat a de l’article 5

a) Eficiència en l’ús de recursos públics i coordinació entre administracions,
compartint l’ús de recursos e informació comuna sempre que sigui possible o es justifiqui pel seu millor aprofitament basada en la confiança mútua i en la responsabilitat de les empreses en l’exercici de l’activitat empresarial.
Esmena 9
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a la lletra b de l’article 5

b) Relació digital per defecte preferent, sempre garantint que aquest ús no comporti una exclusió del procediment administratiu dels ciutadans i activitats que no
tinguin ple accés o domini a les eines telemàtiques necessàries.
Esmena 10
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a la lletra e de l’article 5

e) Eliminació de càrregues administratives innecessàries, sense que comporti
una reducció dels controls que han d’exercir les administracions públiques sobre
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l’endegament d’activitats econòmiques i la seva adequació a les mesures indispensables de seguretat, salubritat i protecció mediambiental.
Esmena 11
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a la lletra f de l’article 5

f) Estandardització de procediments per tal de garantir que el servei que es presta sigui el mateix arreu del territori. Sempre respectant aquelles adaptacions que les
administracions considerin oportunes dins del marge de les seves competències, per
ajustar-se a situacions territorials o socials que mereixen especial atenció.
Esmena 12
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a la lletra g de l’article 5

g) Celeritat en la tramitació, fixant uns compromisos de nivell de prestació de
servei i impulsant la finalització de tràmits de manera immediata, preservant la protecció de l’interès general i l’adequació de l’activitat econòmica a les condicions de
seguretat, protecció de la salut i del medi ambient.
Esmena 13
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a la lletra b de l’apartat 1 de l’article 6

b) Relacionar-se preferentment mitjançant canals telemàtics amb les administracions públiques implicades.
Esmena 14
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una lletra c a l’apartat 1 de l’article 6

c) Conservar la documentació que acredita el compliment normatiu d’una activitat en un establiment.
Esmena 15
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a la lletra a de l’apartat 2 de l’article 6

a) Oferir, de forma vinculant a través d’una eina que permeti la cerca guiada,
segons preveu l’article 11, la informació sobre tots els requisits necessaris per accedir i desenvolupar una activitat econòmica i sobre les responsabilitats inherents a
aquesta.
Esmena 16
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió a la lletra e de l’apartat 2 de l’article 6

e) Garantir les competències i les eines necessàries per donar suport per a l’accés
i la tramitació a aquells usuaris que puguin tenir dificultats amb els mitjans digitals ,
especialment les persones autònomes, microempreses i petites i mitjanes empreses.
Esmena 17
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició de la lletra f de l’apartat 2 de l’article 6

f) Portar a terme actuacions de forma coordinada en benefici de les persones titulars de les activitats econòmiques per incrementar-ne la competitivitat.
f) Garantir el compliment de la normativa aplicable a les activitats econòmiques
mitjançant l’execució dels plans d’inspecció i control corresponents.

3.01.01. Projectes de llei

58

BOPC 745
1 de desembre de 2020

Esmena 18
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’article 7

La Finestreta Única Empresarial actua com a xarxa interadministrativa, sens
perjudici de les competències dels ens locals, amb la finalitat de facilitar l’accés a la
informació sobre els procediments administratius que són competència de les administracions públiques i impulsar-ne la gestió a partir de les dades que la persona
titular de l’activitat econòmica aporta una única vegada.
Esmena 19
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de dos nous paràgrafs a l’article 9

2. La Finestra Única Empresarial informarà a cada ens locals dels tràmits que
s’efectuïn en el seu municipi.
3. S’establiran els mecanismes tècnics i econòmics necessaris per facilitar l’adhesió dels ens locals a la Finestra Única Empresarial.
Esmena 20
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’apartat 1 de l’article 11

1. La informació que les persones titulars de les activitats econòmiques i els seus
intermediaris puguin necessitar sobre els serveis i els tràmits de les administracions
públiques s’unifica en un únic portal electrònic, respectant la normativa de protecció de dades i l’autonomia municipal.
Esmena 21
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 5 a l’article 11

5. Es garantirà que els ens locals reben tota la informació dels tràmits realitzats
que s’efectuïn en relació al seu municipi.
Esmena 22
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’apartat 1 de l’article 12

1. El portal incorpora una àrea privada per a cada titular d’una activitat econòmica amb exercici a Catalunya, que integra totes les relacions que es produeixin amb
les administracions públiques catalanes al llarg de la seva vida, sens perjudici de les
previsions de normativa estatal o catalana en relació amb els espais personalitzats
i de les competències dels ens locals.
Esmena 23
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició als punts1 i 3 de l’article 13

1. El Directori d’empreses, establiments i registres és l’instrument que fa possible la visió integral de la informació de què disposen les diferents administracions
públiques, prevista en l’article anterior, sens perjudici de les competències dels ens
locals.
[...]
3. Les administracions públiques han de facilitar la informació necessària per
tal que el Directori estigui permanentment actualitzat, respectant l’autonomia local.
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Esmena 24
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 2 de l’article 16

2. L’Oficina de Gestió Empresarial crea el sistema d’assignació de l’identificador
únic de l’establiment i determina la metodologia corresponent per a la seva obtenció,
modificació i baixa, que s’ha de desenvolupar reglamentàriament, respectant l’autonomia dels ens locals.
Esmena 25
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’article 17

Article 17. Gestió unificada de dades.
1. En el cas de concurrència de diferents procediments administratius sobre una
mateixa activitat, la gestió unificada de les dades és el mecanisme de captura i tractament de dades que permet que les persones titulars de les activitats econòmiques
facilitin a les administracions públiques catalanes les dades i els documents relatius
a la seva activitat i als seus establiments tan sols una vegada, i que en garanteix la
qualitat i la coherència.
2. La persona titular de l’activitat econòmica presenta la sol·licitud o la comunicació o la declaració responsable a través del portal únic per a les empreses.
3. Les administracions públiques han d’adoptar els mecanismes per tal que des
del portal únic per a les empreses es puguin gestionar de forma integral tots els tràmits obligatoris i optatius que afecten una mateixa activitat i fer el pagament de les
seves taxes corresponents, comunicant les dades i aportant la documentació necessària una única vegada, sense perjudici de l’exercici de les competències de cada
administració, tant si les estableix aquesta mateixa Llei o una normativa sectorial.
4. La gestió unificada garanteix que les administracions públiques reben les dades i els documents corresponents als procediments de la seva
Esmena 26
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un apartat 5 a l’article 17

5. La Generalitat de Catalunya ha de garantir que les administracions corresponents disposin de les eines i recursos necessaris per tal de poder realitzar la tramitació unificada dels diferents procediments administratius.
Esmena 27
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un apartat 4 a l’article 18

4. Queda expressament prohibida la utilització de les dades facilitades pels usuaris d’aquests serveis per a finalitats no relacionades amb els procediments administratius escaients, objecte d’aquesta llei, així com la cessió de les dades a tercers sense el consentiment exprés del titular.
Esmena 28
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’article 19

La governança del model de relació entre les empreses i les administracions públiques catalanes és el conjunt de mecanismes que permeten la coordinació i la participació de tots els òrgans amb competències transversals i sectorials per a l’impuls
de l’activitat econòmica, l’administració digital i el desplegament de la Finestreta
Única Empresarial, amb la finalitat d’establir, per part dels responsables dels diferents organismes públics, mesures efectives que permetin la implantació del model
amb ple respecte de les competències de cada administració.
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Esmena 29
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i addició a la lletra e de l’apartat 2 de l’article 20

e) Garantir la correcta implantació dels plans de verificació, control i inspecció
fets per les administracions públiques de Catalunya, així com rebre la informació
sobre els esmentats plans i sobre el recursos humans i materials destinats al seu
compliment i sobre el resultat d’aquests plans.
Esmena 30
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a la lletra g de l’apartat 2 de l’article 20

g) Proposar al Govern, mitjançant el departament d’adscripció, els criteris que
es prioritzen per classificar un projecte empresarial com a estratègic en el marc de
les prioritats que fixa aquesta llei. Els criteris han de recollir indicadors econòmics,
d’igualtat social, de sostenibilitat ambiental i energètica.
Esmena 31
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició duna lletra h.bis a l’apartat 2 de l’article 20

h.bis) Analitzar la implementació de mesures encaminades a garantir la transició
ecològica i energètica dels sectors productius i requerir als agents implicats, d’acord
amb el desplegament reglamentari, mesures per el desplegament de les energies renovables, l’eficiència en l’ús de recursos i energia i la implementació de polítiques
de simbiosi industrial i economia circular.
Esmena 32
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a la lletra j de l’apartat 2 de l’article 20

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin sempre que responguin a l’objecte definit en aquesta llei.
Esmena 33
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’apartat 3 de l’article 20

3. La Comissió, que té caràcter permanent, està formada de forma paritària per
representants de l’Administració de la Generalitat i l’Administració local, i la presidència és exercida de forma rotatòria per un representant de la Generalitat i per un
representant dels ens locals.
Esmena 34
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’apartat 4 de l’article 20

4. La Comissió compta amb un Consell Assessor format per:
– 4 persones designades per les organitzacions empresarials més representatives
de Catalunya.
– 4 persones designades per les organitzacions sindicals més representatives a
Catalunya.
El Consell Assessor ha de formular propostes a la Comissió sobre els temes de la
seva competència, d’acord amb les funcions detallades a l’apartat 2 d’aquest article.
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Esmena 35
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió a l’apartat 5 de l’article 20

5. El Govern estableix l’adscripció, l’organització, el règim de funcionament i la
composició de la Comissió i del Consell Assessor.
Esmena 36
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició als punts 1 i 6 de l’article 21

1. L’Oficina de Gestió Empresarial és responsable d’impulsar la Finestreta Única Empresarial a Catalunya, i qui ha de coordinar i dur a terme les accions necessàries per fer-ne efectiu el desplegament en tot el territori, en col·laboració amb les
diferents unitats administratives competents i sense perjudici de l’autonomia i de les
competències dels ens locals.
[...]
6. L’Oficina és responsable dels tractaments de dades personals vinculats a la
prestació del servei de Finestreta Única Empresarial, sens perjudici de les competències dels ens locals.
Esmena 37
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de punt 1 de l’article 23

1. El Govern de la Generalitat impulsa els mecanismes que permeten designar projectes empresarials que per les seves característiques són estratègics per al
desenvolupament econòmic i social de Catalunya i coherents amb l’objectiu de la
descarbonització de l’economia i la transició ecològica.
Esmena 38
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’apartat 2 de l’article 23

2. Es poden considerar projectes empresarials com estratègics si aporten valor
afegit a l’economia catalana amb relació al desenvolupament tecnològic, la contribució a la reindustrialització i a la creació d’ocupació, la protecció mediambiental
i el canvi de model productiu sostenible.
Així mateix, es poden considerar projectes empresarials estratègics aquells que
tenen com a objectiu fusionar petites empreses o incorporar empreses emergents
(start-ups) per guanyar dimensió i incrementar el nombre de mitjanes i grans empreses a Catalunya
Esmena 39
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un apartat 2 bis a l’article 23

2 bis. No seran considerats projectes estratègics aquells que, a pesar d’aportar
valor afegit en alguna de les àrees descrites en el punt dos, contravinguin els objectius de conservació del patrimoni natural, transició energètica o de reducció de gasos d’efecte hivernacle o contaminació ambiental recollits en la legislació catalana
o fixats pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Així com projecte empresarials
que puguin afavorir les ludopaties.
Esmena 40
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un apartat 4 bis a l’article 23

4 bis. Els projectes designats com a estratègics han de ser presentats pel Govern
en sessió plenària i aprovats pel Parlament de Catalunya.
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Esmena 41
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió de l’apartat 1 de l’article 24

Esmena 42
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió de l’article 25

Esmena 43
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un apartat a l’article 26 (apartat 2)

Les administracions públiques a les quals s’aplica aquesta Llei han d’establir entre elles mecanismes de col·laboració per a l’exercici de les facultats d’intervenció,
especialment en els àmbits de la inspecció i la sanció. Els convenis són els instruments habituals en què s’han de concretar els serveis i els recursos per dur a terme
l’activitat d’intervenció, inspecció o control, i han de complementar els mecanismes
de finançament que estableix la legislació sectorial.
2. Aquestes fórmules de col·laboració hauran d’acreditar la suficiència i disponibilitat dels mecanismes d’inspecció, control i sanció abans de la implementació dels
serveis administratius recollits en aquesta llei.
Esmena 44
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de les lletres a i b i supressió de la lletra c de l’article 27

a) Exercici lliure de tota activitat econòmica que no contravingui l’interès general.
b) Intervenció administrativa proporcional i eficient per a l’inici de l’activitat
econòmica tot preservant l’interès general.
c) Impuls de mecanismes alternatius que permetin reduir càrregues a les empreses i als professionals.
Esmena 45
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició de l’apartat 3 de l’article 28

3. Les administracions públiques de Catalunya, en l’exercici de les seves competències respectives d’intervenció de l’activitat econòmica, només poden exigir
l’obtenció d’una llicència o autorització, o d’un altre mitjà intervenció amb control
previ, en cas que existeixin raons imperioses d’interès general que ho justifiquin,
i segons l’establert en la normativa sectorial i local.
Esmena 46
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’article 29

Les disposicions d’aquesta secció són d’aplicació als establiments en què es desenvolupa una activitat, sense perjudici que la normativa sectorial que regula l’activitat prevegi requisits específics sobre l’establiment, els quals són d’aplicació preferent
i de les competències locals.
Esmena 47
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’article 30

Als efectes d’aquesta Llei, la comunicació és el règim d’intervenció administrativa de control posterior aplicable als establiments on es desenvolupa una activitat econòmica, d’acord amb les definicions de l’article 3 i del què preveu l’annex
d’aquesta Llei, sense perjudici de la necessitat d’un règim d’intervenció prèvia en
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cas d’ocupar el domini públic i sens perjudici dels mecanismes d’intervenció prèvia
previstos en la normativa sectorial i de les competències locals.
Les persones titulars d’empreses i professionals podran optar per demanar a les
administracions públiques el control previ a l’exercici d’activitats professionals, per
mitjà de la sol·licitud expressa o d’autorització corresponent, segons correspongui,
amb renúncia als altres mecanismes previstos en la llei.
Esmena 48
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 1 de l’article 31

1. La persona titular ha de comunicar digitalment les dades necessàries per a
l’inici de l’activitat en l’establiment, i adjuntar un certificat tècnic acreditatiu del
compliment dels requisits que estableix la normativa vigent, d’acord amb l’annex, si
no manifesta que prefereix el règim de llicència prèvia.
Esmena 49
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’apartat 1 de l’article 31

6. Les dades comunicades han de permetre identificar la persona titular, els fets
o els elements relatius a l’inici d’una activitat econòmica, sense perjudici del compliment de la resta d’obligacions que determinen les normatives sectorials. El titular
haurà de fer constar que disposa de les autoritzacions prèvies que siguin preceptives
i que ha presentat les comunicacions exigibles.
Esmena 50
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 1 bis a l’article 33

1 bis. Serà necessari l’aportació d’un certificat tècnic de les instal·lacions i equips
existents, en els següents casos:
a) No existeix un certificat tècnic anterior al canvi de titularitat i/o les actes d’inspecció no continguin dades específiques de les instal·lacions i equips de l’activitat.
b) El certificat tècnic existent previ no disposi d’informació gràfica i detallades
de la instal·lació i activitat ni faci referència a cap altre document tècnica presentat
oficialment.
Esmena 51
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació dels punts 1 i 2 de l’article 34

1. S’ha d’informar les administracions de la modificació no substancial de les
condicions en què es duen a terme les activitats.
2. La modificació substancial de les condicions en què es duen a terme les activitats requereix comunicar novament a les administracions les dades sobre tota
l’activitat resultant.
A aquests efectes, s’han de preveure reglamentàriament les circumstàncies que
determinen quan es considera substancial una modificació.
Esmena 52
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 2 de l’article 36

2. Les administracions públiques han de facilitar, de forma preferent, la informació i el pagament electrònic de les taxes associades als procediments relacionats
amb una activitat econòmica a través de les seves seus electròniques i del portal únic
per a les empreses, per garantir una aplicació correcta del procediment de tramitació
unificada que preveu l’article 17 d’aquesta Llei.
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Esmena 53
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició als punts 2 i 4 de l’article 40

2. El control posterior pot iniciar-se des del moment de la presentació de la documentació requerida segons el règim d’intervenció administrativa que correspongui
i s’ha de realitzat en el termini de tres mesos. En tot cas l’Administració pot comprovar en qualsevol moment que es compleixen els dits requisits, així com requerir
la persona titular de l’activitat perquè aporti qualsevol document o informació que
aquesta estigui obligada a tenir.
[...]
4. Els procediments de comprovació es poden iniciar d’ofici, per acord de l’òrgan
competent, a instàncies de qualsevol ciutadà o ciutadana, agents socials, entitat cívica, social o ambiental o atenent als plans d’inspecció i control previstos en aquest
capítol o en la normativa sectorial corresponent.
Esmena 54
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de punts 5 i 6 a l’article 40

5. Les administracions competents han d’acreditar la seva capacitat d’inspecció
i control posterior abans de renunciar al control previ de les activitats econòmiques
en tots els procediments als que en renunciï.
6. Qualsevol canvi en la seva capacitat d’exercir un control posterior han de ser
comunicats i restablir-se els mecanismes de control previ per a tots aquells tràmits
i procediments on no pugui realitzar-se una correcta inspecció posterior en temps
o forma.
Esmena 55
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i addició dels punts 1 i 4 de l’article 42

1. Si, de la comprovació documental o d’una inspecció, es constata l’incompliment de qualsevol requisit material relatiu a l’activitat comunicada, l’òrgan competent ha d’iniciar d’ofici i de forma immediata el procediment d’esmena. Aquest procediment té una durada màxima de sis mesos.
[...]
4. L’inici de la tramitació del procediment comporta la suspensió cautelar de
l’activitat de manera immediata, si hi ha risc per a les persones, els béns o el medi
ambient. En el cas que l’activitat sigui prohibida per l’ordenament jurídic o que no
pugui complir en cap cas els requeriments de la normativa sectorial aplicable, l’òrgan competent n’ha d’acordar la suspensió cautelar de manera immediata i deixar
sense efecte la comunicació. En qualsevol cas, aquestes mesures s’han de notificar
a la persona interessada.
Esmena 56
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 8 a l’article 42

8. De tots els actes i resolucions que es dictin en el procediment de comprovació
s’haurà de donar tràmit de vista i audiència a la persona, persones o entitats que en
el seu cas, hagin instat l’inici del procediment de comprovació.
Esmena 57
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 1 de l’article 43

1. Les administracions públiques de Catalunya han d’aprovar anualment plans
d’inspecció i control de les activitats subjectes al règim de control posterior per
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afrontar les tasques de control a què obliga aquesta Llei. Els esmentats plans es publicaran a les respectives webs i al portal electrònic únic per a les empreses que preveu l’article 11 d’aquesta Llei, fent constar els recursos humans i materials destinats
a la seva execució dels plans.
Esmena 58
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió del punt 2 de l’article 44

2. Es poden imposar com a màxim tres multes coercitives.
Esmena 59
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una lletra g a l’apartat 2 de l’article 46

g) La presentació per part del titular d’un certificat o, en el seu cas, un projecte
tècnic redactat per una persona tècnica que no compleixi els requisits d’exercici professional establerts en la normativa.
Esmena 60
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 4 de l’article 46

4. Les infraccions molt greus prescriuen als tres anys, les greus als cinc anys i
les lleus dos anys.
Esmena 61
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de la lletra a del punt 2 de l’article 47

a) Suspensió temporal o definitiva de l’activitat en l’establiment.
La suspensió temporal, en cas d’infraccions greus, podrà ser de fins a sis mesos,
mentre que en el cas de les molt greus podrà ser per a un temps no inferior a sis mesos ni superior a cinc anys.
Esmena 62
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’article 48

Si transcorren dos des de la incoació de l’expedient sancionador i l’òrgan competent no ha dictat i notificat resolució expressa, s’entén que el procediment ha caducat
i que ‘‘han d’arxivar les actuacions, amb el benentès que cal excloure del còmput les
paralitzacions no imputables a l’Administració i les suspensions o les ampliacions
de terminis que s’acordin de conformitat amb la legislació reguladora del procediment administratiu.
Esmena 63
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’apartat 1.6 de la disposició addicional primera

1.6. S’afegeix una nova disposició addicional, la dissetena, a la Llei 26/2010, del
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, amb el text següent:
«Disposició addicional dissetena. Desplegament reglamentari de les lleis
»En el cas que calgui desplegar les lleis per reglament i que no s’hagi establert
en quin termini, aquest ha de ser com a màxim de sis mesos.»
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Esmena 64
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació dels punts 5 i 6 de l’apartat 2.1 de la disposició addicional primera

»5. La suspensió temporal del servei no pot ser superior a dos anys. En aquest
termini, l’Administració de la Generalitat de Catalunya haurà d’habilitar els recursos humans, financers i tècnics necessaris per tal que els Ajuntaments puguin exercir
les seves competències, ja sigui per aportació directa o per mitjà de convenis de col·
laboració amb la pròpia administració de la Generalitat o amb d’altres administracions locals com ara Diputacions, Consells de Vegueria o Consells Comarcals, o bé
per mitjà de l’impuls i el suport a actuacions mancomunades entre Ajuntaments que
tinguin les mateixes limitacions en territoris determinats. L’aixecament de la suspensió i la recuperació per part de l’ajuntament, a iniciativa pròpia, de la prestació del
servei es produeixen en els termes establerts per reglament.
»6. La Comissió de Govern Local de Catalunya, a iniciativa d’un municipi, pot
identificar mesures de suspensió temporal de la prestació d’activitats i serveis públics atribuïts per una llei sectorial de Catalunya i proposar les accions necessàries
per iniciar el procediment de suspensió, activant de forma simultània els mecanismes necessaris per facilitar els mitjans per l’exercici efectiu de les competències municipals, en els termes previstos en l’apartat 5 anterior.»
Esmena 65
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de punts 1 bis.a, 1 bis.b i 1 bis.c a l’apartat 2.11 de la disposició
addicional primera

«Article 209. Alienació i gravamen
«1. L’alienació de béns i drets patrimonials a títol onerós requereix el compliment
de les normes sobre contractació de béns i drets de patrimoni local.
1 bis.a) En cap cas es poden alienar béns immobles qualificats urbanísticament
per usos residencials o que hagin estat obtinguts per cessió obligatòria i gratuïta en
el marc d’execució d’actuacions urbanístiques de caràcter residencial.
1 bis.b) Aquests béns immobles han de ser adscrits en l’inventari de béns patrimonials d’habitatge, i s’han de destinar a la construcció d’habitatge assequible, en
venda o lloguer, en qualsevol de les modalitats prevists en la legislació del dret a
l’habitatge.
1 bis.c) Quan l’Ajuntament no disposi de mitjans o recursos suficients per executar les actuacions de generació d’habitatge residencial assequible, podrà acomplir
dites finalitats per qualsevol modalitat de concessió, cessió de dret de superfície,
permuta o qualsevol altra que no comporti la pèrdua de la titularitat del sòl, a favor
de cooperatives d’usuaris o entitats sense ànim de lucre, en les modalitats previstes
a la legislació del dret a l’habitatge.
Esmena 66
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a les lletres b i c de l’apartat 2.11 de la disposició addicional primera

»2. Per alienar o gravar béns immobles patrimonials, s’han de tenir en compte
les regles següents:
»a) L’alienació de béns immobles patrimonials es pot fer per concurs, subhasta
pública o adjudicació directa. El procediment ordinari per a l’alienació d’immobles
és el concurs.
»b) Es pot acordar la subhasta de béns que, per llur emplaçament, naturalesa i
característiques, siguin inadequats per atendre les directrius derivades de polítiques
públiques d’habitatge. El producte de dita alienació s’ha d’aplicar íntegrament a les
polítiques de promoció d’habitatge en règim de protecció oficial o a la restauració i
rehabilitació d’habitatges en d’altres parts del municipi que resultin més adequades
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a dites polítiques d’habitatge. Per aplicar el previst en aquest apartat, serà requisit
previ que l’Ajuntament disposi del seu pla local d’habitatge o Memòria social d’habitatge incorporada al seu planejament urbanístic.
»c) Un cop esgotats sense resultat, els procediments de concurs i subhasta , es pot
acordar l’adjudicació directa si ho requereixen les particularitats del bé, les necessitats que es volen satisfer o les limitacions del mercat immobiliari, sempre que no
suposi pèrdua del valor patrimonial inicial.
Esmena 67
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió a l’apartat 2.13 de la disposició addicional primera

2.13. Es modifica l’article 236 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que resta redactat
de la manera següent:
«Article 236. Modalitats d’intervenció
»1. Els ens locals poden intervenir l’activitat dels ciutadans pels mitjans següents:
»a) L’aprovació d’ordenances i bans.
»b) La submissió a llicència i a altres actes de control preventiu. Si es tracta de
l’accés i de l’exercici d’activitats, el règim d’intervenció s’ha d’establir de conformitat amb la normativa reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i a l’exercici d’aquestes activitats.
»c) La submissió a comunicació prèvia o a declaració responsable, de conformitat amb la normativa reguladora del procediment administratiu.
»d) Ordres individuals de mandat.
»2. L’activitat d’intervenció s’ha d’ajustar, en tot cas, als principis de legalitat, de
no-discriminació, de necessitat i proporcionalitat amb l’objectiu que es persegueix,
i de respecte a la llibertat individual.
»3. Les llicències o autoritzacions atorgades per altres administracions públiques
no eximeixen a les persones titulars d’empreses i professionals d’obtenir les llicències corresponents dels ens locals o efectuar la declaració responsable o comunicació prèvia si han optat per aquest règim, d’acord amb el que disposa la normativa
sectorial o d’aplicació en cada supòsit. L’exercici d’activitats no s’ha de sotmetre a
intervenció administrativa prèvia mitjançant autorització o altres actes de control
preventiu. Excepcionalment, poden exigir-se actes de control preventiu:
»a) Si alguna de les raons imperioses d’interès general reconegudes pel dret comunitari justifica la intervenció pública, mitjançant el mecanisme de l’autorització,
a fi de preservar determinats béns i interessos generals.
»b) Si el nombre d’operadors econòmics del mercat és limitat com a conseqüència de l’escassetat de recursos naturals, la utilització de domini públic, l’existència
d’impediments tècnics o l’existència de serveis públics sotmesos a tarifes regulades.
»4. En el cas que concorrin autoritzacions d’una entitat local i d’una altra administració, l’entitat local ha de motivar expressament la necessitat de l’autorització i
l’interès general concret que es pretén protegir, i justificar que aquest interès no estigui ja cobert mitjançant una altra autorització existent.
»5. En el cas que l’exercici d’activitats no requereixi autorització habilitant i prèvia, les entitats locals han d’establir i planificar els procediments de comunicació
necessaris i els de verificació posterior del compliment dels requisits per a l’exercici
de l’activitat per part dels interessats, establerts per la legislació sectorial.
»6. S’ha d’escollir sempre el mitjà de control menys intens, d’entre els que permetin protegir l’interès general de què es tracti.»
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Esmena 68
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 4 de l’apartat 2.14 de la disposició addicional primera

»4. Només es pot fer ús de les formes a què fan referència les lletres c) i d) de
l’apartat 3 si queda acreditat, amb una memòria justificativa elaborada a aquest efecte, que són més sostenibles i eficients que les formes establertes per les lletres a) i b),
tenint en compte els criteris de rendibilitat econòmica i recuperació de la inversió,
en els termes de la normativa de règim local, així com criteris de protecció dels drets
laborals i socials dels treballadors i treballadores públics.
Esmena 69
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió de l’apartat 3.2 de la disposició addicional primera

3.2. Se suprimeixen els epígrafs 6.9, 11.8, 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.40 i
12.58 de l’annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats.
Esmena 70
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió al punt 8 de l’apartat 4.1 de la disposició addicional primera

4.1. S’afegeix un apartat, el 8, a l’article 9 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, amb el text següent:
«8. El planejament urbanístic i les ordenances sobre edificació i ús del sòl no
poden establir condicionants en els usos del sòl que comportin restriccions a l’accés
o a l’exercici de les activitats econòmiques que vulnerin els principis i requisits establerts per la Directiva de serveis. Per reglament s’han de regular les raons imperioses d’interès general que, d’acord amb la mateixa Directiva de serveis, permetin
exceptuar-ne l’aplicació. Aquestes restriccions s’han d’ajustar als principis de necessitat, proporcionalitat i no-discriminació sempre que dites condicions estiguin
pertinentment justificades en la memòria del pla, per raons de salubritat, seguretat,
protecció mediambiental i reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i de
contaminants, en ponderació amb la resta d’interessos generals considerats en el
planejament.»
Esmena 71
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió de la lletra f) de l’apartat 4.3 de la disposició addicional primera

»f) La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar
un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del
nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
Esmena 72
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 2 de l’apartat 6 de la disposició addicional primera

»2. El que estableix l’apartat 1 no és aplicable en superfícies que afecten espais
naturals de protecció especial, espais de la Xarxa Natura 2000, forests catalogades
d’utilitat pública o que hagin patit incendis forestals en els darrers vint anys. En
aquest cas, el canvi de l’activitat forestal a l’activitat agrícola està sotmès a règim
d’autorització.»
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Esmena 73
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió de la lletra e) de l’apartat 6 de la disposició addicional tercera

e) L’òrgan ambiental pot determinar que no tenen efectes significatius sobre el
medi ambient les modificacions dels plans urbanístics que no constitueixen variacions fonamentals de les seves estratègies, directrius i propostes o la seva cronologia i que no produeixen diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència.
Per obtenir aquesta declaració, el promotor, en la fase preliminar de l’elaboració de
la modificació, ha de presentar una sol·licitud en què justifiqui les circumstàncies
descrites. El termini per adoptar i notificar la declaració és d’un mes des de la presentació de la sol·licitud. La manca de resolució expressa té efectes desestimatoris.
Esmena 74
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 1 de la disposició addicional quarta

1. Les administracions públiques de Catalunya, per prestar els serveis continguts
en aquesta Llei, poden optar pel model organitzatiu de la finestreta única empresarial.
Esmena 75
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 1 de la disposició addicional cinquena

1. Les administracions públiques poden promoure la connexió de les seves respectives àrees privades que afectin els titulars de les activitats econòmiques amb
l’àrea privada del portal electrònic únic per tal de recuperar les dades bàsiques comunicades anteriorment i fer possibles les funcions previstes a l’article 12 d’aquesta
Llei.
Esmena 76
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’apartat 4 de la disposició addicional vuitena

4. Les administracions públiques catalanes poden treballar amb les adreces normalitzades dels establiments en els procediments administratius de la seva competència; així mateix, han d’incorporar l’identificador únic als expedients administratius de la seva competència i garantir, a la persona titular d’una activitat econòmica,
una visió integral de l’estat de legalització d’una empresa i dels seus establiments
des de l’àrea privada de l’empresa.
Esmena 77
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a la disposició addicional novena

El conseller o consellera del departament competent en matèria d’indústria, en
el marc d’aquesta Llei i sense perjudici de les competències atribuïdes als diferents
departaments i en col·laboració amb els ens locals afectats per tal d’impulsar l’activitat econòmica, pot proposar al Govern, perquè els aprovi, projectes d’interès
general que afavoreixin els processos de transformació sectorial o reconversió industrial d’àmbits en què històricament hagi predominat un únic tipus d’indústria, o
l’explotació de recursos naturals, com ara els jaciments i altres recursos geològics o
similars, que estiguin en fase de disminució important, de transformació o de tancament de l’activitat principal.
Els projectes designats com a estratègics han de ser presentats pel Govern al Parlament i aprovats en sessió plenària.
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Esmena 78
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a la disposició addicional desena

El Govern ha d’impulsar, en col·laboració amb els ens locals, la incorporació de
nous serveis transversals que facilitin la localització de les empreses en el territori català i puguin incrementar la competitivitat de l’economia catalana per atreure
projectes estratègics.
Esmena 79
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió de la disposició addicional onzena

Disposició addicional onzena. Actualització de l’annex
Les actualitzacions de l’annex poden ser aprovades per ordre del conseller o
consellera del departament competent en matèria d’empresa, un cop escoltades les
valoracions realitzades per la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica
prevista en l’article 20 d’aquesta Llei.
Esmena 80
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió de la disposició addicional setzena

Disposició addicional setzena. Exempcions de l’annex
Resten exemptes de presentar la comunicació d’inici prevista a l’article 31 les
activitats professionals, científiques i tècniques (grup M) i les activitats administratives i serveis auxiliars (epígrafs 821, 822, 823 i 829 del grup N) si es desenvolupen
en una part de l’habitatge.
Esmena 81
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una nova disposició addicional

La Generalitat de Catalunya ha presentar un informe tècnic sobre els costos humans, econòmics i tècnics de posar en marxar aquesta llei de facilitació econòmica
abans del seu desplegament. Així com establir els mecanismes econòmic i tècnics de
suport a les administracions locals.
Esmena 82
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una nova disposició addicional

La Generalitat de Catalunya ha de garantir que totes les administracions que
s’incorporen als procediments recollits en aquesta llei compten amb els recursos
humans, tècnics i econòmics necessaris pel seu desplegament. Així com garantir el
personal necessari per tramitar els expedients sancionadors dins el període establert
en aquesta llei.
Esmena 83
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una nova disposició addicional

La Generalitat de Catalunya es compromet a reforçar les inspeccions tècniques
necessàries sobre l’activitat econòmica de cara a que aquesta compleixi amb els requisits laborals, ambientals, socials i econòmics establerts.
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Esmena 84
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una nova disposició addicional

La Generalitat de Catalunya es compromet a, en el termini de tres mesos, aprovar un pla per garantir la plena digitalització d’autònoms, microempreses i PIMES.
Esmena 85
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una nova disposició addicional

Disposició addicional. Règim especial del municipi de Barcelona.
En el marc del règim especial de la ciutat, establert en la Carta Municipal, es reconeix al municipi de Barcelona la competència i la capacitat suficient pel que fa a:
a) La instal·lació i obertura d’activitats econòmiques al seu terme municipal, independentment del règim d’intervenció al qual estiguin sotmeses.
b) Les solucions tecnològiques en la intervenció de les activitats, sens perjudici
de l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la Finestreta Única Empresarial.
c) Establir mitjançant les ordenances municipals la documentació que cal aportar en el tràmit d’inici de les activitats, amb caràcter preferent a la regulació continguda en aquesta llei; el règim d’intervenció; així com establir la tipologia d’activitats
pròpia, que permeti incloure, entre altres, les activitats que es desenvolupin a la ciutat de Barcelona sense disposar d’un establiment permanent.
Esmena 86
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de la disposició transitòria segona

Mentre no s’hagi fet efectiu el desplegament tecnològic que permeti la gestió
unificada de dades per a l’exercici d’activitats econòmiques de competència de les
administracions locals, es podrà realitzar la gestió unificada de dades des del portal
únic previst en l’article 11 d’aquesta Llei, i serà responsabilitat de l’Administració
local la definició del procediment administratiu transitori corresponent als tràmits
municipals.
Esmena 87
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió a la disposició transitòria sisena

Es consideren habilitades per col·laborar amb les administracions públiques en
l’execució dels plans d’inspecció i control de l’exercici de les activitats compreses
en aquesta Llei, mentre no s’aprovi el procediment reglamentari corresponent, segons la previsió de l’article 40 d’aquesta Llei, les entitats col·laboradores habilitades
per operar a Catalunya en matèria de seguretat pública dins l’àmbit de prevenció
i seguretat en matèria d’incendis i dels establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives, i en matèria de medi ambient dins l’àmbit de
prevenció i control ambiental de les activitats, o en altres matèries, sempre que les
funcions per les quals estan habilitades, i el personal habilitat i els mitjans de què
disposin, els permetin desenvolupar correctament les funcions d’execució dels plans
d’inspecció i control previstes en aquesta Llei.
Esmena 88
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a la disposició final primera

El Govern de la Generalitat ha de desplegar reglamentàriament, d’acord amb les
organitzacions socials i empresarials més representatives i en col·laboració amb els
ens locals, el procés d’ordenació dels projectes de reindustrialització que, des de l’anticipació i la capacitat preventiva, permetin contribuir a la transició cap a un nou model
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industrial de més valor afegit, tot garantint un impacte positiu en l’àmbit econòmic,
social i territorial.
Esmena 89
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió d’un paràgraf del punt 2 de l’apartat 1 de la disposició final segona

»2. Els establiments o les activitats subjectes a comunicació, d’acord amb la seva
regulació específica o d’acord amb la Llei de facilitació de l’activitat econòmica, que
no estiguin inclosos en l’annex 1 no requereixen la verificació de les condicions de
prevenció i seguretat en matèria d’incendis prèviament a la posada en funcionament.
»Segons el que preveu l’article 31 de l’esmentada Llei de facilitació, tant per a
aquells supòsits en què la comunicació de dades ha d’anar acompanyada del certificat
acreditatiu de l’adequació de l’establiment, signat per la persona tècnica competent,
com per als supòsits en què la comunicació de dades ha d’anar també acompanyada per
un projecte tècnic signat per la persona tècnica competent, aquest certificat ha d’acreditar també el compliment de les mesures de prevenció i seguretat en matèria d’incendis,
d’acord amb la reglamentació tècnica aplicable.
Esmena 90
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió del punt 6 de l’apartat 1 de la disposició final segona

»6. Els actes de comprovació prèvia a la posada en funcionament, la revisió o el
control periòdic d’una activitat només els pot establir una norma amb rang de llei.
Esmena 91
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió a l’apartat 2 de les Observacions generals de l’Annex

Annex. Activitats econòmiques desenvolupades en un establiment sotmeses al
règim d’intervenció previst a l’article 31 d’aquesta Llei
Observacions generals
1. La classificació de les activitats d’aquest annex s’ha realitzat d’acord amb el
que estableix el Decret 137/2008, del 8 de juliol, pel qual s’aprova la Classificació
catalana d’activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). Per veure les notes explicatives i les activitats contingudes en cadascun dels epígrafs consulteu l’esmentat
Decret.
2. La classificació continguda en aquest annex és d’aplicació en defecte de normativa sectorial que reguli la competència municipal sobre l’obertura de l’establiment, i queden exemptes d’aquesta regulació les activitats detallades a la disposició
addicional setzena d’aquesta Llei. Respecte a la regulació sectorial, cal consultar
l’eina de cerca guiada o la normativa sectorial corresponent.
Esmena 92
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 4 a les Observacions generals de l’Annex

4. Les següents activitats estan sotmeses al règim d’intervenció de llicència o
autorització segons correspongui: 41, 42, 43, 49, 52, 55, 561, 563, 771, 822, 823,
85,86,87,88,92.

Fascicle tercer
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Esmenes annex
Classificació

Sub Classificació Esmena

41

Suprimir

42

Suprimir

43

Suprmir

49

Suprimir

52

Suprimir

55
56

Suprimir
561

Suprimir

563

Suprimir

59

Si S construïda és < 250

62

Si S construïda és < 250

63

Si S construïda és < 250

64

Si S construïda és < 250

65

Si S construïda és < 250

66

Si S construïda és < 250

68

Si S construïda és < 250

69

Si S construïda és < 250

70

Si S construïda és < 250

71

Si S construïda és < 250

73
74

77

Si S construïda és < 250
741

Si S construïda és < 250

743

Si S construïda és < 250

749

Si S construïda és < 250

771

Suprimir

772

Si S construïda és < 250

773

Si S construïda és < 250

774

Si S construïda és < 250

78

Si S construïda és < 250

79

Si S construïda és < 250

80

Si S construïda és < 250

81
82

Si S construïda és < 250
821

Si S construïda és < 250

822

Suprimir

823

Suprimir

829

Si S construïda és < 250

85

Suprimir

86

Suprimir

87

Suprimir

88

Suprimir

92

Suprimir

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat,
GP CatECP
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3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2014, del 4 de
desembre, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, a fi
d’establir mecanismes anuals d’impuls i control de l’acció exterior de
la Generalitat
202-00085/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; SP PPC; GP Cs (reg. 86460; 86593; 87152).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 01.12.2020 al 07.12.2020).
Finiment del termini: 09.12.2020; 10:30 h.

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. 87235).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 02.12.2020; 10:30 h.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

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 6/2020 sobre els
impostos propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a
l’exercici 2018
256-00044/12
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS
Reg. 86675; 86680; 87121; 87157; 87184; 87188 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC,
27.11.2020
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 86675)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputada
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix
l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2020
sobre els impostos propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici
2018 (tram. 256-00044/12).
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 6/2020 sobre els impostos propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici 2018 (tram.
256-00044/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.
Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputada,
GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 86680)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rafel
Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2020 sobre els impostos propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici 2018 (tram. 256-00044/12).
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 6/2020 sobre els impostos propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici 2018 (tram.
256-00044/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.
Palau del Parlament, 17 de novembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bruguera
Batalla, diputats, GP PSC-Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 87121)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Manuel Reyes López, diputat del
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix
l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2020
sobre els impostos propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici
2018 (tram. 256-00044/12).
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 6/2020 sobre els impostos propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici 2018 (tram.
256-00044/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.
Palau del Parlament, 25 de novembre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representat; Manuel Reyes López, diputat, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 87157)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes:
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2020 sobre els impostos propis
de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici 2018 (tram. 256-00044/12)
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 6/2020 sobre els impostos propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici 2018 (tram.
256-00044/12)
Palau del Parlament, 25 de novembre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 87184)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada del
Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 186.5
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente propuesta de resolución subsiguiente al debate del procedimiento relativo al informe de fiscalitzación presentado por la Sindicatura de Comptes:
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2020 sobre els impostos propis
de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici 2018 (tram. 256-00044/12)
Propuesta de resolución

1. El Parlamento de Cataluña, aprueba el informe de Fiscalización 6/2020, relativo a los Impuestos propios de la Generalitat de Cataluña para el ejercicio 2018
(Tram. 256-00044/12) e insta al Gobierno a seguir las recomendaciones de dicho
informe.
2. El Parlamento de Cataluña, insta a la Agencia Tributaria Catalana (ATC) a
establecer mecanismos digitalizados de control y seguimiento de todos los impuestos que recauda.
3. El Parlamento de Cataluña, insta a la Agencia Tributaria Catalana (ATC) a
establecer un Plan de requerimiento automático para aquellos sujetos que no presenten declaración estando obligados a ello, así como, para ajustar las declaraciones al
ejercicio correspondiente sin retrasos en las mismas.
Palacio del Parlamento, 25 de noviembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 87188)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Gemma Geis i Carreras, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament,
presenta la següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes:
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2020 sobre els impostos propis
de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici 2018 (tram. 256-00044/12)
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2020 sobre l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017. Tram. 256-00045/12
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2020 sobre l’Hospital Clínic
de Barcelona, d’acord amb la Resolució 747/XI del Parlament de Catalunya. Tram.
256-00046/12
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 6/2020 sobre els impostos propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici 2018 (tram.
256-00044/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 7/2020 sobre l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017, (Tram. 25600045/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 8/2020 sobre l’Hospital Clínic de Barcelona, d’acord amb la Resolució 747/XI del Parlament de Catalunya, (Tram. 256-00046/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
Palau del Parlament, 26 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu adjunta GP JxCat

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2020 sobre l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017
256-00045/12
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS
Reg. 86676; 86681; 87122; 87158; 87185; 87188 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC,
27.11.2020
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 86676)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputada
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix
l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2020
sobre l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017
(tram. 256-00045/12).
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 7/2020 sobre l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 25600045/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.
Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputada,
GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 86681)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rafel
Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2020 sobre l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya,
corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-00045/12).
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 7/2020 sobre l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 25600045/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.
Palau del Parlament, 17 de novembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bruguera
Batalla, diputats, GP PSC-Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 87122)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Manuel Reyes López, diputat del
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix
l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2020
sobre l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017
(tram. 256-00045/12).
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 7/2020 sobre l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 25600045/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.
Palau del Parlament, 25 de novembre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Manuel Reyes López, diputat, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 87158)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes:
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2020 sobre l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-00045/12)
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 7/2020 sobre l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 25600045/12)
Palau del Parlament, 25 de novembre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 87185)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sergio Sanz Jiménez, diputado, Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo
que establece el artículo 186.5 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente propuesta de resolución subsiguiente al debate del procedimiento relativo al informe de fiscalitzación presentado por la Sindicatura de Comptes:
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Procedimento relativo al informe de fiscalización 7/2020, sobre el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña correspondiente al ejercicio 2017 (Tram. 25600045/12).
Propuesta de resolución

1. El Parlamento de Cataluña aprueba Informe de fiscalización 7/2020, sobre el
Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC) correspondiente al ejercicio
2017 (Tram. 256-00045/12).
2. El Parlamento de Cataluña insta al Instituto Cartográfico y Geológica (ICGC)
a atender todas las observaciones y recomendaciones señaladas en el informe de fiscalización elaborado por la Sindicatura de Cuentas.
Palacio del Parlamento, 25 de noviembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sergio Sanz Jiménez, Maialen Fernández Cabezas, diputados, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 87188)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Gemma Geis i Carreras, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament,
presenta la següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes:
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2020 sobre els impostos propis
de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici 2018 (tram. 256-00044/12)
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2020 sobre l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017. Tram. 256-00045/12
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2020 sobre l’Hospital Clínic
de Barcelona, d’acord amb la Resolució 747/XI del Parlament de Catalunya. Tram.
256-00046/12
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 6/2020 sobre els impostos propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici 2018 (tram.
256-00044/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 7/2020 sobre l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017, (Tram. 25600045/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 8/2020 sobre l’Hospital Clínic de Barcelona, d’acord amb la Resolució 747/XI del Parlament de Catalunya, (Tram. 256-00046/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
Palau del Parlament, 26 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu adjunta GP JxCat
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2020 sobre
l’Hospital Clínic de Barcelona, d’acord amb la Resolució 747/XI del
Parlament de Catalunya
256-00046/12
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS
Reg. 86677; 86682; 87123; 87159; 87187; 87188 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC,
27.11.2020
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 86677)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputada
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix
l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2020
sobre l’Hospital Clínic de Barcelona, d’acord amb la Resolució 747/XI del Parlament de Catalunya (tram. 256-00046/12).
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 8/2020 sobre l’Hospital Clínic de Barcelona, d’acord amb la Resolució 747/XI del Parlament de Catalunya (tram. 256-00046/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit
informe.
Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputada,
GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 86682)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rafel
Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2020 sobre l’Hospital Clínic de Barcelona, d’acord amb la
Resolució 747/XI del Parlament de Catalunya (tram. 256-00046/12).
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 8/2020 sobre l’Hospital Clínic de Barcelona, d’acord amb la Resolució 747/XI del Parlament de Catalunya (tram. 256-00046/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit
informe.
Palau del Parlament, 17 de novembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bruguera
Batalla, diputats, GP PSC-Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 87123)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Manuel Reyes López, diputat del
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix
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l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2020
sobre l’Hospital Clínic de Barcelona, d’acord amb la Resolució 747/XI del Parlament de Catalunya (tram. 256-00046/12).
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 8/2020 sobre l’Hospital Clínic de Barcelona, d’acord amb la Resolució 747/XI del Parlament de Catalunya (tram. 256-00046/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit
informe.
Palau del Parlament, 25 de novembre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Manuel Reyes López, diputat, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 87159)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes:
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2020 sobre l’Hospital Clínic
de Barcelona, d’acord amb la Resolució 747/XI del Parlament de Catalunya (tram.
256-00046/12)
Proposta de resolució

El Parlament aprova l’informe de fiscalització 8/2020 sobre l’Hospital Clínic de
Barcelona, d’acord amb la Resolució 747/XI del Parlament de Catalunya (tram. 25600046/12)
Palau del Parlament, 25 de novembre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 87187)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Lorena Roldán Suárez, portavoz, María Francisca Valle Fuentes, diputada, Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establece el artículo 186.5 del Reglamento del Parlamento, presentan la
siguiente propuesta de resolución subsiguiente al debate del procedimiento relativo
al informe de fiscalitzación presentado por la Sindicatura de Comptes:
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2020 sobre l’Hospital Clínic
de Barcelona, d’acord amb la Resolució 747/XI del Parlament de Catalunya (tram.
256-00046/12)
Propuesta de resolución

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 8/2020, sobre
Hospital Clínic de Barcelona (HCPB) i insta el Govern a seguir les recomanacions
del dit informe.
2. El Parlament de Catalunya insta a l’HCPB, a que presenti els comptes anuals
en el termini establert.
3. El Parlament de Catalunya insta a l’HCPB a que es registrin els actius en la
forma recomanada per la Sindicatura de Comptes, de manera que es pugui conèixer
el valor dels mateixos.
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4. El Parlament de Catalunya insta a l’HCPB a que realitzi un estudi pormenoritzat per a buscar les millors alternatives en la gestió dels immobles propietat de
l’HCB que generin la màxima rentabilitat.
5. El Parlament de Catalunya insta a l’HCPB a que es rectifiquin les irregularitats relatives a fraccionaments de contractes i que es formalitzin els contractes atenent al procediment que correspongui segons la normativa vigent.
6. El Parlament de Catalunya insta a l’HCPB a que es respecti la normativa en
relació a que tan sols formin part de la Mesa de contractació de licitacions persones
que hagin estat nombrades per l’òrgan de contractació.
7. El Parlament de Catalunya insta a que els convenis de col·laboració concretin
els drets i compromisos assumits per les parts
8. El Parlament de Catalunya insta a l’HCPB a que complir les recomanacions
donades per la Sindicatura de Comptes als informes anteriors a aquest, tant l’informe 29/16 i 17/12 que encara no s’hagin observat.
9. El Parlament de Catalunya insta a la Sindicatura de Comptes a fer el seguiment i donar compte del grau de compliment de les recomanacions aprovades pel
Parlament derivades de l’informe emès i dels anteriors.
Palacio del Parlamento, 26 de noviembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; María Francisca Valle Fuentes, Maialen
Fernández Cabezas, diputados, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 87188)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Gemma Geis i Carreras, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament,
presenta la següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes:
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2020 sobre els impostos propis
de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici 2018 (tram. 256-00044/12)
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2020 sobre l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017. Tram. 256-00045/12
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2020 sobre l’Hospital Clínic
de Barcelona, d’acord amb la Resolució 747/XI del Parlament de Catalunya. Tram.
256-00046/12
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 6/2020 sobre els impostos propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici 2018 (tram.
256-00044/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 7/2020 sobre l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017, (Tram. 25600045/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 8/2020 sobre l’Hospital Clínic de Barcelona, d’acord amb la Resolució 747/XI del Parlament de Catalunya, (Tram. 256-00046/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
Palau del Parlament, 26 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu adjunta GP JxCat

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

83

BOPC 745
1 de desembre de 2020

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2020, sobre la
fundació Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, corresponent a
l’exercici del 2017
256-00052/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 87218).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.12.2020; 10:30 h.

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. 87254).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.12.2020 al 07.12.2020).
Finiment del termini: 09.12.2020; 10:30 h.
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4.

Informació

4.53.

Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals
amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública i
amb el conseller d’Interior sobre el protocol d’actuació en casos
d’espionatge il·legal a ciutadans
354-00341/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals,
en la sessió 37, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 633.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals
amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre
les pressions que reben alguns servidors públics en l’exercici de la
seva feina
354-00348/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 37, tinguda el
25.11.2020, DSPC-C 633.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals
amb la consellera de la Presidència sobre un possible cas
d’assetjament laboral a la Delegació del Govern a Suïssa
354-00353/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals,
en la sessió 37, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 633.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals
amb la consellera de la Presidència sobre el nomenament com
a assessor del Departament de la Presidència del presumpte
responsable d’un possible cas d’assetjament laboral a la Delegació
del Govern de Suïssa
354-00354/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals,
en la sessió 37, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 633.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb
el conseller d’Interior sobre el resultat de les proves d’avaluació
psicològica en la convocatòria d’oposicions per a l’accés a l’escala
bàsica de Bombers de la Generalitat
354-00402/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió
32, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 635.

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

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió
32, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 635.

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

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió
32, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 635.

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

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió
32, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 635.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
sobre la situació de l’empresa Te Connectivity
354-00410/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Treball, Afers So
cials i Famílies, en la sessió 34, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 632.

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

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals,
en la sessió 37, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 633.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i
Famílies sobre la gestió dels ajuts als autònoms durant el 9 i el 10
de novembre de 2020
354-00416/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió 34, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 632.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
sobre la gestió dels ajuts als autònoms i les microempreses per a fer
front als efectes de les mesures adoptades enfront de la Covid-19
354-00417/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Treball, Afers So
cials i Famílies, en la sessió 34, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 632.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball,
Afers Socials i Famílies amb el conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública sobre la gestió dels ajuts als autònoms i les
microempreses per a fer front als efectes de les mesures adoptades
enfront de la Covid-19
354-00418/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió 34, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 632.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
sobre els ajuts als autònoms
354-00422/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Treball, Afers So
cials i Famílies, en la sessió 34, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 632.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies amb els consellers de Treball, Afers Socials i
Famílies i de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre el
col·lapse del web per a sol·licitar els ajuts per al manteniment de
l’activitat econòmica d’autònoms i microempreses davant la Covid-19
354-00429/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Treball, Afers So
cials i Famílies, en la sessió 34, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 632.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la
Comissió de Salut perquè informi sobre el sistema de recopilació de
dades sobre la Covid-19
356-00760/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la
sessió 35, tinguda el 26.11.2020, DSPC-C 638.
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Sol·licitud de compareixença de Jacob Mendioroz, director de la
Unitat de Seguiment de la Covid-19, davant la Comissió de Salut
perquè informi sobre el personal necessari per al rastreig del virus
356-00826/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la
sessió 35, tinguda el 26.11.2020, DSPC-C 638.

Sol·licitud de compareixença de Jaume Graells i Veguin davant la
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les presumptes
irregularitats econòmiques del Consell Esportiu de l’Hospitalet de
Llobregat
356-00830/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 37, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 633.

Sol·licitud de compareixença de Cristian Alcázar Esteban davant la
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les presumptes
irregularitats econòmiques del Consell Esportiu de l’Hospitalet de
Llobregat
356-00831/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 37, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 633.

Sol·licitud de compareixença de Cristóbal Plaza Lao davant la
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les presumptes
irregularitats econòmiques del Consell Esportiu de l’Hospitalet de
Llobregat
356-00832/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 37, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 633.
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Sol·licitud de compareixença de Pere Manuel Gutiérrez, president
del Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de
Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi
sobre la situació del sector esportiu
356-00851/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 37, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 633.

Sol·licitud de compareixença de Gerard Esteva, president de la Unió
de Federacions Esportives de Catalunya, davant la Comissió d’Afers
Institucionals perquè informi sobre la situació del sector esportiu
356-00852/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 37, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 633.

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Administració i
Funció Pública davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè
informi sobre el nomenament com a assessor del Departament
de la Presidència del presumpte responsable d’un possible cas
d’assetjament laboral a la Delegació del Govern de Suïssa
356-00856/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 37, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 633.

Sol·licitud de compareixença del director general de Comunicació del
Govern perquè informi sobre la difusió d’una campanya falsa a les
xarxes socials
356-00861/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 37, tinguda el
25.11.2020, DSPC-C 633.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma
Tablaos Emblemáticos davant la Comissió de Cultura perquè informi
sobre l’efecte de la Covid-19 en el sector del flamenc
356-00866/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la
sessió 23, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 637.

Sol·licitud de compareixença de Miquel Juncosa, director de l’entitat
Obertament, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi
sobre la necessitat de fer campanyes i actuacions públiques per a
erradicar l’estigma i la discriminació en l’àmbit de la salut mental
356-00879/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 37, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 633.

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

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la
sessió 23, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 637.

Sol·licitud de compareixença de Núria Marín Martínez, alcaldessa de
l’Hospitalet de Llobregat, davant la Comissió d’Afers Institucionals
perquè informi sobre la investigació oberta pels delictes de
malversació de fons públics, falsedat documental i blanqueig al
Consell Esportiu de l’Hospitalet de Llobregat
356-00907/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 37, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 633.
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Sol·licitud de compareixença de Jaume Graells i Veguin, Cristian
Alcázar Esteban i Cristóbal Plaza Lao davant la Comissió d’Afers
Institucionals perquè informin sobre la investigació oberta pels
delictes de malversació de fons públics, falsedat documental i
blanqueig al Consell Esportiu de l’Hospitalet de Llobregat
356-00908/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 37, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 633.

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

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la
sessió 23, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 637.

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

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la
sessió 23, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 637.

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

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la
sessió 32, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 635.
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Sol·licitud de compareixença d’Eduard Sallent, comissari en cap del
Cos de Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior perquè
informi sobre la notícia d’un mitjà de comunicació relativa a la
suplantació digital d’organitzacions de l’esquerra independentista i
moviments socials
356-00915/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la
sessió 32, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 635.

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

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la
sessió 32, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 635.

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

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 37, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 633.

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

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la
sessió 23, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 637.
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Sol·licitud de compareixença d’un membre del Comitè de Direcció i
un membre del Consell Assessor del Pla territorial de protecció civil
de Catalunya (Procicat) davant la Comissió d’Afers Institucionals
perquè exposin l’informe sobre l’adequació dels col·legis electorals i
el procediment de vot
356-00924/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 37, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 633.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del comitè
d’empresa de TE Connectivity Spain, de Montcada i Reixac (Vallès
Occidental), davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
perquè informi sobre el tancament de l’empresa
356-00925/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies, en la sessió 34, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 632.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del comitè
d’empresa de Motherson Sintermetal Products, de Ripollet (Vallès
Occidental), davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
perquè informi sobre els acords per a l’extinció de l’activitat
356-00926/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies, en la sessió 34, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 632.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Mir, alcalde de Cabrera
de Mar, davant de la Comissió de Territori perquè informi sobre
la modificació puntual del pla d’ordenació urbanistica municipal
relacionada amb les investigacions per possible tràfic d’influències
de l’exconseller Xavier Vendrell
356-00930/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 86792).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 25.11.2020.

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

94

BOPC 745
1 de desembre de 2020

Sol·licitud de compareixença d’Enric Mir, exregidor d’urbanisme
de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, davant la Comissió de Territori
perquè informi sobre la modificació puntual del pla d’ordenació
urbanistica municipal relacionada amb les investigacions per
possible tràfic d’influències de l’exconseller Xavier Vendrell
356-00931/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 86793).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 25.11.2020.

4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller
d’Interior sobre el resultat de les proves d’avaluació psicològica en la
convocatòria d’oposicions per a l’accés a l’escala bàsica de Bombers
de la Generalitat
355-00253/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

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

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller
d’Interior sobre la informació d’un mitjà de comunicació relativa a la
suplantació digital d’organitzacions de l’esquerra independentista i
moviments socials
355-00254/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

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

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller de
Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la informació d’un
mitjà de comunicació relativa a la suplantació digital d’organitzacions
de l’esquerra independentista i moviments socials
355-00255/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 32, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 635.
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Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller
d’Interior sobre el dispositiu policial del desallotjament de la Casa
Buenos Aires, de Barcelona
355-00256/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

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

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la situació
de l’empresa TE Connectivity
355-00257/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

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

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la gestió
dels ajuts als autònoms durant el 9 i el 10 de novembre de 2020
355-00258/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

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

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la gestió
dels ajuts als autònoms i les microempreses per a afrontar els
efectes de la Covid-19
355-00259/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

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

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre
la gestió dels ajuts als autònoms i les microempreses per a afrontar
els efectes de la Covid-19
355-00260/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat 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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Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre els ajuts
als autònoms
355-00261/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

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

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
amb els consellers de Treball, Afers Socials i Famílies i de Polítiques
Digitals i Administració Pública sobre el col·lapse del web per a
sol·licitar els ajuts per al manteniment de l’activitat econòmica
d’autònoms i microempreses davant la Covid-19
355-00262/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

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

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el
conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública i amb
el conseller d’Interior sobre el protocol d’actuació en casos
d’espionatge il·legal a ciutadans
355-00263/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 37, tinguda el 25.11.2020,
DSPC-C 633.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la
consellera de la Presidència sobre un possible cas d’assetjament
laboral a la Delegació del Govern a Suïssa
355-00264/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 37, tinguda el 25.11.2020,
DSPC-C 633.
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Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la
consellera de la Presidència sobre el nomenament com a assessor
del Departament de la Presidència del presumpte responsable d’un
possible cas d’assetjament laboral a la Delegació del Govern a Suïssa
355-00265/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 37, tinguda el 25.11.2020,
DSPC-C 633.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la
consellera de la Presidència sobre les mesures restrictives en el món
de l’esport arran de la crisi sanitària de la Covid-19
355-00266/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 37, tinguda el 25.11.2020,
DSPC-C 633.

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

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació de
Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb relació
a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament
del maltractament infantil
353-00571/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 20.11.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació
Residència Assistencial de Manresa amb relació a la Proposició de
llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament
infantil
353-00572/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 20.11.2020.
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Compareixença en ponència d’una representació de CEPS Projectes
Socials amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la
prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00585/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 20.11.2020.

Compareixença en ponència d’una representació d’Amalgama-7 i
Associats amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la
prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00615/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 20.11.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació
Champagnat amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la
prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00628/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 20.11.2020.

Compareixença del secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció
a la Víctima davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la
situació dels serveis penitenciaris
357-00557/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió de Justícia, tinguda el 26.11.2020,
DSPC-C 639.

Compareixença d’una representació dels guaites forestals de la
Generalitat davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la
situació del col·lectiu
357-00730/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió d’Interior, tinguda el 25.11.2020,
DSPC-C 635.
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Compareixença del sub-director general de Planificació i Programes
davant la Comissió de Justícia per a informar sobre el pla de reforç i
millorament del servei públic de la justícia a Barcelona
357-00969/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió de Justícia, tinguda el 26.11.2020,
DSPC-C 639.

Compareixença de Xavier Milà i Vidal, director gerent del Centre
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la
Comissió d’Interior per a informar sobre la notícia d’un mitjà de
comunicació relativa a la suplantació digital d’organitzacions de
l’esquerra independentista i moviments socials
357-01015/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença d’Eduard Sallent, ex-comissari en cap del Cos de
Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior per a informar
sobre la notícia d’un mitjà de comunicació relativa a la suplantació
digital d’organitzacions de l’esquerra independentista i moviments
socials
357-01016/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis
i Salvaments davant la Comissió d’Interior per a informar sobre el
resultat de les proves d’avaluació psicològica en la convocatòria
d’oposicions per a l’accés a l’escala bàsica de Bombers de la
Generalitat
357-01017/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 32, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 635.
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Compareixença d’una representació del comitè d’empresa de TE
Connectivity Spain, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), davant
la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre
el tancament de l’empresa
357-01018/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença d’una representació del comitè d’empresa de
Motherson Sintermetal Products, de Ripollet (Vallès Occidental),
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar
sobre els acords per a l’extinció de l’activitat
357-01019/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença d’una representació de la plataforma Tablaos
Emblemáticos davant la Comissió de Cultura per a informar sobre
l’efecte de la Covid-19 en el sector del flamenc
357-01020/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença d’una representació del Consell Nacional de la
Cultura i de les Arts davant la Comissió de Cultura per a explicar
l’informe «Factors que incideixen en la participació cultural de la gent
jove de Catalunya»
357-01021/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença d’una representació del Col·lectiu de Companyies
Independents de Teatre de Catalunya davant la Comissió de Cultura
per a informar sobre la crisi del sector cultural provocada per la
Covid-19
357-01022/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 23, tinguda el 25.11.2020, DSPC-C 637.
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Compareixença d’una representació de l’Associació de Tècnics
de l’Espectacle de Catalunya davant la Comissió de Cultura per a
informar sobre la crisi del sector cultural provocada per la Covid-19
357-01023/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença de Noemí Osorio Úbeda, presidenta del Festival
FlamenGi, davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la
situació derivada del tancament de les activitats relacionades amb el
flamenc
357-01024/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de
Salut per a informar sobre el sistema de recopilació de dades sobre
la Covid-19
357-01025/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 35, tinguda el 26.11.2020, DSPC-C 638.
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comissió de Salut, tinguda el 26.11.2020,
DSPC-C 638.

Compareixença de Jacob Mendioroz, director de la Unitat de
Seguiment de la Covid-19, davant la Comissió de Salut per a informar
sobre el personal necessari per al rastreig del virus
357-01026/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 35, tinguda el 26.11.2020, DSPC-C 638.
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comissió de Salut, tinguda el 26.11.2020,
DSPC-C 638.
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Compareixença de Jaume Graells i Veguin davant la Comissió d’Afers
Institucionals per a informar sobre les presumptes irregularitats
econòmiques del Consell Esportiu de l’Hospitalet de Llobregat
357-01027/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 37, tinguda el 25.11.2020,
DSPC-C 633.

Compareixença de Cristian Alcázar Esteban davant la Comissió
d’Afers Institucionals per a informar sobre les presumptes
irregularitats econòmiques del Consell Esportiu de l’Hospitalet de
Llobregat
357-01028/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 37, tinguda el 25.11.2020,
DSPC-C 633.

Compareixença de Cristóbal Plaza Lao davant la Comissió d’Afers
Institucionals per a informar sobre les presumptes irregularitats
econòmiques del Consell Esportiu de l’Hospitalet de Llobregat
357-01029/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 37, tinguda el 25.11.2020,
DSPC-C 633.

Compareixença de Pere Manuel Gutiérrez, president del Col·legi de
Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya, davant
la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre la situació del
sector esportiu
357-01030/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 37, tinguda el 25.11.2020,
DSPC-C 633.
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Compareixença de Gerard Esteva, president de la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya, davant la Comissió d’Afers
Institucionals per a informar sobre la situació del sector esportiu
357-01031/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 37, tinguda el 25.11.2020,
DSPC-C 633.

Compareixença de la secretària d’Administració i Funció Pública
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre el
nomenament com a assessor del Departament de la Presidència del
presumpte responsable d’un possible cas d’assetjament laboral a la
Delegació del Govern a Suïssa
357-01032/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 37, tinguda el 25.11.2020,
DSPC-C 633.

Compareixença de Miquel Juncosa, director de l’entitat Obertament,
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre la
necessitat de fer campanyes i actuacions públiques per a erradicar
l’estigma i la discriminació en l’àmbit de la salut mental
357-01033/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 37, tinguda el 25.11.2020,
DSPC-C 633.

Compareixença de Núria Marín Martínez, alcaldessa de l’Hospitalet
de Llobregat, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar
sobre la investigació oberta pels delictes de malversació de fons
públics, falsedat documental i blanqueig al Consell Esportiu de
l’Hospitalet de Llobregat
357-01034/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 37, tinguda el 25.11.2020,
DSPC-C 633.
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Compareixença de Jaume Graells i Veguin, Cristian Alcázar Esteban
i Cristóbal Plaza Lao davant la Comissió d’Afers Institucionals per a
informar sobre la investigació oberta pels delictes de malversació de
fons públics, falsedat documental i blanqueig al Consell Esportiu de
l’Hospitalet de Llobregat
357-01035/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 37, tinguda el 25.11.2020,
DSPC-C 633.

Compareixença del secretari general de l’Esport i de l’Activitat
Física davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre
les mesures adoptades en el món de l’esport per les restriccions
provocades per la pandèmia de Covid-19
357-01036/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 37, tinguda el 25.11.2020,
DSPC-C 633.

Compareixença d’un membre del Comitè de Direcció i un membre del
Consell Assessor del Pla territorial de protecció civil de Catalunya
(Procicat) davant la Comissió d’Afers Institucionals per a exposar
l’informe sobre l’adequació dels col·legis electorals i el procediment
de vot
357-01037/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 37, tinguda el 25.11.2020,
DSPC-C 633.
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