
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 1058/XII del Parlament de Catalunya, sobre la llibertat d’ensenyament
250-01055/12
Adopció 7

Resolució 1059/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’aturada del tancament de 
l’Escola Montigalà, de Badalona, i la construcció del nou edifici
250-01102/12
Adopció 7

Resolució 1060/XII del Parlament de Catalunya, sobre el manteniment de les línies 
de P3 a les escoles Balandrau, Montfalgars i Marta Mata, de Girona, i l’emplaçament 
de l’edifici que ha de substituir els mòduls de l’Escola Balandrau
250-01145/12
Adopció 8

Resolució 1061/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls de bancs de l’amistat 
als centres educatius
250-01149/12
Adopció 9

Resolució 1062/XII del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment de la continuï-
tat de les línies de P3 a Girona
250-01150/12
Adopció 9

Resolució 1063/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’adopció de mesures per a 
evitar el tancament de línies de P3 a Girona
250-01180/12
Adopció 10

Resolució 1064/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’ampliació de l’Escola Por-
titxol, de Torroella de Montgrí
250-01181/12
Adopció 10

Resolució 1069/XII del Parlament de Catalunya, sobre la dona al món rural
250-01450/12
Adopció 11

Resolució 1070/XII del Parlament de Catalunya, sobre el compliment de la normativa 
laboral en el sector agroalimentari davant la situació de la Covid-19
250-01476/12
Adopció 12

Resolució 1073/XII del Parlament de Catalunya, sobre els sabotatges i els actes 
vandàlics a infraestructures i línies ferroviàries de les comarques de Girona i Lleida
250-01508/12
Adopció 12

Resolució 1074/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’establiment d’unitats de re-
serva en el servei ferroviari entre Lleida i la Pobla de Segur
250-01512/12
Adopció 13
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Resolució 1075/XII del Parlament de Catalunya, sobre la recuperació de les fre-
qüències del servei ferroviari entre les estacions L’Hospitalet de Llobregat i Grano-
llers-Canovelles
250-01513/12
Adopció 13

Resolució 1076/XII del Parlament de Catalunya, sobre la preservació del patrimo-
ni arquitectònic, cultural i social de la Casa Buenos Aires, a Vallvidrera, Barcelona
250-01580/12
Adopció 14

Resolució 1078/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’equilibri territorial i l’accés 
a les sales de cinema
250-01172/12
Adopció 15

Resolució 1079/XII del Parlament de Catalunya, sobre la difusió de la cultura jueva
250-00949/12
Adopció 15

Resolució 1080/XII del Parlament de Catalunya, sobre el suport al desenvolupament 
del Museu de Guissona i el Parc Arqueològic de Iesso
250-01065/12
Adopció 16

Resolució 1081/XII del Parlament de Catalunya, sobre el foment de la música clàs-
sica al carrer
250-01130/12
Adopció 17

Resolució 1082/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’exercici d’accions judicials 
urgents per a l’execució íntegra de la sentència del cas Palau
250-01148/12
Adopció 17

Resolució 1083/XII del Parlament de Catalunya, sobre la declaració de la Diada de 
Sant Jordi com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat
250-01205/12
Adopció 18

1.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2020, sobre serveis municipals i 
gestió mediambiental en municipis amb població superior a deu mil habitants, cor-
responent a l’exercici del 2017
258-00027/12
Coneixement de l’Informe 18

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2020, sobre el Consell Comarcal 
de la Garrotxa, corresponent al 2017
258-00028/12
Coneixement de l’Informe 18

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2020, sobre l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, corresponent a la contractació administrativa de l’exercici 2016
258-00029/12
Coneixement de l’Informe 19

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2020, sobre el Consorci per a la 
Construcció i Explotació de la Quarta Planta de Tractament Integral dels Residus 
Municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, corresponent a l’exercici 2016
258-00030/12
Coneixement de l’Informe 19
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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 mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les con-
seqüències de la Covid-19
200-00020/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 20

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda ga-
rantida de ciutadania
202-00088/12
Proposta de tramitació en lectura única davant el Ple 20

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 43/2020, del 17 de novembre, pel qual s’habilita el Consell Català de 
l’Esport per a l’atorgament d’ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a la 
suspensió de l’obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius 
a Catalunya, es crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, i es 
modifica el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de 
caràcter social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les 
activitats extraescolars per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social genera-
da per la Covid-19
203-00070/12
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 20

Decret llei 47/2020, del 24 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter 
econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils, de mesures en el sector de les 
cooperatives i de modificació del Decret llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures 
extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la Covid-19,  
i del Decret llei 42/2020, del 10 de novembre, de mesures urgents de suport a en-
titats del tercer sector social
203-00071/12
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 28

Decret llei 46/2020, del 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter adminis-
tratiu, tributari i de control financer
203-00072/12
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 40

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la paralització de la variant de la C-31 a Torroella de 
Montgrí
250-01569/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre la dignificació i la senyalització de les fosses comunes 
de la Guerra Civil i la dictadura franquista als cementiris
250-01570/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un protocol de prevenció de la Covid-19 
per als espais en què es desenvolupen activitats extraescolars
250-01573/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre la reobertura i la posada en funcionament del centre 
d’urgències d’atenció primària de Tarragona
250-01574/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre la posada en marxa de mesures sanitàries urgents al 
centre d’atenció primària Sant Pere, de Reus
250-01575/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 50
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Proposta de resolució sobre l’aprovació d’ajuts directes per a evitar el tancament de 
negocis i empreses relacionats amb els sectors de la restauració, l’estètica i la bellesa
250-01576/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre la creació de la delegació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a la vegueria del Penedès
250-01577/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre les targetes de crèdit renovable
250-01578/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre l’actualització de les llistes d’espera de salut
250-01581/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre la recuperació del servei d’urgències al CAP de Sitges
250-01582/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
250-01583/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències a Olot
250-01585/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre el compliment del Pla d’enfortiment i transformació de 
l’atenció primària
250-01586/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre els tècnics en cures auxiliars d’infermeria
250-01587/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre les inversions necessàries per a l’ampliació de l’Hos-
pital Sant Joan de Déu de Martorell
250-01588/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre la falta d’infermers a Catalunya
250-01589/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre els mecanismes de prevenció de neoplàsies
250-01590/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre l’eliminació del requisit de compliment de la Llei de 
política lingüística de les bases dels ajuts per a compensar els efectes de la crisi 
provocada per la Covid-19
250-01591/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució de suport a la Plataforma Pedro Álvarez
250-01612/12
Rectificació del text presentat 52

Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis residencials per a les per-
sones amb discapacitat intel·lectual i llur accés a l’habitatge
250-01617/12
Presentació: GP CatECP 53

Proposta de resolució sobre el tancament de les clíniques dentals Dentix
250-01620/12
Presentació: GP CatECP 55

Proposta de resolució sobre les irregularitats de l’Institut d’Assistència Sanitària
250-01621/12
Presentació: GP Cs 56
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Proposta de resolució sobre les reivindicacions de les entitats gitanes
250-01622/12
Presentació: GP Cs, GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units, GP CatECP, SP CUP-CC, SP PPC 57

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern

Pla estratègic de serveis socials 2020-2024
259-00004/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 58

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges «La garantia del dret de sufragi actiu en les eleccions 
al Parlament del febrer del 2021 en el marc actual de pandèmia»
360-00034/12
Presentació: síndic de Greuges 59

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00003/12
Substitució de diputats 60

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 618/XII, sobre l’ús del català en l’Adminis-
tració de justícia
290-00570/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  60

Control del compliment de la Resolució 716/XII, sobre el millorament de l’atenció a 
les famílies dels afectats del trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat
290-00661/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  70

Control del compliment de la Resolució 717/XII, sobre les necessitats en els àm-
bits sanitari, social i educatiu dels afectats del trastorn per dèficit d’atenció amb 
hiperactivitat
290-00662/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  72

Control del compliment de la Resolució 864/XII, de suport als treballadors de la 
planta automobilística de Nissan Motor Ibérica i sobre el futur de la indústria de 
l’automoció a Catalunya
290-00773/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  74

Control del compliment de la Resolució 872/XII, sobre el reforç del personal de les 
presons durant la crisi de la Covid-19
290-00781/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  81

Control del compliment de la Resolució 877/XII, sobre l’impuls de mesures per a 
millorar l’execució penal
290-00786/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  81

Control del compliment de la Resolució 878/XII, sobre la cobertura de places de 
funcionaris als jutjats
290-00787/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  82

Control del compliment de la Resolució 888/XII, sobre l’adopció de mesures per a 
la represa de l’activitat dels marxants
290-00797/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  83
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 173/XII, sobre les actuacions en matèria d’ha-
bitatge arran de la Covid-19
390-00173/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 83

Control del compliment de la Moció 184/XII, sobre la política pressupostària de la 
Generalitat
390-00184/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 85

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Compareixença d’Esteban Ibarra, president del Moviment contra la Intolerància, 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a presentar l’Informe Raxen Es-
pecial 2018
357-00462/12
Substanciació 87

Compareixença de Mireia Teixidó Ibáñez, directora de l’Aula de Teatre, i de Sandra 
Castro Bayona, regidora de l’Ajuntament de Lleida, davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones per a informar sobre el protocol d’actuacions en cas de conductes 
sexuals inadequades a l’Aula de Teatre
357-00875/12
Substanciació 87

Compareixença d’Aitana Giralt, presidenta de Dones a Escena, davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones i de Feminismes per a informar sobre l’acompanyament 
a les víctimes d’abusos sexuals a l’Aula Municipal de Teatre de Lleida
357-00998/12
Substanciació 87

Compareixença en comissió de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, president del Go-
vern de l’Estat, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Gestió de les Residències de la Gent Gran
365-00131/12
Acord 87

Compareixença en comissió de Salvador Illa Roca, ministre de Sanitat, en qualitat 
de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències 
de la Gent Gran
365-00132/12
Acord 88

Compareixença en comissió de Pablo Iglesias Turrión, vicepresident segon del Go-
vern i ministre de Drets Socials i Agenda 2030, en qualitat de testimoni, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran
365-00133/12
Acord 88

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe sobre el compliment de les actuacions estadístiques corresponents al Pro-
grama anual d’actuació estadística per a l’any 2019
334-00114/12
Presentació: Conseller, del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 88

Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització del 
paper reciclat en el Parlament i en 
els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990. 

Els documents publicats en el 
Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una 
reproducció fidel dels documents 
originals presentats al Registre 
General del Parlament.

La numeració del BOPC no està 
necessàriament vinculada a una 
sola data.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7798 
DL: B-20.066-1980

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 750
7 de desembre de 2020

1.10. Acords i resolucions 7 

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 1058/XII del Parlament de Catalunya, sobre la llibertat 
d’ensenyament
250-01055/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 32, 17.11.2020, DSPC-C 625

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 17 de novembre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la llibertat d’ensenyament (tram. 
250-01055/12), presentada pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar (reg. 53417), el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari 
Republicà (reg. 55439).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya ratifica el compromís adquirit en la Constitució 

espanyola, l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la legislació amb relació al dret a 
l’educació i a la llibertat d’ensenyament.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir que els pares, com a primers responsables de l’educació de llurs fills, 

puguin escollir el tipus d’educació i el centre educatiu on escolaritzar-los.
b) Defensar la xarxa de centres concertats com a garants de l’existència d’una 

oferta plural complementària a la xarxa pública, i assegurar la igualtat d’oportuni-
tats en l’exercici d’aquest dret.

c) Promoure i donar suport a l’autonomia organitzativa i pedagògica dels centres 
respectant llur caràcter propi, per a desenvolupar projectes educatius de qualitat que 
puguin respondre a les inquietuds i prioritats de les famílies amb l’objectiu que pu-
guin escollir amb tota llibertat.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 1059/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’aturada del 
tancament de l’Escola Montigalà, de Badalona, i la construcció del 
nou edifici
250-01102/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 32, 17.11.2020, DSPC-C 625

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 17 de novembre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’aturada del tancament de l’Escola 
Montigalà, de Badalona, i la construcció del nou edifici (tram. 250-01102/12), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà 
(reg. 58124).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aprovar, en el termini d’un mes, juntament amb l’Ajuntament de Badalona 

(Barcelonès), l’emplaçament definitiu de l’Escola Montigalà, i garantir-ne la conti-
nuïtat del projecte educatiu.

b) Paralitzar de manera immediata qualsevol proposta de tancament de l’actual 
Escola Montigalà.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2020
El secretari en funcions de la Comissió, Héctor Amelló Montiu; el president de 

la Comissió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 1060/XII del Parlament de Catalunya, sobre el manteniment 
de les línies de P3 a les escoles Balandrau, Montfalgars i Marta Mata, 
de Girona, i l’emplaçament de l’edifici que ha de substituir els mòduls de 
l’Escola Balandrau
250-01145/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 32, 17.11.2020, DSPC-C 625

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 17 de novembre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 
a les escoles Balandrau, Montfalgars i Marta Mata, de Girona, i la construcció de 
l’edifici que ha de substituir els mòduls de l’Escola Balandrau (tram. 250-01145/12), 
presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Re-
publicà (reg. 60288).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir durant el període de preinscripció l’oferta de línies de P3 a les esco-

les Balandrau, Montfalgars i Marta Mata, de Girona, no només per al curs actual, 
sinó a mitjà i llarg termini, d’acord amb els criteris establerts en el Pacte contra la 
segregació escolar a Catalunya.

b) Aprovar l’emplaçament definitiu de l’Escola Balandrau, tan bon punt l’Ajun-
tament de Girona posi a disposició un solar, i d’acord amb les necessitats d’escola-
rització de la zona.

c) Abaixar la ràtio d’alumnes i personal docent en el cas que es confirmi la bai-
xada de la natalitat a Girona, en lloc de reduir l’oferta de places d’educació pública.

d) Crear una oferta de places amb igualtat de condicions per a totes les escoles 
de la ciutat, i que la reducció de places garanteixi una escolarització equilibrada i 
acordada en el marc del consell escolar municipal.

e) Obrir un procés de diàleg des del Departament d’Educació amb l’Ajuntament 
de Girona i les comunitats educatives afectades amb l’objectiu de garantir la millor 
solució en el cas que alguna de les línies de P3 no s’ompli.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó
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Resolució 1061/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls de 
bancs de l’amistat als centres educatius
250-01149/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 32, 17.11.2020, DSPC-C 625

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 17 de novembre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’impuls de bancs de l’amistat als 
centres educatius (tram. 250-01149/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el 
Grup Parlamentari Republicà (reg. 60289).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Instar el Departament d’Educació a impulsar a tots els centres educatius la 

instal·lació de bancs de l’amistat.
b) Elaborar un manual de treball perquè la comunitat educativa pugui compartir 

i explicar d’una manera entenedora que els bancs de l’amistat són un espai de con-
vivència i aprenentatge en què es comparteixen valors positius, es fomenta l’amistat 
i el respecte i es desenvolupa l’empatia.

c) Organitzar, en el marc del Dia Internacional contra l’Assetjament Escolar, el 2 de  
maig, actes de difusió per a donar a conèixer la iniciativa dels bancs de l’amistat.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 1062/XII del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment 
de la continuïtat de les línies de P3 a Girona
250-01150/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 32, 17.11.2020, DSPC-C 625

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 17 de novembre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el garantiment de la continuïtat de 
les línies de P3 a Girona (tram. 250-01150/12), presentada pel Grup Parlamentari  
de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 60290).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir totes les línies actuals de P3 de Girona i, en particular, a les escoles 

Balandrau, Marta Mata i Montfalgars.
b) Recuperar el grup de P3 de l’Escola Cassià Costal, de Girona.
c) Destinar els recursos pressupostaris i personals necessaris per a millorar les 

condicions dels centres educatius de Girona, amb l’objectiu de mantenir i millorar 
totes les línies de P3.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López, El president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó
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Resolució 1063/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’adopció de 
mesures per a evitar el tancament de línies de P3 a Girona
250-01180/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 32, 17.11.2020, DSPC-C 625

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 17 de novembre de 2020, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el tancament de les línies de 
P3 a Girona (tram. 250-01180/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà (reg. 
66064).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Mantenir l’oferta pública de P3 als centres escolars de Girona, per a millo-

rar-ne la qualitat educativa i garantir-ne l’equitat entre els diferents centres escolars, 
d’acord amb els criteris establerts en el Pacte contra la segregació escolar a Cata-
lunya.

b) Garantir la ràtio 20-25 a les classes, amb l’objectiu de garantir la qualitat de 
l’educació.

c) Elaborar una planificació escolar a Girona, consensuada amb la comunitat 
educativa i l’Ajuntament abans del proper curs escolar, per a definir les línies, els 
emplaçaments i les construccions escolars.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López, el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 1064/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’ampliació de 
l’Escola Portitxol, de Torroella de Montgrí
250-01181/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 32, 17.11.2020, DSPC-C 625

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 17 de novembre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Escola Portitxol, 
de Torroella de Montgrí (tram. 250-01181/12), presentada pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 66065).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Intensificar els mecanismes de coordinació i col·laboració entre els departa-

ments de la Generalitat implicats en el projecte d’ampliació de l’Escola Portitxol i  
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), amb l’objectiu de trobar  
i cedir un solar adequat per a l’ampliació d’aquesta escola.

b) Intensificar els mecanismes de coordinació i col·laboració entre els departa-
ments de la Generalitat implicats en el projecte d’ampliació de l’Escola Portitxol i 
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, amb l’objectiu de tenir redactat l’avantprojec-
te, el projecte bàsic i executiu, l’estudi de seguretat i salut i qualsevol altre estudi que 
calgui per a l’ampliació d’aquesta escola abans que finalitzi l’any 2020.



BOPC 750
7 de desembre de 2020

1.10. Acords i resolucions 11 

c) Incloure el projecte d’ampliació de l’Escola Portitxol, de l’Estartit (Baix Em-
pordà), en el pla d’infraestructures educatives.

d) Incloure en els propers pressupostos una partida per a l’ampliació de l’Escola 
Portitxol.

e) Treballar amb l’objectiu d’ampliar l’Escola Portitxol en el termini més breu 
possible.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; la vicepresidenta de 

la Comissió, Glòria Freixa i Vilardell

Resolució 1069/XII del Parlament de Catalunya, sobre la dona al món 
rural
250-01450/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 18, 24.11.2020, 

DSPC-C 631

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tin-
guda el dia 24 de novembre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la dona al món rural (tram. 250-01450/12), presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 79781).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Coordinar-se amb l’Institut Català de les Dones per a reconèixer l’aportació de 

les dones com a creadores de riquesa, d’empresa i de cohesió social en el món rural, 
especialment en el sector primari i agroalimentari, amb l’ampliació de més ajuts, 
recursos, programes i línies de finançament específiques.

b) Promoure, en el marc del Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marí-
tim, actuacions que afavoreixin el desenvolupament de la dona en el medi rural i 
marítim, com la formació específica dirigida a l’economia del coneixement, l’empre-
nedoria femenina o la integració de les dones en el món rural, entre d’altres.

c) Coordinar el Departament d’Empresa i Coneixement amb el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per a donar suport a les iniciati-
ves d’emprenedoria femenina i a les vinculades a l’accés i l’aprofitament dels espais 
agraris abandonats, i fomentar-les.

d) Fomentar l’accés de les joves emprenedores a ajuts, recursos, subvencions, 
programes i altres recursos, ja que és un dels col·lectius que presenta més dificultats 
a l’hora d’obtenir finançament per a desenvolupar llur activitat empresarial en l’àm-
bit de l’agricultura.

e) Vetllar pel compliment de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva 
de dones i homes, en els òrgans de direcció de les diverses organitzacions sindicals 
i empresarials agràries, i també tenir cura d’aquestes i altres polítiques d’equitat de 
gènere com a part d’un pla integral sobre el despoblament rural.

f) Fomentar el compliment de la Llei de l’Estat 35/2011, del 4 d’octubre, sobre 
titularitat compartida de les explotacions agràries, perquè se’n tingui coneixement, 
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i potenciar i singularitzar aquesta figura en les polítiques agràries i de desenvolupa-
ment rural i fomentar la igualtat real i efectiva de les dones al medi rural.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió, Munia Fernández-Jordán Celorio; el president de 

la Comissió, Marc Solsona i Aixalà

Resolució 1070/XII del Parlament de Catalunya, sobre el compliment 
de la normativa laboral en el sector agroalimentari davant la situació 
de la Covid-19
250-01476/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 18, 24.11.2020, 

DSPC-C 631

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tin-
guda el dia 24 de novembre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre l’activació d’un pla específic d’inspeccions del sector agroalimentari (tram. 
250-01476/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya (reg. 79782).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer que la Inspecció de Treball in-

tensifiqui les actuacions per a garantir el compliment real i efectiu de la normativa 
laboral en tots els centres de treball i, en particular, en els centres agroalimentaris in-
dustrials, especialment en la indústria càrnia, amb la finalitat que els empresaris com-
pleixin llur obligació de garantir els drets dels treballadors pel que fa a la seguretat  
i la salut davant la situació de la Covid-19.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió, Munia Fernández-Jordán Celorio, el president de 

la Comissió, Marc Solsona i Aixalà

Resolució 1073/XII del Parlament de Catalunya, sobre els sabotatges 
i els actes vandàlics a infraestructures i línies ferroviàries de les 
comarques de Girona i Lleida
250-01508/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 34, 25.11.2020, DSPC-C 634

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 25 de novembre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre els sabotatges i els actes vandàlics a 
infraestructures i línies ferroviàries de les comarques de Girona i Lleida l’11 de se-
tembre de 2020 (tram. 250-01508/12), 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. 83291).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
1. El Parlament de Catalunya condemna els sabotatges i els actes vandàlics oca-

sionats la matinada de l’11 de setembre de 2020 en determinades infraestructures 
ferroviàries dels serveis de rodalia i d’AVE de les comarques de Girona i Lleida.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Investigar els fets i, en cas de trobar indicis raonables, depurar les responsabi-

litats que se n’hagin derivat.
b) Continuar aplicant les mesures preventives necessàries perquè no es tornin a 

repetir uns fets semblants.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Co-

missió, Assumpta Escarp Gibert

Resolució 1074/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’establiment 
d’unitats de reserva en el servei ferroviari entre Lleida i la Pobla de 
Segur
250-01512/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 34, 25.11.2020, DSPC-C 634

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 25 de novembre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’establiment d’unitats de reserva en 
el servei ferroviari entre Lleida i la Pobla de Segur (tram. 250-01512/12), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dotar Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya dels recursos pressupostaris 

necessaris per a disposar de les unitats de reserva adequades per a garantir la pres-
tació del servei ferroviari entre Lleida i la Pobla de Segur.

b) Garantir que les avaries a les unitats de combois actuals que presten el servei 
ferroviari es reparin amb la celeritat necessària per a garantir un servei de qualitat.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Co-

missió, Assumpta Escarp Gibert

Resolució 1075/XII del Parlament de Catalunya, sobre la recuperació 
de les freqüències del servei ferroviari entre les estacions 
L’Hospitalet de Llobregat i Granollers-Canovelles
250-01513/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 34, 25.11.2020, DSPC-C 634

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 25 de novembre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la recuperació de les freqüències 
del servei ferroviari entre les estacions de l’Hospitalet de Llobregat i Granollers-Ca-
novelles (tram. 250-01513/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units 
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per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 83330).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a recuperar les freqüències de tres 

serveis ferroviaris de rodalia d’anada i tres de tornada entre les estacions L’Hospita-
let de Llobregat i Granollers-Canovelles.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Co-

missió, Assumpta Escarp Gibert

Resolució 1076/XII del Parlament de Catalunya, sobre la preservació 
del patrimoni arquitectònic, cultural i social de la Casa Buenos Aires, 
a Vallvidrera, Barcelona
250-01580/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 34, 25.11.2020, DSPC-C 634

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 25 de novembre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la preservació del patrimoni arqui-
tectònic, cultural i social de la Casa Buenos Aires (tram. 250-01580/12), presentada 
pel Grup Parlamentari Republicà, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem i el Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya manifesta la seva posició a favor de preservar el pa-

trimoni arquitectònic, cultural i social de la Casa Buenos Aires i posa en valor el re-
torn social i comunitari de les activitats veïnals que es duen a terme en aquest espaidel 
nucli de Vallvidrera, a Barcelona.

2. El Parlament de Catalunya manifesta la seva posició contrària al procés de 
desnonament de la Casa Buenos Aires i a favor de preservar-ne el patrimoni arqui-
tectònic, cultural i social.

3. El Parlament de Catalunya insta el Governi l’Ajuntament de Barcelona a: 
a) Mediar amb la congregació dels Pares Paüls amb l’objectiu d’aturar el desallot-

jament de la Casa Buenos Aires i arribar a un acord que permeti que es pugui con-
tinuar fent un ús social i comunitari d’aquest espai.

b) Remetre un escrit al Jutjat d’Instrucció número 8 de Barcelona sobre el Pro-
cediment executori: 74/2020, Secció: E, de sol·licitud de la suspensió del desnona-
ment, acreditant la necessitat que la Casa Buenos Aires segueixi formant part del 
teixit comunitari de Vallvidrera i per a donar resposta a la manca d’equipaments i 
a l’emergència en habitatge a Catalunya i, en concret, al districte de Sarrià - Sant 
Gervasi i a Barcelona.

c) Fer servir, en el marc de llurs competències, totes les eines institucionals i ad-
ministratives necessàries per a preservar i protegir el patrimoni arquitectònic, cultu-
ral i social de la Casa Buenos Aires davant el perill de desaparició que es deriva dels 
acords de compravenda entre la congregació dels Pares Paüls i la societat limitada 
London Private Company.

d) Comprometre’s, en el marc de llurs competències, a invertir en equipaments i 
serveis al districte de Sarrià - Sant Gervasi, amb l’objectiu de reequilibrar-hi la his-
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tòrica manca d’inversions, com han reclamat els veïns d’una manera reiterada i n’és 
un exemple l’actuació veïnal a la Casa Buenos Aires.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández, la presidenta de la Co-

missió, Assumpta Escarp Gibert

Resolució 1078/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’equilibri 
territorial i l’accés a les sales de cinema
250-01172/12

ADOPCIÓ

Comissió de Cultura, sessió 23, 25.11.2020, DSPC-C 637

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 25 de novembre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’equilibri territorial i l’accés a les 
sales de cinema (tram. 250-01172/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalu-
nya en Comú Podem.

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya declara la importància de l’exhibició cinematogrà-

fica com a eina de difusió de la cultura, d’equilibri territorial i de cohesió social i 
com a instrument pedagògic per a la formació cultural i l’orientació professional.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar un pla d’ajuts per als ajuntaments dels territoris més vulnerables pel 

que fa a les xifres de despoblament a fi de crear o rehabilitar espais multidisciplina-
ris per a l’exhibició cinematogràfica i per a activitats vinculades, com, entre d’altres, 
cicles de cinema, festivals, exhibicions o fòrums.

b) Adoptar mesures per a garantir l’accessibilitat de la població a les sales de 
cinema garantint l’equilibri territorial, per mitjà tant de convenis amb exhibidors 
itinerants com de l’adquisició i el manteniment de projectors digitals d’alta definició.

c) Impulsar, d’una manera consensuada amb els sectors culturals i empresarials, 
una llei de mecenatge equiparable a les dels referents de l’entorn avançat, especial-
ment el francès, que estableixi mesures eficaces d’ajuda a la distribució i l’exhibició 
cinematogràfica regular, amb especial atenció als territoris més desafavorits.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió, Blanca Victoria Navarro Pacheco; el president de 

la Comissió, Lluís Font i Espinós

Resolució 1079/XII del Parlament de Catalunya, sobre la difusió de la 
cultura jueva
250-00949/12

ADOPCIÓ

Comissió de Cultura, sessió 23, 25.11.2020, DSPC-C 637

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 25 de novembre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la celebració del Dia de la Cultura 
Jueva a Catalunya (tram. 250-00949/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el 
Grup Parlamentari Republicà (reg. 49802).
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Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar les gestions fetes fins ara amb relació a la difusió de la cultura jueva 

i plantejar noves estratègies amb les institucions públiques i privades per a reforçar 
la difusió de l’herència cultural del poble jueu a Catalunya i donar-hi més visibilitat.

b) Continuar les gestions fetes fins ara amb relació a la difusió de la cultura jueva 
i plantejar noves estratègies per a reforçar la connexió de les institucions públiques i  
privades de Catalunya que tenen per objecte la difusió de l’herència cultural del po-
ble jueu a Europa amb altres institucions que tenen el mateix objecte a l’Estat espa-
nyol i a la Unió Europea.

c) Presentar en seu parlamentària en el termini de sis mesos des de l’aprovació 
d’aquesta resolució un informe escrit sobre les gestions fetes amb relació a la difusió 
de la cultura jueva i els resultats assolits.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió, Blanca Victoria Navarro Pacheco; el president de 

la Comissió, Lluís Font i Espinós

Resolució 1080/XII del Parlament de Catalunya, sobre el suport al 
desenvolupament del Museu de Guissona i el Parc Arqueològic de 
Iesso
250-01065/12

ADOPCIÓ

Comissió de Cultura, sessió 23, 25.11.2020, DSPC-C 637

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 25 de novembre de 2020, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el suport al desenvolupament 
del Museu de Guissona i el Parc Arqueològic de Iesso, a la Segarra (tram. 250-
01065/12), 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) Destinar el pressupost necessari per a dur a terme un projecte de desenvolu-

pament del Museu de Guissona i el parc arqueològic de la ciutat romana de Iesso 
(Segarra) que respongui a llurs necessitats de gestió, conservació, recerca i difusió.

b) Promoure la constitució d’un ens jurídic de dret públic que assumeixi la titu-
laritat i la gestió del Museu de Guissona, en què participin, a més de l’Ajuntament 
de Guissona i la Generalitat, les altres institucions públiques i les universitats que 
correspongui, a fi de respondre a les exigències pròpies d’un bé cultural d’interès 
nacional i garantir-ne el progrés i la materialització de tot el potencial institucional 
i arqueològic.

Palau del Parlament, 25 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 1081/XII del Parlament de Catalunya, sobre el foment de la 
música clàssica al carrer
250-01130/12

ADOPCIÓ

Comissió de Cultura, sessió 23, 25.11.2020, DSPC-C 637

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 25 de novembre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el foment de la música clàssica al 
carrer (tram. 250-01130/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
a) Impulsar des dels departaments de Cultura i d’Educació un programa de mú-

sica clàssica al carrer.
b) Garantir des dels departaments de Cultura i d’Educació que el programa a 

què fa referència la lletra a es faci en col·laboració amb les escoles oficials de mú-
sica clàssica.

c) Impulsar des dels departaments de Cultura i d’Educació la signatura de con-
venis amb els ajuntaments per a fomentar el programa a què fan referència les lle-
tres a i b.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió, Blanca Victoria Navarro Pacheco; el president de 

la Comissió, Lluís Font i Espinós

Resolució 1082/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’exercici 
d’accions judicials urgents per a l’execució íntegra de la sentència 
del cas Palau
250-01148/12

ADOPCIÓ

Comissió de Cultura, sessió 23, 25.11.2020, DSPC-C 637

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 25 de novembre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’exercici d’accions judicials urgents 
per a l’execució íntegra de la sentència del Cas Palau (tram. 250-01148/12), presen-
tada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Demanar urgentment que es duguin a terme accions legals d’embargament 

del patrimoni immobiliari de l’antiga Convergència Democràtica de Catalunya i del 
Partit Demòcrata Europeu Català, avui Junts per Catalunya, per un import d’1,2 mi-
lions d’euros per a cobrir el deute pendent per l’espoli dels béns suficients del patri-
moni per part dels condemnats i els responsables civils en la sentència del cas Palau.

b) Informar en seu parlamentària de les accions judicials dutes a terme per a re-
cuperar íntegrament el deute acreditat en la sentència del cas Palau.

Palau del Parlament, 25 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 1083/XII del Parlament de Catalunya, sobre la declaració 
de la Diada de Sant Jordi com a Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat
250-01205/12

ADOPCIÓ

Comissió de Cultura, sessió 23, 25.11.2020, DSPC-C 637

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 25 de novembre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la declaració de la Diada de Sant 
Jordi com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat (tram. 250-01205/12), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a comparèixer en seu parlamentària 

aquest 2020 per a explicar les actuacions que duu a terme amb relació a la candida-
tura de la Diada de Sant Jordi com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat 
de la UNESCO.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió, Blanca Victoria Navarro Pacheco; el president de 

la Comissió, Lluís Font i Espinós

1.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2020, sobre 
serveis municipals i gestió mediambiental en municipis amb població 
superior a deu mil habitants, corresponent a l’exercici del 2017
258-00027/12

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2020, sobre el 
Consell Comarcal de la Garrotxa, corresponent al 2017
258-00028/12

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2020, sobre 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, corresponent a la contractació 
administrativa de l’exercici 2016
258-00029/12

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2020, sobre el 
Consorci per a la Construcció i Explotació de la Quarta Planta de 
Tractament Integral dels Residus Municipals de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, corresponent a l’exercici 2016
258-00030/12

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.
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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 mesures extraordinàries de caràcter social per fer 
front a les conseqüències de la Covid-19
200-00020/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; SP PPC (reg. 87526; 87754).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 07.12.2020 al 
09.12.2020).
Finiment del termini: 10.12.2020; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

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

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

D’acord amb l’article 138 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s’acorda 
de proposar al Ple que la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 
20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania sigui tramitada pel procediment de 
lectura única.
Acord: Mesa del Parlament, 01.12.2020.

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 43/2020, del 17 de novembre, pel qual s’habilita el 
Consell Català de l’Esport per a l’atorgament d’ajuts extraordinaris 
i d’emergència per fer front a la suspensió de l’obertura al públic de 
les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya, es crea el 
Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, i es modifica el 
Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries 
de caràcter social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació 
en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a la crisi 
sanitària, econòmica i social generada per la Covid-19
203-00070/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 87001 / Coneixement: Mesa del Parlament, 01.12.2020

Acord: la Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 1 de desembre de 2020, 
ha pres coneixement del Decret llei 43/2020, del 17 de novembre, pel qual s’habilita 
el Consell Català de l’Esport per a l’atorgament d’ajuts extraordinaris i d’emergència 
per fer front a la suspensió de l’obertura al públic de les instal·lacions i dels equipa-
ments esportius a Catalunya, es crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als 
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ens locals, i es modifica el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures ex-
traordinàries de caràcter social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el 
lleure i de les activitats extraescolars per fer front a la crisi sanitària, econòmica i 
social generada per la Covid-19, publicat al DOGC 8275, i ha manifestat que el ter-
mini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’arti-
cle 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 20 de novembre de 2020. 

A la Mesa del Parlament
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència i portaveu del Govern, per as-

signació de les funcions de secretària del Govern efectuada en l’Acta del Govern del 
17 de novembre de 2020,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 17 de novembre de 2020, 

s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta de la consellera de la Presidència, s’aprova la iniciativa SI-

G20PRE1811 - Projecte de decret llei pel qual s’habilita el Consell Català de l’Es-
port per a l’atorgament d’ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a la sus-
pensió de l’obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a 
Catalunya, es crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, i es 
modifica el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de 
caràcter social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les 
activitats extraescolars per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social generada 
per la Covid-19.

Aquest Decret llei és a proposta conjunta amb el conseller d’Educació i el conse-
ller d’Empresa i Coneixement.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, a 17 de novembre de 
2020

Decret llei 43/2020, de 17 de novembre, pel qual s’habilita el Consell 
Català de l’Esport per a l’atorgament d’ajuts extraordinaris i d’emergència 
per fer front a la suspensió de l’obertura al públic de les instal·lacions i 
dels equipaments esportius a Catalunya, es crea el Fons extraordinari 
addicional 2020 per als ens locals, i es modifica el Decret llei 41/2020, 
de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en 
centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats 
extraescolars per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social 
generada per la Covid-19
L’article 67.6.a) de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom 

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

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

D’acord amb l’anterior, promulgo el següent

Decret llei 

Exposició de motius
Davant la crisi sanitària, econòmica i social en què ens trobem immersos com 

a conseqüència de la pandèmia generada per la Covid-19, el Govern ha adoptat di-
verses mesures per tal de pal·liar els seus efectes. Les més recents són les adoptades 
el passat 12 de novembre d’enguany mitjançant la Resolució SLT/2875/2020, de 12 
de novembre, que prorroga i modifica les mesures especials en matèria de salut pú-
blica per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la Covid-19 al territori 
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de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, i pror-
roga les mesures de restricció de la mobilitat nocturna adoptades per la Resolució 
SLT/2811/2020, de 6 de novembre.

Per fer front a aquesta crisi l’Administració local és una peça clau en el conei-
xement de les necessitats i en el servei directe a la ciutadania. En aquest sentit, les 
mesures que adopten els ens locals són essencials per pal·liar els greus perjudicis 
que produeix la crisi sanitària, econòmica i social generada per la Covid-19 en la 
població.

Atès que l’adopció d’aquestes mesures per part de les entitats locals els suposa 
un notable increment de la seva despesa, el Govern de la Generalitat considera im-
prescindible aprovar un fons addicional i extraordinari de 20.000.000 d’euros per 
a l’exercici 2020 i de 100.000.000 d’euros per a l’exercici 2021, del qual poder ser 
beneficiaris els ajuntaments, els consells comarcals i el Conselh Generau d’Aran, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona per l’àmbit del Barcelonès i les entitats munici-
pals descentralitzades.

Així mateix, la suspensió de l’activitat de les instal·lacions i dels equipaments 
esportius comporta una greu afectació econòmica i social de caràcter essencial en 
el sector de l’esport i de l’activitat física a Catalunya, que justifica l’adopció de me-
sures extraordinàries i d’emergència adreçades a intentar pal·liar les conseqüències 
derivades d’aquesta suspensió.

Entre aquestes mesures extraordinàries i d’emergència s’aprova una línia d’ajuts 
dotada amb 25.000.000 d’euros que té com a finalitat afavorir la sostenibilitat eco-
nòmica del sector de l’esport i de l’activitat física a Catalunya, contribuir al mante-
niment i a la continuïtat de la seva activitat, i pal·liar les afectacions econòmiques i 
socials que es puguin produir en aquest àmbit com a conseqüència de les mesures 
prorrogades per la Resolució SLT/2875/2020, de 12 de novembre, i per la Resolució 
SLT/2700/2020, de 29 d’octubre.

El Consell Català de l’Esport és un organisme autònom de caràcter administratiu, 
adscrit al Departament de la Presidència, que és el competent en matèria d’esports i 
d’activitat física, i té atribuïdes, entre d’altres, les funcions consistents a planificar i ges-
tionar la política esportiva de la Generalitat i concedir subvencions a les entitats espor-
tives catalanes, d’acord amb l’article 28 i els apartats c) i d) de l’article 35.4 del text únic 
de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.

Així mateix, el Departament d’Empresa i Coneixement té atribuïda, entre d’al-
tres, la competència consistent a impulsar i promoure iniciatives en l’àmbit de l’em-
presa que siguin d’interès per a la competitivitat de l’economia catalana.

Atès que la suspensió de l’obertura al públic afecta instal·lacions i equipaments 
esportius que poden ser gestionats tant per entitats esportives com per empreses, 
i amb la finalitat de garantir la màxima simplificació i celeritat administrativa en 
la tramitació dels ajuts extraordinaris i d’emergència, el Govern estima necessari 
atribuir la convocatòria, la tramitació i la resolució de la línia d’ajuts esmentada, 
al Consell Català de l’Esport atès que és l’organisme públic que, per raó de l’àmbit 
material d’actuació, té un coneixement directe del sector esportiu i de l’activitat fí-
sica a Catalunya.

D’altra banda, mitjançant aquesta norma es modifica el Decret llei 41/2020, de 
10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius 
i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front 
a les conseqüències de la Covid-19, que estableix un ajut econòmic extraordinari 
d’urgència, amb tres modalitats diferents amb les quals es pretén donar resposta a 
les especificitats del sector: a) Modalitat per a les activitats específicament de lleu-
re educatiu (esplais diaris de dilluns a divendres i esplais o agrupaments escoltes 
que fan activitat de cap de setmana); b) Modalitat per a les activitats extraescolars;  
c) Modalitat per a les instal·lacions juvenils.
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Amb la voluntat que resposta donada sigui al més ajustada possible a les especi-
ficitats dels sectors del lleure educatiu i de les activitats extraescolars, s’han revisat 
les modalitats a) i b) de l’ajut, tant pel que fa als beneficiaris com als imports dels 
ajuts. En aquest sentit, s’ha considerat convenient incrementar els ajuts a les activi-
tats de lleure educatiu realitzades de dilluns a divendres, equiparant-les a les activi-
tats extraescolars als efectes de l’ajut. Per això, s’han inclòs en la modalitat b), amb 
un ajut de 3.500 euros per entitat.

Pel que fa a les activitats de lleure educatiu de cap de setmana, s’ha previst una 
simplificació del procediment de sol·licitud, per tal de fer-lo més àgil. Així, s’esta-
bleix que els ajuts dirigits a les entitats que pertanyin a una federació o una coor-
dinadora d’entitats de lleure educatiu s’atorgaran a través de les federacions i les 
coordinadores, sempre que les entitats i les seves federacions o coordinadores es-
tiguin inscrites en el Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Amb això s’aconsegueix una 
reducció notable del nombre de sol·licituds, amb la consegüent millora del procedi-
ment, i es continua posant al centre de l’ajut les entitats de base adscrites a aquests 
federacions o coordinacions, ja que s’estableix una quantia equivalent a cada una 
d’elles. En aquest sentit, cal recordar que són les entitats de base les que han patit 
directament l’impacte de la suspensió de les activitats i les que han d’adaptar-se con-
tínuament al context canviant de la pandèmia i a les diverses mesures de prevenció i 
protecció establertes per les autoritats competents; per tal de poder continuar acom-
panyant milers de joves i infants en el seu creixement integral. També s’ha revisat 
l’import de l’ajut, per adequar-lo millor a la realitat de les entitats beneficiàries i de 
les activitats realitzades.

Finalment, i atesa la voluntat del Govern d’atendre totes les sol·licituds amb dret 
a l’ajut amb independència del moment de la seva presentació, es modifica l’article 
5.2 del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de ca-
ràcter social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les ac-
tivitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la Covid-19, eliminant la 
previsió de l’atorgament de les subvencions segons l’ordre cronològic de presentació 
de les sol·licituds i establint l’ampliació de la dotació pressupostària en cas que s’ex-
haureixi el crèdit per atendre totes les sol·licituds que compleixin els requisits per 
ser-ne beneficiari.

D’acord amb l’anterior, es dicta aquest Decret llei, que s’estructura en dos capí-
tols, una disposició addicional i una disposició final.

El capítol I, sota la rúbrica «Fons extraordinari addicional 2020 per als ens lo-
cals», es divideix en 5 articles. L’article 1 crea el Fons extraordinari addicional 2020 
per als ens locals; l’article 2 estableix els ens locals beneficiaris del Fons; l’article 3 
regula la participació dels ens locals beneficiaris en el Fons; l’article 4 estableix els 
criteris de distribució del Fons; i l’article 5 regula els requisits per al lliurament de 
les participacions en el Fons.

El capítol II, sota la rúbrica, «Ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a 
la suspensió de l’obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius 
a Catalunya com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la Co-
vid-19», comprèn els articles 6 i 7. L’article 6 habilita el Consell Català de l’Esport 
per a la convocatòria, la tramitació i la resolució d’una línia d’ajuts extraordinaris i 
d’emergència per fer front a la suspensió de l’obertura al públic de les instal·lacions 
i dels equipaments esportius a Catalunya com a conseqüència de la crisi sanitària, 
econòmica i social de la Covid-19, amb una dotació de 25.000.000 d’euros i l’article 
7 concreta les persones beneficiàries d’aquesta línia d’ajuts.

La disposició addicional conté les modificacions que s’introdueixen en el Decret 
llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en 
centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraesco-
lars per fer front a les conseqüències de la Covid-19.
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En darrer terme, la disposició final estableix l’entrada en vigor d’aquest Decret 
llei el mateix dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Per tot el que s’ha exposat, en ús de l’autorització concedida en l’article 64 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a proposta de la consellera de la Presidència, 
del conseller d’Educació, i del conseller d’Empresa i Coneixement, i d’acord amb 
el Govern,

Decreto: 

Capítol I. Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals.

Article 1. Creació del Fons extraordinari addicional 2020 per als ens 
locals 
Es crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals amb una dotació 

de 20.000.000 d’euros per al finançament de les despeses en que incorrin els ens lo-
cals beneficiaris per raó de les mesures que adoptin per fer front a la crisi sanitària, 
econòmica i social generada per la Covid-19.

Article 2. Ens locals beneficiaris
Són beneficiaris del Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, els 

ajuntaments, els consells comarcals i el Conselh Generau d’Aran, l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona per l’àmbit del Barcelonès i les entitats municipals descentra-
litzades 

Article 3. Participació en el Fons extraordinari addicional 2020 per als 
ens locals
La participació dels ens locals beneficiaris en el Fons extraordinari addicional 

2020 per als ens locals és d’un màxim de 20.000.000 euros, amb la distribució se-
güent: 

a) 13.375.967,59 euros per distribuir entre els municipis de Catalunya amb càrrec 
a la partida pressupostària PR1501D/460000390/7111/0052 amb codi de finança-
ment MPP del pressupost del Departament de la Presidència.

b) 6.280.854,76 euros per distribuir entre l’Aran i les comarques de Catalunya, excepte 
el Barcelonès amb càrrec a la partida pressupostària PR1501D/460000290/7111/0052 
amb codi de finançament MPP del pressupost del Departament de la Presidència.

c) 287.048,75 euros per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb càrrec a la par-
tida pressupostària PR1501D/460000290/7111/0052 amb codi de finançament MPP 
del pressupost del Departament de la Presidència, d’acord amb la proposta de la Co-
missió mixta de distribució de les competències, les activitats i els serveis del Consell 
Comarcal del Barcelonès, arran de la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès.

d) 56.128,90 euros per distribuir entre les entitats municipals descentralitzades de 
Catalunya amb càrrec a la partida pressupostària PR1501D/460000490/7111/0052 
amb codi de finançament MPP del pressupost del Departament de la Presidència.

2. El Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals no genera interessos 
de demora.

Article 4. Criteris de distribució del Fons extraordinari addicional 2020 
per als ens locals
La participació dels ens locals beneficiaris del Fons és proporcional a la distri-

bució del Fons de Cooperació Local per al 2020 realitzada per les següents resolu-
cions: 

– Resolució PRE/1550/2020, de 26 de juny, de distribució als municipis de Ca-
talunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de 
Cooperació Local de Catalunya, any 2020.
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– Resolució PRE/1578/2020, de 26 de juny, de distribució a l’Aran i a les comar-
ques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en 
el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020.

– Resolució PRE/1552/2020, de 26 de juny, per la qual es destina a l’Àrea Metro-
politana de Barcelona la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en 
el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020.

– Resolució PRE/1551/2020, de 26 de juny, de distribució a les entitats munici-
pals descentralitzades de Catalunya de la participació en els ingressos de la Genera-
litat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020.

Article 5. Lliurament de les participacions en el Fons 
1. El lliurament de les participacions en el Fons resta condicionat al fet que els 

ens locals beneficiaris hagin complert amb l’obligació establerta per l’article 50 de 
la Llei 4/2020, del 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2020, consistent a trametre els pressupostos, les liquidacions pressupostàries anuals 
i els qüestionaris estadístics homogeneïtzats d’aquestes dades al Departament de la 
Presidència, i els comptes anuals a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que 
estableix la legislació sectorial. Aquesta documentació ha de fer referència a l’anu-
alitat del 2018.

2. Els ens locals beneficiaris que el 15 d’octubre de 2020 no hagin complert el 
que estableix l’apartat 1 perden el dret a rebre el Fons extraordinari addicional 2020 
que es crea mitjançant aquest Decret llei.

Capítol II. Ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a la 
suspensió de l’obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments 
esportius a Catalunya com a conseqüència de la crisi sanitària, 
econòmica i social de la COVID-19

Article 6. Habilitació al Consell Català de l’Esport 
S’habilita el Consell Català de l’Esport per a la convocatòria, la tramitació i la 

resolució d’una línia d’ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a la suspensió 
de l’obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya 
com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19, amb 
una dotació de 25.000.000 d’euros.

Article 7. Persones beneficiàries 
1. Poden ser persones beneficiàries de la línia d’ajuts esmentada a l’article 6 d’a-

quest Decret llei les persones titulars de la gestió d’instal·lacions o d’equipaments 
esportius a Catalunya.

2. Queden excloses com a persones beneficiàries d’aquesta línia d’ajuts els ens 
locals de Catalunya, les persones jurídiques participades en més d’un 50% per capi-
tal públic i els professionals autònoms.

Disposició addicional. Modificació parcial del Decret llei 41/2020, de 10 
de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres 
educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats 
extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19
1. Es modifiquen els apartats a) i b) de l’article 2.1 del Decret llei 41/2020, de 10 

de novembre, que queden redactats de la manera següent: 
«a) Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament 

únic dirigit a les federacions, coordinadores d’entitats i entitats no federades d’edu-
cació en el lleure que fan activitats de cap de setmana dirigides a infants i joves 
d’entre 3 i 18 anys i que estiguin inscrites al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció 
General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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En el cas de les federacions i les coordinadores d’entitats d’educació en el lleu-
re l’ajut consistirà en un import de 500 euros per cada centre o agrupament que hi 
estigui adscrit. En el cas de les entitats no federades, l’ajut consistirà en un import 
únic de 500 euros.

b) Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament 
únic, per un import fix de 3.500,00 euros, dirigit a: 

b.1) Les entitats inscrites al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de 
Joventut esmentada que realitzen activitats de lleure educatiu entre setmana (entre 
dilluns i divendres) dirigides a infants i joves d’entre 3 i 18 anys.

Als efectes d’aquest ajut, es consideren activitats de lleure educatiu totes aquelles 
que contribueixen al creixement integral dels infants, adolescents i joves i propicien 
la ciutadania activa, realitzant un perfil d’activitats divers i no especialitzades i mit-
jançant eines pedagògiques pròpies de l’educació en el lleure.

b.2) A les persones treballadores autònomes, les empreses i altres entitats que 
realitzen activitats extraescolars.

Als efectes d’aquest ajut, es consideren activitats extraescolars les següents: 
b.2.1) Les activitats instructives, esportives, artístiques o formatives en general 

realitzades fora de l’horari lectiu en centres educatius que imparteixin ensenya-
ments obligatoris o declarats gratuïts i que estiguin incloses en la programació ge-
neral anual dels centres del curs 2020-2021 o que hagin estat aprovades pel consell 
escolar del centre amb data anterior a la de finalització del període de la sol·licitud 
de l’ajut.

b.2.2) Les activitats i modalitats formatives i educatives dirigides a infants i jo-
ves d’entre 3 i 18 anys no incloses en la lletra anterior, entre les quals: 

b.2.2.1) Els ensenyaments no reglats de règim especial.
b.2.2.2) Els ensenyaments no reglats d’idiomes.
b.2.2.3) Les relacionades amb la música i la dansa.
b.2.2.4) Les relacionades amb les arts plàstiques i escèniques.
b.2.2.5) Les activitats relacionades amb les tecnologies.
b.2.2.6) Les no individuals de reforç i acompanyament escolar impartides en es-

tabliments autoritzats.
b.2.2.7) Les esportives de caràcter educatiu no dependents de les federacions es-

portives.
b.2.2.8) Les activitats educatives descrites a l’apartat b.1) realitzades per perso-

nes treballadores autònomes, empreses i altres entitats no inscrites al Cens d’Enti-
tats Juvenils de la Direcció General de Joventut».

2. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 3 del Decret llei 41/2020, de 10 de 
novembre, que queden redactats de la manera següent: 

«3.1 Poden ser beneficiàries d’aquest ajut en la modalitat establerta a la lletra 
a) de l’article 2.1 les federacions, coordinadores d’entitats i entitats no federades 
d’educació en el lleure inscrites al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General 
de Joventut que fan activitat de cap de setmana dirigida a infants i joves d’entre 3 i 
18 anys, que hagin estat suspeses o afectades per la Resolució SLT/2700/2020, de 
29 d’octubre. Es consideren suspeses o afectades aquelles activitats que s’estigues-
sin realitzant a l’entrada en vigor de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, 
esmentada»: 

3.2 Poden ser beneficiaris d’aquest ajut en la modalitat establerta a la lletra b) de 
l’article 2.1: 

a) Les entitats inscrites al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Jo-
ventut que realitzen activitats de lleure educatiu entre setmana dirigides a infants 
i joves d’entre 3 i 18 anys, que hagin estat suspeses o afectades per la Resolució 
SLT/2700/2020, de 29 d’octubre. Es consideren suspeses o afectades aquelles activi-
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tats que s’estiguessin realitzant a l’entrada en vigor de la Resolució SLT/2700/2020, 
de 29 d’octubre, esmentada.

b) Les persones treballadores autònomes, les empreses, els centres docents pri-
vats i altres entitats sense ànim de lucre, com les associacions de mares i pares 
d’alumnes o les fundacions, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats eco-
nòmiques en epígrafs corresponents a aquestes activitats que prestin amb els seus 
propis mitjans activitats extraescolars dirigides als infants i joves d’entre 3 i 18 
anys, que hagin estat suspeses o afectades per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 
d’octubre. Es consideren suspeses o afectades aquelles activitats que s’estiguessin 
realitzant a l’entrada en vigor de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, es-
mentada.» 

3. Es modifica l’apartat 2 de l’article 5 del Decret llei 41/2020, de 10 de novem-
bre, que queda redactat de la manera següent: 

«5.2. El criteri d’atorgament dels ajuts serà la presentació dins del termini de 
la sol·licitud, sempre que s’acompleixin els requisits per ser-ne beneficiari i d’acord 
amb la disponibilitat de crèdit. Si s’exhaureix la dotació pressupostària, s’ampliarà 
la dotació d’acord amb l’article 6.2».

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

cial de la Generalitat de Catalunya.

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

Barcelona, 17 de novembre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presidèn-

cia de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda; Meritxell Budó Pla, conse-
llera de la Presidència; Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació; Ramon Tremosa 
i Balcells, conseller d’Empresa i Coneixement

Antecedents del Decret llei
1. Certificat de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, per assig-

nació de les funcions de secretaria del Govern.
2. Decret llei, de 17 de novembre, pel qual s’habilita el Consell Català de l’Esport 

per a l’atorgament d’ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a la suspensió 
de l’obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalu-
nya, es crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, i es modifica 
el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter 
social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats 
extra escolars per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social generada per la 
Covid-19.

3. Memòria justificativa de la necessitat i oportunitat de la distribució d’una do-
tació extraordinària del fons extraordinari addicional per als ens locals per als exer-
cicis 2020 i 2021.

4. Informe justificatiu relatiu al projecte de Decret llei pel qual s’habilita el Con-
sell Català de l’Esport per a l’atorgament d’ajuts extraordinaris i d’emergència per 
fer front a la suspensió de l’obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments 
esportius a Catalunya.

5. Memòria justificativa i econòmica sobre la modificació parcial del Decret 
41/2020, de 12 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en cen-
tres educatius i en l’àmbit de l’educació en els lleure i de les activitats extraescolars 
per fer front a les conseqüències de la Covid-19.
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6. Informe jurídic sobre el projecte de Decret Llei /2020, de 17 de novembre, pel 
qual s’habilita el Consell Català de l’Esport per a l’atorgament d’ajuts extraordinaris 
i d’emergència per fer front a la suspensió de l’obertura al públic de les instal·lacions i  
dels equipaments esportius a Catalunya, es crea el Fons extraordinari addicional 
2020 per als ens locals, i es modifica el Decret llei 41/2020, de 12 de novembre, de 
mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l’àmbit de l’edu-
cació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a la crisi sanitària, 
econòmica i social generada per la Covid-19.

7. Informe de la Direcció general de Pressupostos, del Departament de la Vice-
presidència i d’Economia i Hisenda, en relació amb l’impacte pressupostari.

8. Petició inclusió Decret llei a OD Govern.
9. Text del Decret llei publicat al DOGC.

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.

Decret llei 47/2020, del 24 de novembre, de mesures extraordinàries 
de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils, de 
mesures en el sector de les cooperatives i de modificació del Decret 
llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures extraordinàries de 
caràcter social per fer front a les conseqüències de la Covid-19,  
i del Decret llei 42/2020, del 10 de novembre, de mesures urgents de 
suport a entitats del tercer sector social
203-00071/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 87160 / Coneixement: Mesa del Parlament, 01.12.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 1 de desembre de 
2020, ha pres coneixement del Decret llei 47/2020, del 24 de novembre, de mesures 
extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils, de 
mesures en el sector de les cooperatives i de modificació del Decret llei 39/2020, 
del 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les 
conseqüències de la Covid-19, i del Decret llei 42/2020, del 10 de novembre, de me-
sures urgents de suport a entitats del tercer sector social, publicat al DOGC 8280, 
i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel proce-
diment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 26 de 
novembre de 2020.

A la Mesa del Parlament
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència i portaveu del Govern, per as-

signació de les funcions de secretària del Govern efectuada en l’Acta del Govern del 
24 de novembre de 2020,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 24 de novembre de 2020, 

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

tiva SIG20TSF1861 - Projecte de decret llei de mesures extraordinàries de caràcter 
econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils, de mesures en el sector de les 
cooperatives i de modificació del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures 
extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19 
i del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats 
del tercer sector social.»
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I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 24 de novembre de 
2020

Decret llei 47/2020, de 24 de novembre, de mesures extraordinàries de 
caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils, de mesures 
en el sector de les cooperatives i de modificació del Decret llei 39/2020, 
de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per 
fer front a les conseqüències de la COVID-19 i del Decret llei 42/2020, 
de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer 
sector social
L’article 67.6.a) de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom 

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

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

D’acord amb l’anterior, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
La situació de pandèmia generada per la COVID-19 ha provocat una situació 

d’excepcionalitat en molts sectors, la qual cosa requereix un desplegament continu 
de mesures extraordinàries de caràcter social i econòmic. Aquest Decret llei té per 
objecte establir mesures complementàries i urgents de suport adreçades a les entitats 
i les empreses del sector d’instal·lacions juvenils: les cases de colònies, els albergs 
de joventut, les granges escola, les aules de natura i els campaments juvenils. Totes 
s’han vist greument afectades pels efectes de la pandèmia.

A banda d’aquesta afectació generalitzada des de l’inici de la pandèmia, cal afe-
gir-hi els efectes derivats de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual 
es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la con-
tenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, amb 
l’objectiu d’aturar el ritme de propagació de la pandèmia, suspenent o afectant les ac-
tivitats que potencien o requereixen la mobilitat de la ciutadania. En aquest sentit, les 
noves mesures anti-COVID han comportat la suspensió o l’afectació negativa de totes 
les activitats que es porten a terme en el sector de les instal·lacions juvenils. Aquesta 
situació està condicionada a l’evolució sanitària de la pandèmia i a les condicions ob-
jectives que es donin des de l’àmbit de la salut pública, però, així i tot, és necessari 
prendre mesures per pal·liar-ne l’impacte.

En aquest context, dins del sector de l’educació en el lleure, cal tenir en compte 
la situació crítica de les persones, les entitats i les empreses titulars o gestores d’ins-
tal·lacions juvenils. En efecte, la situació de pandèmia per la COVID-19, des del seu 
inici, ha tingut i està tenint un impacte greu en aquestes instal·lacions, atès que han 
hagut d’aturar-ne completament l’activitat durant un període de temps prolongat, 
han hagut de retornar bestretes per cancel·lació d’activitats, han vist que la seva de-
manda es reduïa molt en els mesos en què podien desenvolupar l’activitat i han hagut 
d’adaptar-se constantment a les mesures de prevenció i protecció sanitàries que han 
establert en cada moment els òrgans competents. Totes aquestes circumstàncies po-
sen en risc la viabilitat de la continuïtat d’una bona part del sector, el qual, a més de 
generar llocs de treball i serveis associats a aquestes instal·lacions, s’erigeix com un 
sector estratègic per fer front, ara i en un futur, a les conseqüències que pot tenir la 
situació de pandèmia actual per als infants i els adolescents, sobretot per als menors 
més vulnerables des del punt de vista socioeconòmic.
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El Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràc-
ter social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats 
extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19, preveu un ajut adre-
çat a les entitats privades titulars o gestores d’instal·lacions juvenils, a fi de fer front 
a la situació greu que està patint el sector. No obstant això, cal tenir en compte que 
aquestes instal·lacions estan patint d’una manera especialment significativa les con-
seqüències de la crisi derivada de la pandèmia esmentada. En aquest sentit, per pal·-
liar l’afectació de les darreres mesures decretades per la prevenció de la COVID-19, 
és necessari un nou ajut per mantenir la viabilitat de les instal·lacions juvenils; un 
ajut que tingui en compte, d’una banda, el nombre de places de cada instal·lació i, 
d’altra banda, el nombre d’instal·lacions de la qual sigui titular o gestora l’entitat o 
l’empresa beneficiària.

Aquest sector esdevé cabdal a l’hora de garantir, de la millor manera possible, 
que els infants i els joves del nostre país tinguin, ara i en un futur, espais per de-
senvolupar-se plenament des del punt de vista personal, físic i emocional. Les ins-
tal·lacions juvenils, a més d’afavorir les activitats d’educació en el lleure, són eines 
educatives vitals de qualitat a través de les quals els infants i els joves aprenen, es 
diverteixen i tenen un contacte més freqüent amb la natura i el seu entorn.

Per afrontar les dificultats greus que està patint el sector de l’educació en el lleu-
re i les instal·lacions juvenils, cal una acció pública de suport complementària a les 
existents perquè les persones, les entitats i les empreses puguin fer front a la situació 
de pandèmia per la COVID-19, mitjançant un ajut econòmic extraordinari d’urgèn-
cia, que s’estableix en una modalitat per a les instal·lacions juvenils.

En matèria de cooperatives, i atenent l’impacte econòmic i empresarial de les 
mesures sanitàries adoptades i que se segueixen adoptant per la COVID-19, cal 
preveure el perllongament d’algunes de les mesures extraordinàries establertes amb 
relació a les cooperatives catalanes en el capítol III del Decret llei 19/2020, de 19 
de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els 
efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.

En aquest sentit, mitjançant aquest Decret llei es perllonguen, fins al 31 de de-
sembre del 2021, totes les mesures que preveu el capítol esmentat, llevat de les que 
estableixen els articles 3.4, 3.7, 3.8 i 6 del Decret llei esmentat, atès que, per la seva 
naturalesa i contingut, no se’n justifica el perllongament. Així mateix, i atenent l’ex-
periència en l’aplicació de les mesures fins ara vigents, a petició del sector, s’hi in-
corporen petits canvis de contingut o matisacions amb relació a aquestes mesures 
que es perllonguen, com ara: estendre la potestat del Consell Rector de les societats 
cooperatives de convocar, amb el termini d’antelació que consideri pertinent, també 
les assemblees ordinàries; ampliar el termini per notificar a les persones sòcies les 
actes de les assemblees virtuals de 3 a 15 dies, i preveure que, amb caràcter excep-
cional, els nomenaments dels càrrecs de les societats cooperatives i dels diferents 
òrgans socials, el mandat dels quals caduqui durant l’any 2020 i amb anterioritat al 
9 de maig de 2021, s’entenen vigents fins a la primera assemblea que es convoqui, 
que, en tot cas, s’ha de fer com a molt tard el 31 de desembre del 2021.

D’altra banda, el capítol II del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures 
extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, 
regula les mesures de caràcter social en l’àmbit de la cultura, i crea un ajut extraor-
dinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, d’un import fix de 750 
euros, destinat a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts 
visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi 
sanitària a Catalunya.

És voluntat del Govern atendre totes les sol·licituds amb dret a l’ajut amb inde-
pendència del moment de la presentació. Per aquest motiu, es fa necessari modificar 
alguns articles del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, esmentat, i eliminar la 
previsió de l’atorgament dels ajuts segons l’ordre cronològic de presentació de les sol-
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licituds i establir que el criteri per atorgar els ajuts és la presentació dins del termini, 
sempre que s’acompleixin els requisits que es preveuen i d’acord amb la disponibi-
litat pressupostària. En cas que no hi hagi prou dotació pressupostària, i en cas que 
no es pugui ampliar l’import, els ajuts s’hauran d’atorgar prioritàriament i preferent-
ment als beneficiaris amb menys ingressos, i fins a l’exhauriment total de la dotació.

Igualment, i a fi de garantir que aquest ajut efectivament arriba al col·lectiu del 
sector de la cultura directament afectat per les suspensions d’activitats i serveis oca-
sionades arran de la crisi sanitària de la COVID-19, es modifiquen altres articles del 
capítol II del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, que pretenen adequar aquesta 
prestació a la seva finalitat última, així com garantir l’agilitat en el procés, la trami-
tació i el pagament d’aquests ajuts als professionals i tècnics del sector cultural més 
necessitat en aquests moments.

Així mateix, aquest Decret llei inclou també altres dues modificacions del De-
cret llei 39/2020, de 3 de novembre, que tenen com a objectiu clarificar els conceptes 
que s’inclouen en els imports que estableix l’annex 6 relatiu als serveis en matèria 
d’acolliment i adopció, així com modificar la disposició final segona del mateix De-
cret llei, a fi de poder establir noves condicions per millorar la prestació de serveis 
en els casos en què s’hagin de prestar mitjançant contractes o convenis.

Finalment, i també amb la voluntat del Govern d’atendre totes les sol·licituds amb 
dret a l’ajut amb independència del moment en què es van presentar, es modifiquen 
els articles 4 i 7 del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents 
de suport a entitats del tercer sector social, a fi d’eliminar la previsió de l’atorga-
ment dels ajuts segons l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds i establir 
l’ampliació de la dotació pressupostària en cas que s’exhaureixi el crèdit per aten-
dre totes les sol·licituds que compleixin els requisits per ser-ne beneficiari. També 
es modifiquen l’article 2.3 a fi de fer un aclariment sobre les entitats beneficiàries, 
l’article 5 en relació amb els efectes de les declaracions responsables i l’article 6 per 
equiparar l’ajut a les entitats que descriu l’article 2.1 a altres ajuts de compensació 
que està aprovant el Govern.

Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de  
la presidència de la Generalitat i del Govern; 

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

Decreto: 

Capítol I. Ajut extraordinari per a les entitats, les empreses i les 
persones treballadores autònomes titulars o gestores d’instal·lacions 
juvenils

Article 1. Objecte i finalitat
S’estableix un ajut extraordinari d’emergència, en forma de prestació econòmica 

de pagament únic, destinat a les entitats, les empreses i les persones treballadores 
autònomes titulars o gestores d’instal·lacions juvenils. Aquest ajut té com a finalitat 
afavorir la sostenibilitat econòmica del sector, que ha patit una reducció dràstica i 
involuntària dels seus ingressos econòmics o un increment de les despeses com a 
conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 i, en especial, a causa de les no-
ves mesures que adopta la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es 
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la conten-
ció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Article 2. Beneficiaris i requisits
2.1 Poden ser beneficiàries d’aquest ajut les entitats, les empreses i les persones 

treballadores autònomes titulars o gestores d’instal·lacions juvenils que preveu la 
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Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants 
i joves, que no es trobin en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la 
condició de beneficiari que regula l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.

2.2 Les instal·lacions per les quals se sol·liciti l’ajut han d’estar inscrites en el Re-
gistre d’instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut.

Article 3. Quantia
3.1 La quantia de l’ajut, que s’abona en un pagament únic, consisteix en una apor-

tació única de 5.000,00 euros per cada instal·lació juvenil, la qual es complementa 
amb una aportació de 25 euros per a cada plaça registrada de la instal·lació juvenil 
inscrita en el Registre d’instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut, 
amb un màxim total de 40.000,00 euros per a cada entitat, empresa o persona tre-
balladora autònoma sol·licitant.

3.2 El pagament de l’ajut s’ha de fer mitjançant una bestreta del 100% de l’import 
total, que es farà efectiva a partir del moment en què es notifiqui la resolució defini-
tiva d’atorgament, sense necessitat d’aportar cap aval o garantia.

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

no competitiva.
4.2 El criteri d’atorgament dels ajuts serà la presentació dins del termini de la sol-

licitud, sempre que s’acompleixin els requisits per ser-ne beneficiari i d’acord amb la 
disponibilitat de crèdit. En cas que s’exhaureixi la dotació pressupostària, s’ampliarà 
la dotació d’acord amb l’article 7.2.

4.3 Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o sub-
venció pública o privada, destinat a la mateixa finalitat, excepte amb els ajuts que 
preveu el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de ca-
ràcter social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les acti-
vitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19, amb els quals 
sí és compatible.

Article 5. Procediment de sol·licitud i acreditació dels requisits
5.1 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de l’ajut 

i la seva justificació s’han de presentar segons els models normalitzats i seguint les 
indicacions, que estaran disponibles a l’apartat Tràmits de la Seu electrònica de la 
Generalitat de Catalunya.

5.2 Només es pot sol·licitar un ajut per cada instal·lació juvenil. En cas que es pre-
senti més d’una sol·licitud per una mateixa instal·lació juvenil, no s’acumulen. Només 
es considera vàlida la primera sol·licitud i les següents no s’admetran. No obstant 
això, l’òrgan gestor, si escau, pot valorar conjuntament les diverses sol·licituds pre-
sentades per a una mateixa instal·lació, a fi de determinar quina és la sol·licitud và-
lida que s’ha de tramitar.

5.3 La situació d’excepcionalitat obliga a prendre mesures de simplificació admi-
nistrativa i, per aquest motiu, la sol·licitud conté les declaracions responsables que 
acrediten el compliment dels requisits que estableix l’article 2, incloent-hi la decla-
ració de les dades del compte bancari, en què s’haurà d’efectuar el pagament que ha 
de servir per donar-los d’alta com a creditors de la Generalitat. La presentació de la 
sol·licitud implica l’acceptació de tot el que es preveu a la convocatòria i faculta l’ens 
competent per comprovar la conformitat de les dades que s’hi contenen o es decla-
ren, així com l’autorització expressa per consultar dades tributàries.

Article 6. Aprovació, instrucció i resolució de la convocatòria
6.1 La persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha 

d’aprovar la resolució de convocatòria d’aquest ajut extraordinari. La convocatòria 
s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la qual ha de 
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concretar el procediment de tramitació i concessió de l’ajut, així com el termini per 
presentar les sol·licituds.

L’òrgan competent per resoldre les sol·licituds presentades és la Direcció General 
de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. La tramitació de 
les sol·licituds s’ha de fer a través de la Sub-direcció General de Joventut.

6.2 El termini màxim per notificar i emetre resolució és de tres mesos a comptar 
a partir de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·lici-
tuds, sens perjudici que la convocatòria pugui reduir aquest termini.

En cas que hagi finalitzat el termini establert i no s’hagi notificat la resolució ex-
pressa, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada per silenci administratiu, d’acord 
amb el que estableix l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurí-
dic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Article 7. Dotació pressupostària
7.1 L’import màxim corresponent al pagament d’aquest ajut per a l’exercici 2020 

és de 3.500.000,00 euros, a càrrec de les partides pressupostàries D/470000190/3171, 
D/481000190/3171 i D/482000190/3171 del centre gestor BE09.

7.2 L’import màxim que es destina a aquesta línia d’ajut per a l’exercici 2020 es 
pot ampliar mitjançant resolució de la persona titular de l’òrgan concedent, d’acord 
amb el crèdit disponible a la partida.

Article 8. Justificació i verificació
8.1 D’acord amb l’article 30.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, la concessió d’aquestes subvencions no requerirà cap altra justificació 
que l’acreditació del compliment dels requisits que s’indiquen a l’article 2 mitjançant 
la declaració responsable en els termes que estableix l’article 5.3, sens perjudici dels 
controls que es puguin dur a terme amb posterioritat.

8.2 L’òrgan instructor, a fi d’obtenir una evidència raonable sobre la correcta 
aplicació dels ajuts, elaborarà un pla de verificació posterior al reconeixement de 
l’obligació, que pot comportar que les persones sol·licitants presentin la documenta-
ció acreditativa que s’indica en la convocatòria quan així se sol·liciti.

Capítol II. Mesures urgents aplicables a les societats cooperatives 
catalanes

Article 9. Mesures relatives a la convocatòria i celebració de les 
assemblees generals
9.1 De manera excepcional i fins al 31 de desembre de 2021, encara que els es-

tatuts de les societats cooperatives no ho prevegin, el Consell Rector pot convocar 
amb l’antelació mínima i màxima que consideri pertinent les assemblees generals, 
tant ordinàries com extraordinàries, sempre tenint en compte la urgència de l’acord 
que cal adoptar.

Aquesta convocatòria es pot efectuar telemàticament. En tot cas, és responsa-
bilitat del Consell Rector adoptar les mesures pertinents, en atenció a les circums-
tàncies concretes de cada societat cooperativa, per tal que els socis i sòcies puguin 
rebre la convocatòria i concórrer a la sessió de l’assemblea amb les garanties per-
tinents.

9.2 De manera excepcional, i fins al 31 de desembre de 2021, encara que els esta-
tuts de les societats cooperatives no ho prevegin, es pot celebrar l’assemblea general, 
tant ordinària com extraordinària, i es poden adoptar acords mitjançant videoconfe-
rència o altres mitjans de comunicació que permetin la participació a distància dels 
socis i sòcies.

Les reunions que se celebrin d’aquesta manera s’entenen que han tingut lloc al 
domicili social de la cooperativa.
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Igualment, fins al 31 de desembre de 2021, les persones sòcies poden participar 
a l’assemblea emprant mitjans virtuals, encara que aquests no estiguin previstos als 
estatuts socials.

9.3 En la convocatòria que el Consell Rector faci, d’acord amb el que preveuen 
els apartats anteriors, s’han de fer constar les raons d’excepcionalitat per les quals 
s’ha de fer d’aquesta manera i especificar detalladament com es durà a terme, en 
primera i en segona convocatòria. En tot cas, és responsabilitat del Consell Rector 
adoptar les mesures pertinents, en atenció a les circumstàncies concretes de cada 
societat cooperativa, per tal que els socis i sòcies rebin la convocatòria i puguin par-
ticipar en l’assemblea convocada.

En l’acta de la sessió, a més de les circumstàncies que indica l’article 51 de la 
Llei de cooperatives, el secretari o secretària del Consell Rector ha de deixar cons-
tància expressa que ha reconegut la identitat de totes les persones assistents. L’acta 
aprovada s’ha de remetre, en el termini màxim de quinze dies des que va tenir lloc 
la reunió, a les adreces de correu electrònic de cadascuna de les persones assistents.

En tots els casos, en la convocatòria s’ha de fer possible l’accés, d’ençà del mo-
ment en què es faci, als documents als quals es refereix l’article 39.2.d) de la Llei 
12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives.

9.4 De manera excepcional, i fins al 31 de desembre de 2021, el Consell Rector, 
segons les circumstàncies concretes de cada societat cooperativa, pot disposar me-
canismes diferents als que estableix l’article 48.2 de la Llei de cooperatives en rela-
ció amb l’obligació de posar a disposició dels socis i sòcies el nombre de vots socials 
que correspon a cada persona. En tot cas, els mecanismes que s’articulin han d’oferir 
als socis i sòcies les mateixes garanties que l’article 48.2 de la Llei de cooperatives.

9.5 De manera excepcional, i fins al 31 de desembre de 2021, a les assemblees 
generals convocades, cada soci o sòcia pot disposar com a màxim de cinc vots de-
legats, que han de complir els requisits que exigeix l’article 49.1 de la Llei de co-
operatives.

9.6 De manera excepcional, i fins al 31 de desembre de 2021, les societats co-
operatives que, conforme amb l’article 50 de la Llei de cooperatives, constitueixin 
la seva assemblea general mitjançant assemblees de delegats o delegades, no estan 
obligades a celebrar abans les assemblees preparatòries o de secció, encara que els 
seus estatuts ho prevegin. El Consell Rector ha de motivar en la convocatòria de 
l’assemblea general les raons per les quals no es poden fer les assemblees prepara-
tòries o de secció.

Tanmateix, per a les cooperatives que convoquin assemblees preparatòries o de 
secció, els nomenaments dels delegats o delegades que esgotin el seu mandat a partir 
de la data de declaració de l’estat d’alarma i dins de l’exercici 2020 s’entenen pror-
rogats fins al 31 de desembre de 2021.

Igualment, queden prorrogats fins al 31 de desembre de 2021 els nomenaments 
de delegats o delegades que s’hagin produït abans de la declaració de l’estat d’alar-
ma, i per tant, poden actuar en les assemblees generals que tinguin lloc fins a aques-
ta data. En el cas que s’hagi designat un delegat o delegada per a una assemblea 
concreta, i aquesta s’hagi ajornat en la forma legalment prevista amb motiu de l’estat 
d’alarma, es considera vigent la designació fins al moment en què es faci l’assemblea 
per la qual va ser designat o designada.

Article 10. Mesures en relació amb el Consell Rector
10.1 De manera excepcional i fins al 31 de desembre de 2021, encara que els es-

tatuts de les societats cooperatives no ho prevegin, el Consell Rector i les comissions 
delegades es poden reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència o altres 
mitjans de comunicació que permetin la participació a distància dels socis i sòcies, 
d’acord amb el que disposa l’article 57.1.e) de la Llei de cooperatives.
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Les reunions que se celebrin d’aquesta manera s’entenen que han tingut lloc al 
domicili social de la cooperativa.

Igualment, fins al 31 de desembre de 2021, els membres d’aquests òrgans poden 
participar emprant mitjans virtuals, encara que aquests no estiguin previstos als es-
tatuts socials.

10.2 El Consell Rector també pot adoptar acords sense reunió, segons el que dis-
posa l’article 312-7 del Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts de la societat 
cooperativa no ho prevegin, sempre que ho decideixi la persona que els presideix o 
ho sol·licitin almenys dos membres.

Article 11. Mesura excepcional respecte a les causes de dissolució
Als efectes exclusius de determinar la concurrència de la causa de dissolució que 

preveu l’article 102.1.e) de la Llei de cooperatives, no es prendrà en consideració per 
al còmput del termini previst l’exercici tancat en l’any en què s’hagi declarat l’estat 
d’alarma.

Article 12. Mesura de perllongament de la vigència dels nomenaments 
dels càrrecs dels òrgans de les cooperatives 
Amb caràcter excepcional, els nomenaments dels càrrecs de les societats co-

operatives i dels diferents òrgans socials, el mandat dels quals caduqui durant l’any 
2020 i amb anterioritat al 9 de maig de 2021, s’entenen vigents fins a la primera 
assemblea que es convoqui que, en tot cas, s’ha de fer com a molt tard el 31 de de-
sembre de 2021. A aquests efectes, en la certificació de l’acord del nomenament dels 
nous càrrecs que es presenti al Registre s’hi ha de fer constar aquesta circumstància.

Capítol III. Modificació del capítol II del Decret llei 39/2020, de 3 de 
novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a 
les conseqüències de la COVID-19

Article 13
Es modifica l’article 8 del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, que queda 

redactat de la manera següent: 
«Article 8. » Objecte i finalitat de la prestació
»S’estableix un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament 

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

Article 14
Es modifica l’article 9 del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, que queda 

redactat de la manera següent: 
« Article 9. »Persones beneficiàries i requisits
»Les persones beneficiàries de la prestació extraordinària per a les persones pro-

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

»a) Ser més gran de divuit anys.
»b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
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»c) Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d’al-
ta en el Règim especial d’autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte 
d’altri, en el Sistema especial d’artistes del Règim general de la Seguretat Social, per 
activitats de les arts escèniques, arts visuals, música, i d’altres activitats culturals, 
ja siguin artístiques, tècniques o de docència, suspeses per raó de la crisi sanitària a 
Catalunya, o bé al Règim general de la Seguretat Social per a les mateixes activitats, 
com a mínim 1 dia l’any 2020.

»d) El ingressos obtinguts durant els tres primers trimestres de 2020 de la per-
sona beneficiària no han de superar l’import de 13.000 euros.

»e) Acreditar de manera fefaent les activitats culturals suspeses per raó de la 
crisi sanitària a Catalunya (festivals, espectacles, concerts, xerrades, recitals, tallers, 
o altres), així com els serveis pels quals havia estat contractada o als quals s’havia 
compromès.

»f) Acreditar que les activitats suspeses han estat cancel·lades per l’entitat o l’em-
presa organitzadora.»

Article 15 
Es modifica l’article 11 del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, que queda 

redactat de la manera següent: 
«Article 11. »Procediment de tramitació
»11.1 L’òrgan competent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha 

d’aprovar una resolució de convocatòria que s’ha de publicar al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC), la qual ha de concretar el procediment de tra-
mitació i concessió de la prestació, d’acord amb el que preveu l’apartat 8 d’aquest 
article.

»11.2 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió dels 
ajuts i la seva justificació s’han de presentar segons models normalitzats i seguint 
les indicacions que estaran disponibles a l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la 
Generalitat de Catalunya. El termini per presentar les sol·licituds restarà obert set 
dies naturals des de l’endemà de la publicació en el DOGC de la Resolució de la 
convocatòria d’aquest ajut.

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

»11.4 La presentació de les declaracions responsables faculta l’Administració per 
verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o 
falsedat de les declaracions responsables pot determinar l’exclusió de la persona sol-
licitant de la convocatòria, i ser causa de revocació, sens perjudici de les responsabi-
litats penals, civils o administratives de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.

»11.5 L’òrgan instructor, per tal d’obtenir una evidència raonable sobre la cor-
recta aplicació de l’ajut, fa un pla de verificació posterior que pot comportar la pre-
sentació, per part de les persones sol·licitants, de la documentació acreditativa que 
s’indica a la convocatòria, quan així se sol·liciti.

»11.6 El termini màxim per notificar i emetre resolució és de tres mesos comp-
tats des de l’endemà de la data de presentació de la sol·licitud, sens perjudici que la 
convocatòria pugui reduir aquest termini. Finalitzat el termini establert sense ha-
ver-se notificat la resolució expressa, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada.

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

»11.8 El criteri d’atorgament dels ajuts és la presentació dins del termini de la sol-
licitud, sempre que es compleixin els requisits per ser-ne beneficiari i d’acord amb 
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la disponibilitat de crèdit. Si la dotació pressupostària no és suficient per a totes les 
sol·licituds presentades, i no és possible ampliar aquesta dotació, l’ajut s’ha d’atorgar 
de manera prioritària i preferent als beneficiaris amb menys ingressos, fins a l’ex-
hauriment total de la dotació. » 

Article 16
Es modifica l’article 12 del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, que queda 

redactat de la manera següent: 
«Article 12. »Aplicació pressupostària i finançament
»L’import màxim corresponent al pagament d’aquests ajuts, per a l’exercici 2020, 

és de 6.500.000 euros i s’imputa a la partida pressupostària D/480000190 del centre 
gestor BE19. L’import màxim destinat a aquest ajut es pot ampliar mitjançant reso-
lució de la persona titular de l’òrgan concedent, d’acord amb el crèdit disponible a 
la partida. »

Capítol IV. Modificació de l’annex 6 del Decret llei 39/2020, de 3 de 
novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a 
les conseqüències de la COVID-19

Article 17
Es modifica l’annex 6 del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, que queda 

redactat de la manera següent: 
«Annex 6. »Increment del preu dels serveis en matèria d’acolliment i adopció
»Servei de formació i valoració de les famílies que sol·liciten l’acolliment en fa-

mília aliena (AFA)

Anterior Increment Total amb increment

Lot 50 201.537,88 4.843,84 206.381,72
Lot 80 294.698,26 7.199,30 301.897,56

»L’import total correspon a la part fixa del contracte incrementada més l’import 
corresponent a la despesa per disposar d’una línia d’atenció telefònica. A aquests 
imports caldrà afegir, quan correspongui, els imports per incentius i famílies col·la-
boradores d’acord amb els plecs que regeixen els contractes.

»Servei de preparació i valoració dels sol·licitants d’adopció i seguiment de me-
nors en acolliment familiar preadoptiu (VAS)

Anterior Increment Total amb increment

Lot 1 318.382,76 6.342,33 324.725,09
Lots 2 i 3 189.651,26 4.351,35 194.002,61
Lot 4 176.698,34 4.351,35 181.049,69

»L’import total correspon a la part fixa del contracte incrementada més la part 
variable corresponent a les valoracions.

»Servei d’acolliment familiar d’infants i adolescents en unitat convivencial d’ac-
ció educativa (UCAE)

Anterior Increment Total amb increment

UCAE 1 infant 34.520,42 862,81 35.383,23
UCAE 2 infants 37.580,42 862,81 38.443,23
UCAE 3 infants 40.640,42 862,81 41.503,23
UCAE 4 infants 43.700,42 862,81 44.563,23

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

CC Baix Ebre 223.917,01 5.229,35 229.146,36
CBS Ripollès 176.172,51 3.413,95 179.586,46

 
»L’import total correspon a la part fixa del conveni incrementada més l’import 

corresponent a la despesa per disposar d’una línia d’atenció telefònica més la part 
variable corresponent a les valoracions. A aquests imports caldrà afegir-hi, quan 
correspongui, els imports per incentius i famílies col·laboradores d’acord amb la re-
gulació que estableixen els convenis. »

Capítol V. Modificació de la disposició final segona del Decret llei 
39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter 
social per fer front a les conseqüències de la COVID-19

Article 18
Es modifica l’apartat 3 de la disposició final segona del Decret llei 39/2020, de 3 

de novembre, que queda redactat de la manera següent: 
«En el cas dels serveis que no tenen els preus establerts a la Cartera de serveis 

socials, l’import es podrà modificar mitjançant la Resolució de convocatòria públi-
ca de provisió de serveis, i començarà a ser aplicable a partir de la formalització de 
noves provisions, d’acord amb el que estableix el Decret 69/2020, de 14 de juliol, 
d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Aten-
ció Pública.

»Així mateix, l’import també es podrà modificar mitjançant els convenis o con-
tractes que es puguin subscriure en matèria d’acolliment i adopció. Aquesta modi-
ficació començarà a ser aplicable a partir de la formalització dels nous contractes o 
convenis.”

Capítol VI. Modificació del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de 
mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social 

Article 19
Es modifica l’apartat 3 de l’article 2 del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, 

que queda redactat de la manera següent: 
«2.3 No poden sol·licitar l’ajut les entitats que descriu l’article 2.1 que presten 

serveis al sistema públic de serveis socials de Catalunya mitjançant contractes, con-
venis o concerts, ni les que ho fan mitjançant subvencions quan han estat objecte 
d’algun tipus de compensació o que hi poden tenir dret.

»En concret, en aquest darrer cas, mitjançant les mesures de caràcter econòmic 
que preveuen el Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries 
de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, el Decret llei 
41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en cen-
tres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars 
per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i les mesures del capítol I d’aquest 
Decret llei. Tampoc el poden sol·licitar les que presten serveis al sistema públic de 
Salut, Educació o Justícia. »

Article 20
Es modifica l’apartat 1 de l’article 4 del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, 

que queda redactat de la manera següent: 
«4.1 Aquest ajut s’atorga en un pagament únic i el criteri d’atorgament dels ajuts 

serà la presentació dins del termini de la sol·licitud, que és de set dies naturals des 
de l’endemà de la publicació al DOGC de la Resolució de la convocatòria d’aquest 
ajut, sempre que es compleixin els requisits per ser-ne beneficiari i d’acord amb la 
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disponibilitat de crèdit. Si s’exhaureix la dotació pressupostària, aquesta s’ampliarà 
d’acord amb l’article 6.4. »

Article 21
S’afegeix un apartat 4 a l’article 5 del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, 

amb la redacció següent: 
«5.4 La presentació de les declaracions responsables faculta l’Administració per 

verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o 
falsedat de les declaracions responsables pot determinar l’exclusió de la persona sol-
licitant de la convocatòria, i ser causa de revocació, sens perjudici de les responsabi-
litats penals, civils o administratives de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer. »

Article 22
Es modifica l’apartat 2 de l’article 6 del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, 

que queda redactat de la manera següent: 
«6.2 L’import de l’ajut, que és un import fix de pagament únic, és de 5.000 eu-

ros per a les entitats que descriu l’article 2.1 i de 20.000 euros per a les entitats que 
descriu l’article 2.2. »

Article 23
Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 7 del Decret llei 42/2020, de 10 de 

novembre, que queden redactats de la manera següent: 
«7.2 La Sub-direcció General d’Economia Social, Tercer Sector i les Cooperati-

ves és l’òrgan instructor d’aquesta convocatòria, amb la col·laboració de la Direcció 
General de Relacions Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral, i del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i la persona titular de la Direcció General 
d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives és qui ha de resoldre la con-
vocatòria, de conformitat amb el que preveu l’article 4.1.

»7.3 El termini màxim per notificar i emetre resolució és de tres mesos a comp-
tar de l’endemà de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, 
sens perjudici que la convocatòria pugui reduir aquest termini.

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

Disposició derogatòria
Es deroga el capítol III del Decret llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures com-

plementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia ge-
nerada per la COVID-19, llevat dels articles 3.4, 3.7 i 3.8 i 6.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

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

Barcelona, 24 de novembre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presidèn-

cia de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda; Chakir El Homrani Lesfar, 
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

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

en el sector de les instal·lacions juvenils, de mesures en el sector de les cooperatives i 
de modificació del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries 
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de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19 i del Decret llei 
42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector 
social, aprovat pel Govern a la sessió de data 24 de novembre de 2020.

2. Justificant d’inici de la tramitació, del secretari general al secretari del Go-
vern, de 20 de novembre de 2020.

3. Memòria justificativa de la directora general de Joventut, de 20 de novembre 
de 2020.

4. Memòria econòmica de la directora general de Joventut, de 16 de novembre 
de 2020.

5. Memòria justificativa del director general d’Economia Social, el Tercer Sector 
i les Cooperatives, de 20 de novembre de 2020.

6. Memòria d’avaluació d’impacte del director general d’Economia Social, el 
Tercer Sector i les Cooperatives, de 20 de novembre de 2020.

7. Memòria justificativa i econòmica del director general de Prestacions Socials, 
de 23 de novembre de 2020.

8. Memòria justificativa i d’aclariments de la directora de l’Institut Català de 
l’Acolliment i de l’Adopció, de 20 de novembre de 2020.

9. Informe econòmic, de la sub-directora general de Planificació i Gestió Pressu-
postària, de 23 de novembre de 2020.

10. Informe jurídic de l’Advocat en Cap i la Cap de l’Àrea Jurídica de Treball i 
Relacions Laborals, de 23 de novembre de 2020.

11. Informe de la directora general de Pressupostos, de 23 de novembre de 2020.
12. Certificat del secretari del Govern de 24 de novembre de 2020.
13. Decret llei 47/2020, de 24 de novembre, de mesures extraordinàries de caràc-

ter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils, de mesures en el sector de les 
cooperatives i de modificació del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures 
extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, 
i del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats 
del tercer sector social, publicat al DOGC núm. 8280 - 25.11.2020.

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.

Decret llei 46/2020, del 24 de novembre, de mesures urgents de 
caràcter administratiu, tributari i de control financer
203-00072/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 87220 / Coneixement: Mesa del Parlament, 01.12.2020

Acord: la Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 1 de desembre de 2020, 
ha pres coneixement del Decret llei 46/2020, del 24 de novembre, de mesures ur-
gents de caràcter administratiu, tributari i de control financer, publicat al DOGC 
8281, i ha manifestat que el termini de 30 dies  perquè el Parlament el controli pel 
procediment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 
27 de novembre de 2020.

A la Mesa del Parlament
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència i portaveu del Govern, per as-

signació de les funcions de secretària del Govern efectuada en l’Acta del Govern del 
24 de novembre de 2020,
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Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 24 de novembre de 2020, 

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

s’aprova la iniciativa SIG20VEH1879 - Projecte de decret llei de mesures urgents de 
caràcter administratiu, tributari i de control financer.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, a 24 de novembre de 
2020

Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter 
administratiu, tributari i de control financer
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom 

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

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

Decret llei

Exposició de motius
Les darreres circumstàncies provocades per la pandèmia de la COVID-19 i el 

context generat s’han traduït en la necessitat d’adoptar mesures extraordinàries per 
part del Govern amb l’adopció de diversos decrets llei, que cal ampliar amb l’apro-
vació d’un nou Decret llei que aprovi mesures de caràcter administratiu, tributari  
i de control financer.

Aquest Decret llei s’estructura en tres capítols: un capítol 1 amb mesures en ma-
tèria administrativa, un capítol 2 amb mesures tributàries i un capítol 3 amb mesures 
en matèria de la funció interventora. Conté cinc articles, així com dues disposicions 
addicionals i una disposició final d’entrada en vigor immediata.

El capítol 1 té 3 articles. L’article 1 regula el règim jurídic dels ajuts extraordina-
ris. A aquest efecte, a l’apartat 1, respecte de la regulació actual del procediment de 
concessió d’ajuts, incorpora un tràmit potestatiu previ quan es tracti de la conces-
sió d’ajuts en situacions de caràcter excepcional, com els que es requereixen en la 
situació actual de pandèmia originada per la COVID-19 i que tenen com a caracte-
rística primordial el fet de tenir un nombre de potencials beneficiaris molt rellevant. 
Aquesta situació requereix que la resposta de l’administració es produeixi amb la 
major rapidesa, sens perjudici del compliment del principi de seguretat jurídica i, 
al mateix temps, exigint a l’administrat el compliment dels mínims tràmits possi-
bles. Per definir amb claredat els termes en els quals s’ha de produir l’ajut, resulta 
igualment necessari que l’administració disposi de les dades que siguin rellevants 
per a la definició de les bases de la respectiva convocatòria. En atenció a aquesta 
circumstància, no es modifica el règim actualment vigent, que consisteix en l’apro-
vació d’unes bases de la convocatòria i una convocatòria posterior, i s’estableix la 
possibilitat que amb caràcter previ a la publicació d’aquestes l’òrgan convocant, que 
serà el competent en atenció a la naturalesa de l’ajut, pugui publicar una ordre en  
la qual obri, respecte de les persones que puguin tenir el caràcter de beneficiaris de la  
línia d’ajuts que es pretén atorgar i que compleixin els requisits mínims que l’ordre 
estableixi, un termini no superior a 15 dies naturals per inscriure’s amb caràcter 
previ a la publicació. Això permetrà a les persones inscrites, una vegada publicada 
la convocatòria i sense cap altre tipus d’actuació, tenir el caràcter de sol·licitants de 
l’ajut, que percebran si a més compleixen els requisits establerts a la convocatòria. 
La regulació és respectuosa amb la normativa en matèria de protecció de dades i, 
atès que l’entrada de les dades requerides a l’interessat es fa emparada en la figura de 
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la declaració responsable, es preveu aplicar les conseqüències jurídiques previstes 
a la normativa en cas de falsedat o inexactitud d’aquesta. D’altra banda, l’apartat 2 
preveu que es pugui crear amb caràcter permanent un registre de tractament de les 
dades obtingudes en ocasió dels procediments de concessió d’ajuts extraordinaris 
gestionats pel departament competent per raó de la naturalesa de l’ajut. Aquest re-
gistre es nodrirà de les dades subministrades pels interessats en la fase d’inscripció 
prèvia de cada línia d’ajuts extraordinaris i que es troben protegides per la normati-
va de protecció de dades i, per tant, no poden ser emprades per altres finalitats que 
les de concedir ajuts.

L’article 2 regula la verificació dels requisits exigits a les bases reguladores i les 
convocatòries dels ajuts mentre duri la pandèmia de la COVID-19 i els seus efectes 
dins del context de les diferents mesures preses durant la pandèmia. S’inclouen les re-
latives a pal·liar els efectes perniciosos que ha generat en l’economia i que, entre d’al-
tres, consisteixen en la mobilització dels recursos de suport econòmic i de protecció 
social de la ciutadania i dels sectors econòmics que veuran limitada la seva activitat, 
i que s’aplicaran mitjançant els corresponents ajuts i subvencions.

Aquestes mesures han de produir efectes en el menor termini possible per garan-
tir la protecció real i efectiva d’aquests sectors.

Per aquest motiu, pel que fa a la concessió dels ajuts a favor de persones físiques 
o jurídiques per raó d’un estat, situació o fet en què es trobin o que suportin amb la 
finalitat de cobrir les seves necessitats i drets bàsics, o per altres raons d’interès ge-
neral, la tramitació ha de ser àgil i ràpida perquè puguin complir la finalitat per a la 
qual han estat creats i/o convocats.

En conseqüència, és prioritari agilitar els procediments de concessió d’aquests 
ajuts i a aquest efecte cal disposar d’un mecanisme que permeti efectuar les veri-
ficacions necessàries amb relació als requisits establerts per concedir-los i que a la 
vegada doni la celeritat suficient perquè els beneficiaris puguin obtenir-los de forma 
que es compleixi la finalitat per a la qual han estat concedits.

En aquest sentit, es considera procedent simplificar les fases del procediment 
dels ajuts que es concedeixin en atenció a la concurrència d’una determinada situa-
ció en el perceptor. A aquest efecte, resulta d’aplicació el que estableix l’article 24 
del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ja que permet formes de sim-
plificar l’acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Segure-
tat Social i, en definitiva, de flexibilitzar l’acreditació dels requisits per obtenir la 
condició de beneficiari. Així mateix, també resulta procedent aplicar l’apartat 7 de 
l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que, amb 
relació a aquesta tipologia d’ajuts, simplifica la fase de justificació establint que es 
limiti a l’acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la situació en virtut de 
la qual es reconeix el dret a obtenir l’ajut prèviament a la concessió, sens perjudici 
dels controls que puguin establir-se per verificar-ne l’existència.

D’acord amb això, s’estableix l’ús de la declaració responsable per acreditar els 
requisits per ser beneficiari de l’ajut i l’ús d’un pla de verificació que ha d’aprovar 
l’òrgan concedent quant a la verificació de la justificació de l’estat, situació o fet en 
què es trobi o suporti la persona sol·licitant de l’ajut.

Finalment, en relació amb la mesura administrativa en l’àmbit de la regulació 
del joc, l’article 3 suspèn els terminis de caducitat de les autoritzacions d’emplaça-
ment i dels permisos d’explotació de màquines recreatives de tipus B instal·lades en 
establiments d’hostaleria i assimilats, així com també de la inscripció de les empre-
ses operadores de màquines recreatives fins al 30 de juny del 2021. La mesura pre-
tén donar resposta a la situació de crisi que les restriccions derivades de la pandè-
mia provoquen en els establiments d’hostaleria, on es troben instal·lats els aparells,  
i també en els operadors de joc.
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En el capítol 2, s’aprova una mesura tributària en l’àmbit de l’impost sobre trans-
missions patrimonials i actes jurídics documentats. Com una mesura més de suport 
al sector de l’hostaleria i de la restauració, a l’article 4 s’estableix una bonificació 
de les concessions administratives o actes administratius equiparables que atorguin 
l’aprofitament privatiu del domini públic per al seu ús com a terrassa, meritats en-
tre l’1 de gener del 2020 i el 31 de desembre de 2021. La mateixa bonificació resul-
ta aplicable en les concessions administratives o actes administratius equiparables 
subjectes a l’impost que autoritzin la venda de mercaderies i prestació de serveis 
mitjançant estructures o parades desmuntables o vehicles botiga en el territori de 
Catalunya, sector afectat també per la crisi derivada de la pandèmia.

En el capítol 3, sobre mesures en matèria de la funció interventora, es regula, en 
l’article 5, la modalitat de control posterior de la Intervenció General. L’article 68 
del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret le-
gislatiu 3/2002, de 24 de desembre, disposa que la Intervenció General pot utilitzar, 
per exercir les seves funcions, les modalitats de control de funció interventora o fis-
calització prèvia plena, que pot ésser substituïda, en els supòsits que es determinin, 
per una fiscalització per mostreig o control posterior.

La Llei de finances públiques de Catalunya permet que el Govern, a proposta de 
la Intervenció General de la Generalitat, acordi les modalitats de control a exercir 
per la Intervenció en els òrgans i entitats del sector públic de la Generalitat, així com 
als diversos procediments o actuacions, amb els requisits que es determinin, per tal 
de millorar l’eficàcia i l’eficiència en les seves finalitats. Per tant, la Intervenció Ge-
neral, en determinats supòsits i amb caràcter excepcional, per les característiques i 
la naturalesa de les operacions o pels resultats dels controls que hagi efectuat, pot 
determinar l’aplicació de la modalitat de control posterior, per matèries o fases d’un 
procediment, a qualsevol entitat de l’Administració de la Generalitat i el seu sector 
públic.

La modalitat de control posterior establerta a la Llei de finances públiques de Ca-
talunya no està recollida en el Decret 133/1985, de 25 d’abril, de Reglament de la fun-
ció interventora, norma que desenvolupa la funció interventora establerta en la Llei 
16/1984, de 20 de març, que va aprovar l’Estatut de la funció interventora, en la qual 
només es regulen els aspectes bàsics de la pròpia funció.

A causa de la pandèmia s’han realitzat i s’estan realitzant operacions econòmi-
ques extraordinàries que requereixen, per ser efectives, molta celeritat en la tramita-
ció dels corresponents expedients administratius i, en aquest context, s’ha substituït,  
en molts supòsits, el control de la funció interventora amb caràcter previ per un 
control posterior per a l’assoliment d’aquest objectiu. La modalitat de fiscalització 
prèvia plena que comporta una revisió per part de l’òrgan de control de tots els ac-
tes, documents o expedients que suposin el reconeixement de drets i obligacions de 
contingut econòmic amb caràcter previ a la seva fermesa, condiciona l’acte de fis-
calització a la continuïtat de l’expedient. Aquest fet pot provocar que es produeixen 
acumulacions d’expedients a fiscalitzar i d’anotacions comptables, amb manca de 
temps apropiat per a la seva revisió, atesa la insuficiència de mitjans personals i 
materials per complir amb aquestes obligacions per part de l’òrgan de control in-
tern actuant. Així mateix, es generen ineficiències, de manera que és necessari ra-
cionalitzar l’exercici de la funció interventora i implementar la modalitat de control 
posterior.

En aquest context d’excepcionalitat, en el qual s’ha substituït el control de la fun-
ció interventora amb caràcter previ pel control posterior, esdevé urgent i necessari 
regular l’abast d’aplicació de la modalitat d’aquest control, els seus efectes i en quins 
moments procedimentals dels diferents expedients administratius és aplicable, inde-
pendentment de la personificació jurídica de l’òrgan o entitat que efectua la despesa.

Aquesta modalitat de control s’efectua amb posterioritat a la comptabilització de 
les despeses o ingressos, una vegada l’acte administratiu ha estat dictat i desplega 
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els seus efectes. L’òrgan de control actuant ha d’emetre una opinió amb relació als 
expedients objecte de control.

En aquesta fase, la Intervenció ha de posar de manifest, d’acord amb una anàlisi 
de riscos, les accions o omissions de les autoritats competents i funcionaris gestors 
quan siguin susceptibles de provocar perjudicis de qualsevol mena a la Hisenda de 
la Generalitat de Catalunya d’acord amb el que estableix el capítol VIII del text refós  
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de  
24 de desembre.

Així mateix, la finalitat d’aquest control és donar seguretat jurídica als actes, els 
expedients i els procediments de gestió econòmica i financera, així com contribuir 
a la seva millora a través de recomanacions per corregir les actuacions que així ho 
requereixin.

La disposició addicional primera introdueix una mesura que consisteix en la 
verificació per part de la Intervenció General dels contractes d’emergència i els pa-
gaments per avançat formalitzats durant l’exercici 2020 dins del context de la pan-
dèmia de la COVID-19.

El Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en 
matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer 
front a la COVID-19, va establir, entre d’altres mesures, les mesures complemen-
tàries de transparència de l’abonament de subministraments i altres per fer front al 
context generat per la COVID-19.

Aquestes mesures, contingudes a l’article 1, van establir el seguiment per part 
de la Intervenció General dels pagaments per avançat i, en concret, de les despeses 
vinculades a contractes d’emergència o altres despeses que tinguin com a finalitat 
fer front al context generat per la COVID-19, i necessitin o hagin necessitat l’abo-
nament d’una bestreta amb caràcter previ a la seva realització. Així mateix, també 
es va establir aquest seguiment amb relació a la contractació per a l’atenció d’aques-
tes necessitats que s’hagi de produir a l’estranger i en el cas dels convenis de règim 
especial previstos en la disposició addicional tercera del Decret llei 8/2020, de 24 
de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de 
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció 
d’altres mesures complementàries.

Per altra banda, es va establir que aquesta verificació es realitzaria en el termini 
de tres mesos a partir de la data d’aixecament de l’estat d’alarma. Tanmateix, l’es-
tat d’alarma ha resultat prorrogat en diverses ocasions i l’habilitació per formalit-
zar contractes tramitats per emergència ha continuat vigent ateses les necessitats 
generades pel context provocat per la COVID-19, motiu pel qual esdevé necessari 
reforçar els controls establerts fins al moment i, per una banda, modificar l’abast 
material de les verificacions ampliant-lo als contractes d’emergència i, per una altra 
banda, modificar l’abast temporal de les verificacions esmentades incloent tot l’any 
natural 2020.

D’aquesta manera, la verificació de les actuacions s’efectuarà durant el primer 
trimestre de 2021 i es publicarà al web del Departament de la Vicepresidència  
i d’Economia i Hisenda a partir d’aquest termini.

La disposició addicional segona regula l’habilitació, per un període màxim de 
quatre anys, de personal d’altres escales i cossos de funcionaris per a la realització 
de les funcions pròpies del cos d’intervenció de la Generalitat de Catalunya i esta-
bleix el mecanisme necessari per a aquesta adaptació en els recursos humans de 
control intern.

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

Tot el que s’ha exposat determina que sigui imprescindible aprovar de forma im-
mediata aquest Decret llei per a la consecució dels objectius que planteja per satis-
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fer una necessitat social amb la celeritat que requereix la situació, que no podria ser 
assolida mitjançant la tramitació d’un procediment legislatiu ordinari.

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

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

Decreto:

Capítol 1. Mesures de caràcter administratiu

Article 1. Regim jurídic dels ajuts extraordinaris
1.1 Ajuts extraordinaris
a) S’entén per ajut extraordinari aquell que és convocat en ocasió de situacions 

de caràcter excepcional que cal afrontar per l’interès general.
b) L’òrgan convocant d’un ajut extraordinari pot  establir,  excepcionalment 

i amb caràcter previ a l’aprovació i publicació de les bases reguladores i la convo-
catòria, un tràmit d’inscripció prèvia de fins a un màxim de 15 dies naturals, amb 
la finalitat de disposar de la informació necessària en relació amb els possibles be-
neficiaris. Aquest  procediment excepcional  es pot utilitzar  quan,   pel seu objec-
te, aquests ajuts es destinin a una pluralitat indeterminada de beneficiaris.

c) Per a aquesta inscripció prèvia, mitjançant una ordre s’ha de determinar l’ob-
jecte dels ajuts, les condicions que han de complir les persones interessades, el con-
tingut de la informació a facilitar, el termini i el mecanisme de presentació de la 
informació necessària a aquests efectes. Correspon aprovar aquesta ordre al depar-
tament competent per raó de la matèria de l’ajut.

d) La inscripció prèvia, una vegada publicades les convocatòries i sense cap altre 
tràmit per part de l’interessat, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut  i és condi-
ció necessària per poder percebre’l, sempre que  es compleixin els requisits que es 
fixin per a la seva concessió. El que s’estableix en aquest apartat s’ha de recollir en 
les bases reguladores, les quals poden establir que  les inscripcions prèvies es po-
den mantenir vigents en el supòsit d’ampliació de la dotació pressupostària de la 
convocatòria o en el cas que es convoquin posteriors ajuts amb el mateix objecte i 
les mateixes característiques, en el termini d’un any des de la primera convocatòria.

e) Les dades de caràcter personal que continguin les inscripcions prèvies seran 
emprades exclusivament per a la concessió dels ajuts i seran objecte d’un tractament 
d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte del tracta-
ment de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga 
la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets di-
gitals

f) Les dades subministrades pels interessats en el tràmit d’inscripció prèvia 
s’aporten en concepte de declaració responsable i la inexactitud o falsedat d’aques-
tes donarà lloc a les responsabilitats legalment previstes i, en particular, donarà lloc 
a la baixa de l’afectat sempre que la resolució que ho acrediti sigui ferma.

g) Les dades subministrades pels interessats en el tràmit d’inscripció prèvia es 
fan en concepte de declaració responsable. La presentació d’aquestes declaracions 
responsables faculta l’Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat 
de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables 
pot determinar la baixa de l’afectat del registre, l’exclusió de la persona sol·licitant 

Fascicle segon
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de la convocatòria, i ser causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats 
penals, civils o administratives de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer

h) La verificació de les dades i compliment dels requisits que estableixen aquests 
ajuts extraordinaris, en aquests casos i ateses les circumstàncies, s’ha de fer per sis-
tema de mostreig i durant un termini màxim de dos anys des de la data d’atorgament 
de l’ajut.

1.2 Registre d’ajuts extraordinaris
a) Mitjançant una ordre del departament competent en l’objecte de l’ajut extra-

ordinari, es pot crear un registre de tractament de dades on s’incorporin les dades 
obtingudes per l’administració en ocasió dels procediments d’ajuts extraordinaris, el 
qual li correspondrà gestionar.

b) Al registre esmentat hauran de constar les dades de caràcter personal i les 
que a l’ordre a què es refereix l’article 1.1.c) anterior es considerin rellevants, sem-
pre que hagin estat subministrades en els processos d’ajuts extraordinaris. A aquest 
efecte, la inscripció prèvia a què es refereix l’article 1.2.a) implica l’autorització de 
l’interessat a incorporar les dades subministrades en aquest registre.

c) Les dades de caràcter personal incorporades al registre seran emprades exclu-
sivament per als procediments de concessió d’ajuts extraordinaris i seran objecte de 
tractament d’acord amb el que preveu la normativa de protecció de dades.

d) L’ordre a què es refereix l’article 1.1.c) anterior pot establir, respecte de les 
dades a aportar en el tràmit d’inscripció prèvia d’una convocatòria d’ajuts extraordi-
naris, que el sol·licitant no ha de fer constar les que ja figuren al registre, llevat que 
hagin variat o siguin inexactes.

e) Es d’aplicació a aquest registre el que disposa l’article 1.1.f).

Article 2. Declaracions responsables
2.1 Les bases reguladores d’ajuts per raó d’un estat, situació o fet en què es tro-

bin o suportin els sol·licitants poden establir que per a la seva concessió només sigui 
necessària una declaració responsable del compliment dels requisits indicats.

Aquesta concessió es pot realitzar sens perjudici de les verificacions i controls 
que s’efectuïn amb posterioritat al pagament.

2.2 Un cop realitzat el pagament, l’òrgan gestor comprovarà els requisits esta-
blerts per a l’obtenció dels ajuts mitjançant un pla d’actuacions de verificació aprovat 
per l’òrgan titular del departament o entitat, com a màxim, durant l’exercici pressu-
postari posterior. Les persones beneficiàries han d’aportar la informació i documen-
tació que els sigui requerida a aquest efecte.

Article 3. Suspensió dels terminis de caducitat d’autoritzacions en 
matèria de joc
Amb efectes des de l’entrada en vigor del Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, 

pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d’octu-
bre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions cau-
sades pel SARS-CoV-2, amb caràcter excepcional, queden suspesos els terminis de  
caducitat d’autoritzacions d’emplaçament i permisos d’explotació de màquines re-
creatives en establiments d’hostaleria i assimilats, així com d’inscripció de les em-
preses operadores de màquines recreatives fins al 30 de juny del 2021.

Capítol 2. Mesures tributàries

Article 4. Bonificació de les concessions administratives o actes 
administratius equiparables que atorguin l’aprofitament privatiu del 
domini públic
4.1 S’estableix una bonificació del 100% en la quota tributària de l’impost sobre 

transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en la modalitat de trans-
missions patrimonials oneroses, de les concessions administratives o actes admi-
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nistratius equiparables que atorguin l’aprofitament privatiu del domini públic per al 
seu ús com a terrassa per part d’establiments d’hostaleria i restauració. La mateixa 
bonificació resulta aplicable en les concessions administratives o actes administra-
tius equiparables subjectes a l’impost que autoritzin la venda de mercaderies i pres-
tació de serveis mitjançant estructures o parades desmuntables o vehicles botiga en 
el territori de Catalunya.

4.2 Aquesta bonificació s’aplica a les concessions o actes administratius equipa-
rables esmentats en l’apartat anterior meritats entre l’1 de gener del 2020 i el 31 de 
desembre de 2021.

Capítol 3. Mesures en matèria de la funció interventora

Article 5. Regulació de la modalitat de control posterior de la 
Intervenció General
5.1 La modalitat de control posterior té per objecte comprovar que els actes, els 

expedients i els documents dels quals es derivin drets i obligacions de naturalesa 
econòmica o financera s’han ajustat a les normes jurídiques i procedimentals esta-
blertes per a cada matèria. Com a objecte complementari del control posterior, es 
pot establir l’avaluació de la gestió realitzada i l’organització de recursos disponibles 
en relació amb els principis generals de bona gestió financera.

5.2 La finalitat del control posterior és donar seguretat jurídica als actes, els ex-
pedients i els procediments de despesa de la gestió econòmica i financera, així com 
la seva millora a través de recomanacions per corregir les actuacions que així ho 
requereixin. Si és procedent, també tindrà com a finalitat determinar l’eficàcia de la 
gestió realitzada en relació amb el seus objectius i el grau d’economia i d’eficiència 
en l’ús dels recursos disponibles, així com emetre una opinió sobre els extrems que 
es detallen en el present article, sense que correspongui pronunciar-se sobre l’opor-
tunitat de la despesa o ingrés comptabilitzat i ordenat per l’òrgan competent per raó 
de la matèria.

5.3 El procediment del control posterior consisteix en el següent:
a) Amb caràcter previ a la signatura de la resolució o altre acte administratiu 

corresponent, l’òrgan de control intern actuant únicament ha de comptabilitzar la 
despesa o ingrés que correspongui i verificar prèviament la concordança del credi-
tor o deutor, l’import proposat i que la partida pressupostària sigui adequada i, en 
el cas de despeses, disposi de saldo suficient. Aquestes comprovacions tenen com a 
finalitat garantir que la informació comptable mostri la imatge fidel de totes les ope-
racions de naturalesa econòmica o financera. En aquesta fase no s’ha de verificar si 
les actuacions s’han ajustat a les normes jurídiques i procedimentals corresponents.

b) Amb posterioritat a la signatura de la resolució o altre acte administratiu, cor-
respon a l’òrgan de control intern actuant:

– Analitzar que els actes i els procediments aplicats en la gestió s’han desenvo-
lupat i que asseguren el compliment d’allò que estableix la normativa reguladora de 
la matèria. A aquests efectes es poden utilitzar tècniques de mostreig.

– Verificar que les despeses i ingressos realitzats es corresponen amb la finalitat 
prevista, mitjançant l’examen dels documents acreditatius i, si s’escau, la seva com-
provació material.

5.4 El procediment aplicable a la modalitat de control posterior l’ha d’establir la 
Intervenció General mitjançant una instrucció.

Disposicions addicionals

Primera
La verificació que s’ha d’efectuar amb relació a les despeses descrites a l’article 1 

del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en ma-
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tèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front 
a la COVID-19, s’amplia als contractes d’emergència formalitzats durant l’exercici 
2020. El resultat del control es publicarà al web del Departament de la Vicepresi-
dència i d’Economia i Hisenda a partir del primer trimestre de 2021.

Segona
Amb caràcter transitori i per un període màxim de quatre anys, les funcions atri-

buïdes a l’Escala Superior d’Intervenció del Cos d’Intervenció de la Generalitat de 
Catalunya poden ésser exercides, amb plenitud d’efectes jurídics, per funcionaris de 
l’Escala Tècnica de Control i Comptabilitat del Cos d’Intervenció de la Generali-
tat de Catalunya, mitjançant resolució d’habilitació de l’interventor/a general i amb 
l’abast que aquest/a determini.

Així mateix, amb caràcter transitori i pel mateix període, les funcions atribuïdes a 
l’Escala Tècnica de Control i Comptabilitat del Cos d’Intervenció de la Generalitat de Ca-
talunya poden ésser exercides, amb plenitud d’efectes jurídics, per funcionaris de l’Escala 
Superior d’Administració General del Cos superior d’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant resolució d’habilitació de l’interventor/a general i amb l’abast que 
aquest/a determini.

Durant el període de vigència de l’habilitació, el personal habilitat té dret a la 
percepció d’un component singular en el complement específic del lloc que ocu-
pa fins a la seva equiparació amb el nivell retributiu propi de les funcions per a les 
quals és habilitat.

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

de la Generalitat de Catalunya.

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

Barcelona, 24 de novembre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presidèn-

cia de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda

Antecedents del Decret llei
1. Comunicat al secretari del Govern. 
2. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 24.11.2020
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008. 
Annex Informe justificatiu Intervenció General
4. Informe de la Direcció General de Funció Pública
5. Informe jurídic
6. Informe de la Direcció General de Pressupostos
7. Certificat l’Oficina del Govern
8. Certificat de la Comissió Tècnica de la Funció Pública
9. Publicació del Decret llei al DOGC 

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 87591; 87675).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.12.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 87592; 87676).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.12.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 87593; 87677).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.12.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 87594; 87678).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.12.2020; 10:30 h.



BOPC 750
7 de desembre de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 50

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 87595; 87679).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.12.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 87596; 87680).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.12.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 87597).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.12.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 87598; 87681).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.12.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 87599; 87682).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.12.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la recuperació del servei d’urgències al 
CAP de Sitges
250-01582/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 87600; 87683).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.12.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 87601; 87684).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències a Olot
250-01585/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 87602; 87685).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.12.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 87603; 87686).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.12.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 87604; 87687).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.12.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les inversions necessàries per a 
l’ampliació de l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell
250-01588/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 87605; 87688).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.12.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 87606; 87689).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.12.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 87607; 87690).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.12.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 87608; 87691).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució de suport a la Plataforma Pedro Álvarez
250-01612/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 87154 / Coneixement: Mesa del Parlament, 01.12.2020

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat, Natàlia Sànchez Dipp, diputada, Jordi Oro-

bitg i Solé, portaveu a la Comissió de Justícia del Grup Parlamentari Republicà, 
José Rodríguez Fernández, diputat del Grup Parlamentari Republicà, Francesc de 
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Dalmases i Thió, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Marc Parés 
Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, comuniquen 
a la Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent en la proposta de resolu-
ció (tram. 250-001612/12) presentada el 17 de novembre de 2020 i amb número de 
registre 86550.

On hi diu: 
«1. El Parlament de Catalunya dona suport i es solidaritza amb la Plataforma Pe-

dro Álvarez i exigeix la reobertura del cas abans de la seva prescripció.»

Hi ha de dir: 
«1. El Parlament de Catalunya dona suport i es solidaritza amb la Plataforma 

Pedro Álvarez i manifesta la necessitat que el cas sigui reobert abans de la seva 
prescripció.»

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2020
Vidal Aragonés Chicharro, Natàlia Sànchez Dipp, diputats SP CUP-CC; Jordi 

Orobitg i Solé, portaveu; José Rodríguez Fernández, diputat, GP ERC; Francesc de 
Dalmases i Thió, Marc Parés Franzi, diputats GP CatECP

Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis residencials 
per a les persones amb discapacitat intel·lectual i llur accés a 
l’habitatge
250-01617/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 86865 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre millora dels serveis residen-
cials i l’accés a l’habitatge de les persones amb discapacitat intel·lectual, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les associacions d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i del desen-

volupament fa temps que posen de manifest la manca de polítiques publiques espe-
cifiques per l’accés a l’habitatge i serveis residències d’aquest col·lectiu.

D’acord dades de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapaci-
tat, la llista d’espera dels serveis residencials previstos a la cartera de serveis era de 
3.253 persones al mes de juliol del 2020.

Tanmateix, els processos d’adjudicació d’habitatge i serveis residencials es llarg i 
confús. Obtinguda la valoració pel CAD i indicada l’orientació residencial més per-
tinent segons les necessitats de la persona, s’ha de presentar una sol·licitud d’accés 
que dóna lloc, en el millor dels casos, a una altra valoració que determina la prioritat 
d’assistència que requereix. Però a la manca de transparència en els criteris d’assig-
nació es suma a la dificultat d’arribar a assolir la puntuació necessària per accedir a 
una de les escasses places residencials, quedant desateses moltes sol·licituds presen-
tades de persones que tenen dret subjectiu a tenir accés.

A la vegada, la manca de protocols per a accedir a les ajudes per a l’adquisició o 
construcció de l’espai físic com per a la prestació posterior del servei, dificulta que 
entitats o associacions de famílies a l’hora de crear nous serveis residencials.
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L’impuls de nous recursos i programes de foment de l’autonomia de les persones 
amb discapacitat intel·lectual, que es celebra per les entitats, no ha d’anar en detri-
ment de la creació de noves places de serveis residencials.

Mes enllà del dèficit de recursos residencials recollits a la cartera de serveis so-
cials, la Llei 18/2007 pell dret a l’habitatge recull que en els habitatges de protecció 
oficials s’ha d’establir una reserva no inferior al 3% per a persones amb mobilitat 
reduïda, concepte que s’acostuma a associar amb la discapacitat en termes de mo-
bilitat i/o a la dependència derivada de l’envelliment, obviant les necessitats especí-
fiques de les persones amb discapacitat intel·lectual a l’hora d’exercir els seus drets.

Al marge d’aquests problemes relacionats pròpiament amb l’accés a l’habitatge, 
les associacions d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual insisteixen en la 
necessitat de garantir una formació específica i adequada per a tots i totes les pro-
fessionals que, de manera directa o indirecta, presten atenció a les persones amb 
discapacitat intel·lectual.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Elaborar i desenvolupar un Pla d’acció donar resposta a la demanda de serveis 

residencials, tant de les persones en llista d’espera com de les que s’incorporin en el 
futur, d’acord amb l’article 25 de la Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia perso-
nal i atenció a les famílies en situació de dependència.

2. Respectar el dret subjectiu als serveis d’acolliment residencial que correspon 
a algunes persones, d’acord amb l’article 4 del Decret 318/2006, dels serveis d’aco-
lliment residencial per a persones amb discapacitat.

3. Reforçar la coordinació interdepartamental a la Generalitat de Catalunya per 
tal que el dret a la vida independent es pugui portar a terme amb una política d’ha-
bitatge planificada i adequada a les necessitats de les persones amb discapacitat in-
tel·lectual.

4. Modificar el punt 1 de l’article 99 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, per-
què en els habitatges de protecció oficial s’estableixi també una reserva en percen-
tatge per a les persones amb discapacitat intel·lectual.

5. Modificar les normatives, barems i criteris vigents d’accés a l’habitatge tenint 
en compte les condicions en les que es desenvolupa la vida de les persones amb dis-
capacitat intel·lectual. En aquest sentit, és necessari diferenciar les característiques, 
necessitats i situacions específiques de la discapacitat intel·lectual respecte d’altres 
tipologies de discapacitat o, fins i tot, de l’envelliment.

6. Definir un protocol perquè entitats o associacions de famílies puguin accedir 
a recursos residencials per als seus usuaris i, un cop adquirits o construïts, puguin 
comptar amb les ajudes de les administracions per al seu funcionament ordinari, 
afavorint la creació de places en col·laboració publico– privada.

7. Establir un procediment de transparència per a informar de la previsió i data 
aproximada de la plaça assignable, i fer públiques les llistes d’espera de manera que 
els interessats puguin conèixer la seva evolució o previsió dins de la llista a l’empara 
de l’article 10 de la Llei 12/2007 de Serveis Socials de Catalunya.

8. Crear un grup de treball amb la participació del sector i de les famílies per a 
seguir treballant en la millor de les condicions de vida, i especialment en l’àmbit de 
l’habitatge, de les persones amb discapacitat intel·lectual

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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Proposta de resolució sobre el tancament de les clíniques dentals 
Dentix
250-01620/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 86966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre el tancament de Dentix, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les clíniques dentals de la casa Dentix han tancat aquest mes de novembre la 

persiana a tot Espanya. L’empresa ha presentat un concurs de creditors i ha tancat 
«temporalment» les seves portes, segons la pròpia direcció de Dentix. La realitat és 
que el concurs deixa als 100.000 clients que té a tot Espanya, part d’ells a Catalu-
nya, en un buit. Mentre no es resol el concurs de creditors, que pot acabar amb la 
liquidació de l’empresa, estan en un buit en el cas que tinguessin tractaments a mit-
ges en aquestes clíniques. En bona part dels casos, tractaments finançats via crèdits 
bancaris.

Situacions similars ja s’han viscut els darrers anys al nostre país amb altres ca-
denes de clíniques dentals similars, la darrera el frau protagonitzat per iDental. De 
nou, la majoria de persones afectades són majoritàriament gent de classe treballa-
dora, amb escassos recursos. Ara es troben, per tant, amb el pes d’un crèdit bancari 
per pagar, amb problemes de salut per tractaments mal fets o no finalitzats, i sense 
recursos per a poder-se defensar.

Tal com vam fer en el cas d’iDental, el grup parlamentari de Catalunya En Comú 
Podem presentem una proposta de resolució per a reclamar que, tant pel volum de 
gent afectada, com per l’afectació sanitària que comporta en molts d’aquests casos, 
com pel fet de tractar-se d’un col·lectiu vulnerable, el cas es tracti com un proble-
ma de salut pública i que, com a autoritat sanitària que és, el Departament de Salut 
de la Generalitat activi tots els recursos adients i suficients per a donar-hi resposta.

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

Proposta de resolució
1) El Parlament de Catalunya expressa la seva solidaritat i el seu suport a les per-

sones afectades pel tancament de les clíniques Dentix a Catalunya i arreu de l’Estat 
Espanyol.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
2) Crear, de forma urgent, una atenció centralitzada per a les persones afectades 

per aquest cas, que permeti coordinar recursos i facilitar informació, suport i res-
postes en les àrees de Salut i Consum.

3) Coordinar-se amb les associacions d’afectats per a fer campanyes d’informa-
ció pública que arribin a totes les persones afectades informant d’on dirigir-se i què 
fer per a defensar els seus drets.

4) Assumir, des dels serveis odontològics del sistema sanitari públic i/o amb co-
ordinació amb el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, l’assis-
tència pericial gratuïta, d’acord amb l’article 6.6 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, 
de assistència pericial gratuïta, a les persones afectades pel tancament de Dentix.

5) Oferir des dels serveis odontològics del sistema sanitari públic, el tractament 
de les persones afectades que pateixin complicacions en la salut derivades dels trac-
taments fets en clíniques de Dentix.
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6) Assegurar, utilitzant tots els mecanismes de mediació i arbitratge dels que 
disposa l’Agència Catalana de Consum, que les entitats financeres implicades dei-
xin de passar a cobrament cap altra quota a les persones afectades de tots els crèdits 
atorgats i vinculats als tractaments a les clíniques Dentix, en aplicació de la Llei 
16/2011, de Contractes de Crèdit al Consum.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Proposta de resolució sobre les irregularitats de l’Institut 
d’Assistència Sanitària
250-01621/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 87211 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, María del Camino Fernández Riol, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución so-
bre las irregularidades del Instituto de Asistencia Sanitaria (IAS), para que sea sus-
tanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Instituto de Asistencia Sanitaria (IAS) es una entidad de derecho público que 

forma parte del Sistema Integral de Utilización pública (SISCAT), creada con el ob-
jetivo de gestionar y administrar los servicios que la Diputación de Girona transfirió 
a la Administración de la Generalitat en materia sanitaria. El IAS gestiona el Parc 
Sanitari Martí i Julià de Salt, la red de salud mental de las comarcas de Girona y las 
áreas básicas de salud de Anglès, Breda-Hostalric y Cassà de la Selva.

En su informe 21/2020 relativo al Instituto de Asistencia Sanitaria sobre el ejer-
cicio 2017, la Sindicatura de Cuentas de Cataluña indica que ha encontrado irregu-
laridades contractuales y 12,55 millones de euros de exceso de gasto durante dicho 
ejercicio.

En sus trabajos de fiscalización en el área de personal del IAS, la Sindicatura se 
ha visto limitada por el hecho de que la entidad no le ha facilitado la documentación 
requerida.

Del resultado de dicho trabajo de fiscalización, una vez analizadas y valoradas 
las alegaciones formuladas por el IAS, han salido a la luz diversas irregularidades: 

– Mayor contratación del personal de la que podía realizar.
– Existencia de trabajadores de oftalmología y odontología con contratos de ser-

vicios que ocupaban lugares estructurales que deberían ser cubiertos con personal 
con contrato laboral.

– Incidencias diversas en las fases de preparación, licitación y adjudicación de 
los contratos.

– Ausencia de Relación de Puestos de Trabajo.
– Realización de un gasto de 12,55 millones de euros por encima de lo presu-

puestado.
– Existencia de personal del ICS que prestaba servicio en el IAS y viceversa, 

cuando, por su carácter estructural, estos puestos de trabajos deberían haber sido 
cubiertos con personal de la propia institución.

– Un total de 9 directivos cobraron su retribución sin haber sido ésta aprobada 
por el Consejo de Administración del IAS.
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– Realización de pagos en concepto de indemnización por razón de servicio a un 
ex adjunto a la gerencia por importe de 73.369 euros, que no correspondían.

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

Propuesta de resolución
1. El Parlament de Cataluña rechaza las irregularidades contractuales llevadas 

a cabo, fuera de convenio, en los complementos retributivos de miembros del IAS, 
que la Sindicatura de Cuentas ha constatado y advertido en sus informes de fisca-
lización.

2. El Parlament de Cataluña considera especialmente reprochable el trato de fa-
vor que han podido implicar dichas irregularidades, especialmente por tratarse de 
irregularidades cometidas en una época en la que los derechos laborales del perso-
nal sanitario han sufrido recortes que no han sido revertidos.

3. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a investigar las cir-
cunstancias en las que se han cometido las irregularidades detectadas, a depurar las 
responsabilidades oportunas para evitar que no se vuelvan a cometer dicho tipo de 
irregularidades, a recuperar las cantidades dinerarias que se hayan podido percibir 
con carácter indebido y a explicar en sede parlamentaria de manera inmediata las 
actuaciones adoptadas al respecto.

Palacio del Parlamento, 26 de noviembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; María del Camino Fernández Riol, diputada, 

GP Cs

Proposta de resolució sobre les reivindicacions de les entitats 
gitanes
250-01622/12

PRESENTACIÓ: GP CS, GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP 

CUP-CC, SP PPC

Reg. 87215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2020

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Gemma 

Geis Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Anna Cau-
la i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eva Granados Galiano, 
portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Susanna Segovia 
Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Carles 
Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent, Alejandro Fernández Álvarez, representant del Sub-
grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre les reivindicacions de les associacions i entitats gitanes, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Igualtat de les Persones i de Feminismes (CIPF), 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Davant la situació d’emergència provocada por la crisis de la COVID19, els grups 

polítics que componem el Parlament de Catalunya i les entitats i associacions que 
formen part de l’Intergrup del Poble Gitano vam decidir convocar una sessió extra-
ordinària de treball de l’Intergrup del Poble Gitano el passat dia 20 d’abril de 2020.

Les entitats i associacions van poder traslladar als representants públics quines 
eren les principals problemàtiques i la seva visió de la situació des de la seva pers-
pectiva.
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En la sessió van quedar clares les mostres de condol per les víctimes i les pa-
raules d’escalf i ànims per aquells i aquelles afectats per la situació i l’agraïment a 
tots els que treballen des de les seves responsabilitats i des del voluntariat per tal 
d’atendre totes les situacions i emergències sorgides com a conseqüència de la si-
tuació actual.

Els membres de l’Intergrup van acordar a més, instar als grups polítics a impul-
sar acords en el Parlament de Catalunya derivats de les conclusions de la reunió de 
treball.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris signants presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Reconèixer la tasca que s’està duent a terme des de les entitats i associacions 

gitanes, en moltes ocasions de forma voluntària, per treballar per tal d’ajudar en la 
crisi de la COVID19 i continuar impulsant accions des del Govern per tal de donar– 
hi suport.

2) Condemnar l’increment de situacions d’antigitanisme durant el confinament, 
moltes de les quals es manifesten a través de les xarxes socials i recordar el compro-
mís adquirit per tots els grups que componem el Parlament de Catalunya de lluitar 
per combatre l’antigitanisme i impulsar definitivament la Llei d’igualtat de tracte  
i no discriminació donant èmfasi a la lluita contra l’antigitanisme.

3) Continuar incrementant els recursos específics per fer front a les conseqüèn-
cies de la COVID19 donant resposta a les emergències socials, educatives, sanitàries, 
econòmiques i per lluitar contra la bretxa digital de totes les famílies catalanes. Al-
hora continuar treballant des del Govern per assegurar que les entitats que participen 
a l’Intergrup del Poble Gitano i al Pla integral del Poble Gitano tinguin accés a la in-
formació actualitzada de les mesures que es prenen per la recuperació i garantir així 
un seguiment eficient de la situació, una participació activa del Poble Gitano i una 
implementació adequada a les necessitats del context actual, prenent especial interès 
la inclusió de mesures específiques en el Pla de Reconstrucció Econòmica i Social.

4) Constatada l’afectació molt greu que la COVID19 ha provocat a la venda no 
sedentària, crear un Pla d’impuls i modernització del sector comercial català, que 
englobi els marxants de Catalunya i que compti amb els profesionals de les associa-
cions repesentatives del sector per definir les mesures a adoptar.

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2020
Lorena Roldán Suárez, GP Cs; Gemma Geis Carreras, GP JxCat; Anna Caula i 

Paretas, GP ERC; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánc-
hez, GP CatECP; portaveus; Carles Riera Albert, SP CUP-CC; Alejandro Fernán-
dez Álvarez, SP PP; representants

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern

Pla estratègic de serveis socials 2020-2024
259-00004/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PSC-Units (reg. 87849).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2020; 10:30 h.
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3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges «La garantia del dret de sufragi actiu 
en les eleccions al Parlament del febrer del 2021 en el marc actual de 
pandèmia»
360-00034/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 86880).
Acord: Mesa del Parlament, 01.12.2020.

Al president del Parlament
Benvolgut,
Em plau lliurar-vos l’informe La garantia del dret de sufragi actiu en les elec-

cions al Parlament de febrer de 2021 en el marc actual de pandèmia el qual parteix 
d’anàlisis ja fetes per diversos òrgans, com ara la Comissió Jurídica Assessora o la 
unitat encarregada de la gestió electoral, adscrita al Departament d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència, així com el fet des de la Comissió Europea 
per a la Democràcia pel Dret del Consell d’Europa (més coneguda com a Comissió 
de Venècia) sobre les eleccions en temps de pandèmia. 

Amb l’objectiu de garantir el dret de vot a través del sufragi universal en temps 
de pandèmia, el Síndic proposa crear una comissió d’experts per valorar la idoneï-
tat de la celebració de les properes eleccions. Es considera que haurien d’existir uns 
criteris objectius, sanitaris i constitucionals, per decidir si es donen les condicions 
per continuar amb el procés electoral.

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, 
en el seu article 64, aquest informe ha d’ésser objecte de debat parlamentari en co-
missió. De la mateixa manera, i segons l’art. 67 de la citada Llei, us suggereixo la 
possibilitat que aquest informe es substanciï en el marc de la Diputació Permanent, 
com es preveu en els períodes entre legislatures. 

Tot esperant que l’anàlisi dels drets motivi el treball de la Cambra, us saludo 
cordialment,

Barcelona, 23 de novembre de 2020
Rafael Ribó, síndic  

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/133008823.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/133008823.pdf
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00003/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 87282 / Coneixement: Mesa del Parlament, 01.12.2020

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

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, 
comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamen-
tàries: 

Comissió: Comissió d’Economia i Hisenda
Alta: Maria Senserrich i Guitart
Baixa: Elena Fort i Cisneros

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 618/XII, sobre l’ús del català 
en l’Administració de justícia
290-00570/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 86869 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.12.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 618/XII, sobre 
l’ús del català en l’Administració de justícia (tram. 290-00570/12), us informo del 
següent:

El percentatge actual d’ús del català a l’Administració de justícia (AJ) és molt 
baix, i aquesta circumstància fa difícil un context en què es respecti realment el dret 
d’opció lingüística de la ciutadania. Aquesta situació és imputable, com hem indicat 
molts cops, a diversos factors: la falta d’una competència lingüística del personal 
(tant perquè el català no és un requisit com per la falta de pràctica en l’ús), l’estruc-
tura centralitzada del poder judicial o la mateixa regulació dels usos lingüístics que 
no afavoreix precisament l’ús del català. Tots aquests factors, però, són perfectament 
reconduïbles si es corregeixen les mancances del conjunt normatiu que regula la 
llengua en l’àmbit judicial, bàsicament la Llei orgànica del poder judicial i les lleis 
processals que la desenvolupen. Mancances, per altra banda, que s’han posat reite-
radament de manifest en els informes del Comitè d’Experts i les recomanacions del 
Consell de Ministres del Consell d’Europa en la seva funció de seguiment de l’apli-
cació de la Carta europea de llengües regionals o minoritàries.
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Cal indicar, però, amb caràcter previ, que la competència de la Generalitat per 
incidir en l’aspecte lingüístic és poca, perquè, la part substantiva de la regulació 
de l’AJ i la legislació processal correspon a l’Estat (article 149.1.5a i 6a de la CE). 
L’exercici d’aquesta competència atrau també la regulació del vessant relatiu als usos 
lingüístics. L’atracció dels àmbits materials sobre regulació de la llengua cap a la 
competència substantiva de l’Estat sobre justícia es podia contrastar perfectament 
a la primera sentència del Tribunal Constitucional (STC) sobre la Llei orgànica del 
poder judicial (LOPJ), l’STC 56/1990, que establia:

Esa misma resolución abordó ya el tema de la regulación del uso de la len-
gua dentro de la Administración de Justicia concluyendo que en tanto en cuanto la 
Constitución reserva como competencias exclusivas del Estado la administración 
de Justicia (art. 149.1.5) y la legislación procesal (art. 149.1.6), debe ser el Estado 
el que regule el uso de las lenguas dentro de la Administración de Justicia, sin per-
juicio de que las Comunidades Autónomas puedan «regular el alcance inherente al 
concepto de cooficialidad, tal y como viene establecido por el art. 3.2 de la Consti-
tución y en los artículos correspondientes de los Estatutos de Autonomía

La Sentència 31/2010, quan enjudicia les previsions lingüístiques de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (EAC), redunda en aquesta mateixa doctrina: a través del 
mateix EAC i, desplegant-lo, la normativa autonòmica, podent establir drets dels 
ciutadans i marcar polítiques per a la normalització del català només en aquest àm-
bit. Així ho fan els articles 33.2 o 102 de l’EAC; o l’article 143 del mateix text, que 
delimita així la competència de la Generalitat:

1. Correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria 
de llengua pròpia, que inclou, en tot cas, la determinació de l’abast, els usos i els 
efectes jurídics de la seva oficialitat, i també la normalització lingüística del català.

En aquest context, s’entén millor que l’activitat del Departament de Justícia (DJ) 
pel que fa a la llengua catalana ha estat sempre, precisament, una activitat de suport 
a la normalització, de col·laboració institucional (amb les altres administracions amb 
responsabilitats en la matèria i amb les institucions del món professional) i de res-
posta als drets de la ciutadania. I també ha intervingut activament en la cerca d’una 
canvi normatiu que permeti un marc més paritari per normalitzar l’ús de la llengua 
catalana a l’AJ.

Entrant en la qüestió plantejada, la col·laboració amb les autoritats judicials a 
Catalunya està ben assentada i es desenvolupa en un marc convencional des de fa 
molts anys. En concret, un Acord de 29 de maig de 1985 ja va permetre dur a terme 
determinades mesures per facilitar la normalització lingüística a l’AJ. Els acords –el 
de 16 d’abril de 1991 i, especialment, el de 2 d’abril de 1993, modificat per un nou 
acord de 21 de novembre de 2000–, van permetre establir un marc de col·laboració 
general amb l’AJ en matèria de llengua catalana. A això cal afegir l’Acord amb el 
Consell General del Poder Judicial (CGPJ), de 25 de març de 1999, pel que fa a la 
meritació del coneixement de llengua catalana en la carrera judicial. També es va 
establir un marc d’acord amb la justícia per a la política de l’aranès, amb l’Acord de 
16 de juny de 2001.

A partir d’aquest marc, el DJ ha dut a terme moltes actuacions per millorar l’ús 
del català a la justícia i per garantir els drets lingüístics. Entre aquestes, destaquem 
les darreres i les que es duen a terme actualment.

– L’organització d’un servei lingüístic que, ininterrompudament, ha prestat ser-
vei a tots els òrgans judicials i a l’estructura governativa de l’AJ. Totes les demarca-
cions compten amb personal tècnic lingüístic que dona suport i implementa les di-
verses mesures, pel que fa a l’extensió de l’ús del català. En concret, aquests equips 
estan formats per 44 tècnics, agrupats en equips a cadascuna de les demarcacions.

– La formació en llengua catalana de tot el personal judicial –magistrats, jutges, 
fiscals, lletrats de l’Administració de justícia (LAJ), gestors, tramitadors, personal 
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d’auxili judicial i metges forenses. L’esforç en formació ha estat enorme. Per oferir 
una idea en termes absoluts, des de 1994, que es van començar a fer regularment 
cursos de català, el personal judicial que ha superat un curs de català (i que ha ob-
tingut el certificat acreditatiu corresponent) ha estat de gairebé 10.000 persones. Els 
resultats del seguiment dels darrers deu anys, són aquests: 

Edició
Jutges, fiscals i 

lletrats
Resta de 

funcionaris
Professionals 

del dret
Total 

inscrits

Inscrits Aptes Inscrits Aptes Inscrits Aptes
Total 

inscrits

2019 104 31 681 176 273 71 1.058

2018 100 28 820 199 271 79 1.191

2017 148 57 1.424 592 269 76 1.868

2016 162 51 935 266 316 74 1.413

2015 123 52 866 176 360 99 1.349

2014 138 50 847 200 457 112 1.442

2013 180 46 1.051 252 397 108 1.628

2012 143 43 745 202 370 110 1.258

2011 165 34 798 153 373 129 1.336

2010 131 33 1.069 213 483 122 1.683

– Correcció i traduccions. Una altra de les funcions personal tècnic lingüístic 
és la correcció i la traducció dels documents judicials següents: a) documents per 
a procediments concrets; b) models de documents incorporats a la base de dades. 
A tal d’exemple, a la memòria de 2018 s’hi recullen les dades següents:

Traduccions i correccions de procediments concrets

      Traduccions         Correccions       Total

Doc. Pàg. Doc. Pàg. Doc. Pàg.

Barcelona 
ciutat 366 2.275 255 659 621 2.934
Barcelona 
Comarques 366 1020 94 148 460 1168
Girona 791 2.631 259 406 1.050 3.037
Tarragona 456 1.252 50 69 506 1.321
Lleida 30 92 3 5 33 97
Terres de l’Ebre 462 936 44 58 506 994

Total 2.471 8.206 705 1.345 3.176 9.551

Traduccions de models documentals

  Models de documents Blocs de text

Contenciós administratiu 184 522
IMLCFC 60 30

Total 244 552

– Durant el 2019, es va posar en funcionament el Programa d’ús del català adre-
çat al personal interí de l’Administració de justícia. El Programa desplegava l’Ordre 
JUS/141/2017, de 5 de juliol, per la qual es regula la selecció, el nomenament i el 
cessament del personal interí dels cossos de funcionaris al servei de l’AJ a Catalu-
nya i tenia com a objectiu fomentar l’ús de la llengua catalana a l’AJ. El contingut 
essencial era usar el català per escrit al lloc de treball, d’acord amb les condicions 
que s’hi establien, i aquesta feina es computava com a mèrit a la borsa de treball.

El desplegament del Programa es va dur a terme amb la col·laboració dels òrgans 
governatius de l’AJ, que van demanar la cooperació dels caps dels òrgans judicials 
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perquè el personal interí al seu càrrec pogués acollir-s’hi. L’Acord de la Sala de Go-
vern de 6 de novembre de 2018, en aquest sentit, recorda el deure de jutges i ma-
gistrats de garantir els drets lingüístics dels ciutadans i ordena la comunicació del 
Programa a jutges i magistrats.

En la primera fase, adreçada al cos de gestió, s’hi van inscriure 369 gestors inte-
rins i va començar a obtenir un èxit notable a molts òrgans judicials.

La Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa de 25 de març de 2019, 
emesa arran d’una impugnació contra aquesta Ordre, va anul·lar la valoració com a 
mèrit de la feina feta en català pel personal interí, així doncs, el Programa no pot 
continuar de la manera que va ser dissenyat.

– Durant el 2019, també hem començant a implementar la funcionalitat lingüísti-
ca de l’aplicació de tramitació judicial ejusticia.cat, primer amb caràcter pilot i, par-
tir de de 2020, tenim previst estendre-la progressivament a tots les òrgans judicials. 
Les prestacions d’aquesta funcionalitat són les següents: a) facilitar un mecanisme 
perquè el ciutadà, a través del procurador o advocat, pugui demanar la llengua en 
què vol rebre la documentació; b) donar als òrgans judicials un sistema, mitjançant 
avisos, perquè el personal judicial conegui la llengua en què els intervinents han 
sol·licitat rebre la documentació, i c) incorporar el traductor automàtic al sistema 
processal d’e-justícia.cat.

L’objectiu últim de la millora és que la persona que es relaciona amb l’AJ pugui 
triar amb quina llengua ho fa. Per dur-la a terme, al DJ hem comptat i comptem amb 
la col·laboració dels òrgans judicials i de la Sala de Govern del TSJC.

– Legislació en català: LexCat-Portal Jurídic. El DJ va endegar fa uns deu anys 
una base legislativa en català, LexCat. El 2012, aquesta base es va incorporar al 
Portal Jurídic de Catalunya, web de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i Publica-
cions (EADOP) que difon tota la legislació catalana i la legislació estatal de major 
rellevància o interès (Acord de 15 de novembre de 2012, renovat el 2017). La nor-
mativa estatal que incorpora el Portal està actualitzada i s’hi ofereixen les diferents 
versions de vigència.

Per constituir aquest corpus legislatiu es va tenir especialment en compte les 
necessitats de l’AJ, de manera que hi ha publicats els principals codis legislatius i 
les lleis processals. D’acord amb les darreres dades disponibles, al final del 2019 el 
Portal oferia 222 normes estatals i la consulta de dret estatal havia tingut 156.568 
visites.

Aquestes són algunes de les iniciatives i actuacions dutes a terme. que requerei-
xen un caràcter col·laboratiu. Les mesures de política lingüística a l’àmbit judicial, 
sens dubte, requereixen la col·laboració entre l’administració de suport, DJ, i l’admi-
nistració responsable de la tasca jurisdiccional, AJ. Aquesta col·laboració hi és i cal 
intensificar-la. Però cal assenyalar que aquesta col·laboració li cal un marc normatiu 
i organitzatiu favorable, que actualment depèn sobretot de les institucions estatals. 
Així, és necessari dur a terme les reformes legislatives necessàries per situar el ca-
talà en un rang de paritat amb el castellà, i treure’l de la situació de llengua secun-
dària que actualment té. Són imprescindibles, també, unes polítiques de capacitació 
lingüística que vagin més enllà de la voluntarista oferta de formació que fem al DJ, 
i això només ho poden dur a terme els responsables competencials dels cossos res-
pectius. Cal una reconsideració de la necessitat de traduir al castellà aquella docu-
mentació judicial que ha de tenir efecte en òrgans jurisdiccionals centrals i davant 
l’al·legació d’indefensió d’alguna de les parts en el procediment, en el sentit que la 
traducció no pot esdevenir un recurs automàtic de funcionament lingüístic en un 
context de doble oficialitat.

Per altra banda, remarquem que en la col·laboració per al foment del català a la 
justícia és necessària una actitud proactiva i la voluntat d’incidir en les causes de l’ús 
escàs de la llengua, i moltes vegades les autoritats amb responsabilitats sobre el po-
der judicial han tingut una actitud indolent que perpetua l’ús absolutament majorita-
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ri del castellà i un escàs respecte al drets dels que fan servir el català com a llengua 
de comunicació, tal com els informes relatius a aquest aspecte de la Carta europea 
remarquen de manera significativa, que més endavant detallem.

Des del DJ hem facilitat anualment les dades relatives a l’ús del català, a par-
tir del moment que vam assumir les competències en suport judicial, i des que es 
va establir el marc convencional entre la Generalitat i el poder judicial en matèria 
de llengua. Les dades estadístiques s’obtenen sobre la base que tots els documents 
produïts per l’aplicació tramital estan codificats com a català o com a castellà. Les 
dades facilitades són essencialment les sentències, atès que són els documents més 
significatius del procediment judicial. Aportem les dades de 2018: 

Sentències 2018   % català castellà Total

Barcelona, Ciutat Justícia i l’Hospitalet 7,4% 8.551 115.404

Barcelona Comarques 6,8% 4.718 69.712

Girona 14,4% 3.317 23.040

Lleida 11,0% 1.229 11.147

Tarragona 4,0% 821 20.440

Terres de l’Ebre 1,9% 61 3.265

Total Catalunya 7,7% 18.697 243.008

La implantació progressiva de l’ejusticia.cat ha anat introduint una millora consi-
derable en el recompte de la documentació, en la mesura que el sistema de recompte 
és més precís que l’anterior.

– Pel que fa a l’estadística de l’ús del català en l’àmbit escrit, com s’ha dit, s’està 
millorant el sistema, de manera que amb l’ejusticia.cat disposarem de dades dels dife-
rents tipus de documents definitius que elabora cada jutjat: documents de tràmit, de-
crets, interlocutòries i sentències. Per tal que les dades obtingudes de l’ejusticia.cat si-
guin significatives cal, prèviament, finalitzar-ne la implantació a tots els jutjats civils.

En l’àmbit oral, de moment no hi ha cap sistema que permeti registrar d’una 
manera més o menys automatitzada les llengües utilitzades en els procediments ju-
dicials. Les aproximacions fetes a aquests usos orals han estat dues. El 2008 es va 
fer una enquesta oficial d’usos lingüístics a tots els LAJ, però no es tractava d’un 
recompte real, sinó de la dada estimativa que feia el funcionari enquestat; la segona 
s’ha fet en els judicis de jurat, amb observacions reals, en l’àmbit de Girona.

– Pel que fa a l’obtenció de dades disgregades, l’objectiu és poder detallar les 
dades en tots els paràmetres esmentats (demarcacions, partits judicials, òrgans ju-
dicials).

– En relació amb el registre de les demandes, actualment ja es poden obtenir les 
dades relatives a la llengua de l’escrit que inicia el procediment (dada de consigna-
ció manual). De tota manera, la implementació de la funcionalitat lingüística abans 
esmentada permet consignar la llengua de l’escrit inicial tant per part de l’operador 
jurídic que el presenta telemàticament (extranet del professional) com per part del 
personal judicial (registre). Aquesta és una opció que ha de permetre conèixer la 
llengua dels documents que inicien el procediment.

Per respondre l’apartat c) d’aquesta Resolució us informem que al DJ atenem les 
comunicacions relatives a la vulneració de drets lingüístics. Les persones afectades 
dirigeixen les seves queixes per diversos canals, que poden ser directament al DJ; 
a la bústia de consultes, queixes i suggeriments; a través de la Direcció General de 
Política Lingüística (DGPL) del Departament de Cultura; via el servei lingüístic del 
Consell de l’Advocacia Catalana; mitjançant entitats d’activisme social a favor de la 
llengua catalana o, eventualment, les vehiculen mitjançant del Síndic de Greuges

Moltes de les queixes que ens arriben fan referència al requeriment per part de 
l’òrgan judicial a una part perquè aporti la documentació en castellà, normalment 
per raó que l’altra part ha al·legat indefensió.
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La majoria de les incidències se solucionen directament; algunes, atenent les cir-
cumstàncies del cas, es traslladen al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Les actuacions del DJ davant d’aquests casos en què es violenten els drets lin-
güístics dels ciutadans davant la justícia, han estat les següents:

– Actuació directa a l’òrgan judicial
Un cop rebuda la incidència, el personal tècnic lingüista es posa en contacte amb 

l’òrgan judicial per resoldre la situació amb rapidesa i en benefici de la part que veu 
vulnerat el dret lingüístic. Habitualment, la gestió té un resultat immediat.

– Trasllat de l’incident al TSJC perquè adopti les mesures que cregui adients. En 
més d’una ocasió, el mateix TSJC es posa en contacte amb l’òrgan judicial i s’esme-
na l’error, si es tracta d’un error, o adopta les mesures de caràcter disciplinari, si ho 
considera pertinent.

– Actuació informativa
• S’han fet diverses campanyes per informar dels drets (exposició itinerant de 

drets lingüístics, cartells fixos de drets a la CJ, tríptics), jornades....
• Publicació de «píndoles» sobre drets lingüístics a la Intranet.
– Actuació formativa
• Cursets de formació al CEJFE sobre drets lingüístics i legislació i sessions sobre 

drets lingüístics als interins de la borsa de treball i al personal que ha aprovat l’oposició.
• Jornades sobre drets lingüístics.
Quant a la via de col·laboració amb la DGPL, del Departament de Cultura, sem-

pre es manté una via de comunicació i cooperació entre la Secretaria de Relacions 
amb l’Administració de Justícia del DJ, encarregada de la normalització lingüísti-
ca a l’àmbit judicial, i la DGPL. Tant als organismes centrals com als territorials, i 
tant en l’elaboració de l’informe anual o l’informe sobre el compliment de la Carta 
europea, pel que fa a la justícia, com en la resolució dels casos concrets esmentats.

Per respondre el punt que es refereix a la represa del Pla de foment del català 
al torn d’ofici i la possibilitat d’ampliar-lo als procuradors, cal dir que l’Acord entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el DJ, i el Consell dels 
Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya de delegació de funcions per a l’execu-
ció del programa específic de foment de l’ús del català en determinades actuacions 
professionals, signat el 28 de desembre de 2016, va establir un complement per a 
determinades actuacions professionals (iniciadores de procediments) dels advocats, 
fetes en el marc de la justícia gratuïta. Es tractava d’un programa pilot amb l’objec-
tiu d’estendre l’ús del català a l’AJ, amb la col·laboració de l’advocacia. En concret, 
l’objectiu era la presentació d’escrits en llengua catalana i el seguiment del compli-
ment dels drets lingüístics dels ciutadans davant l’AJ que optaven per triar el català, 
com a mesura de foment de l’ús del català en l’àmbit de la justícia.

Degut a les pròrrogues pressupostàries, aquest Programa no va tenir continuï-
tat, a partir de 2018. Certament, la garantia dels drets i l’ús professional del català 
no depèn només de l’actuació sobre l’AJ, sinó que també s’ha de projectar sobre els 
professionals que s’hi relacionen.

Val a dir també que, a banda d’aquest Acord, continuem desplegant l’Acord de 12 
de maig de 2015 (actualment vigent) amb les diferents institucions col·legials d’ad-
vocats, procuradors, graduats socials, notaris i registradors-i tenim acords anteriors, 
amb la mateixa finalitat, des de 2008– que permet establir un marc de col·laboració 
entre el DJ i les diferents professions jurídiques amb relació a  l’aprenentatge i foment 
de l’ús del català en l’àmbit jurídic. La formació desplegada, en virtut d’aquests acords, 
il·lustra l’impacte d’aquest marc col·laboratiu. Aquest és el nombre de professionals 
que s’han acollit als cursos de català virtuals de diferents nivells de llengua catalana: 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

397 457 360 316 269 271 273
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L’apartat e) d’aquesta Resolució insta el Govern a proposar de nou a les Corts 
Generals la modificació de l’article 231 de Llei orgànica 6/1985, del poder Judicial, 
per sol·licitar que els ciutadans tinguin dret a la tramitació dels procediments judi-
cials en català, i també dels articles 431, 483, 521 i 530 d’aquesta llei, per sol·licitar 
que el coneixement del català, i de l’occità, en el cas de la Vall d’Aran, sigui un re-
quisit per a jutges, magistrats, fiscals, els LAJ i personal al servei de l’AJ, amb un 
període d’adaptació no superior a sis mesos, si s’escau. Des del DJ hem proposat 
reiteradament la reforma dels articles de la Llei orgànica del poder judicial relatius 
a la regulació dels usos a l’àmbit judicial i a la valoració del coneixement de llen-
gua en l’accés a les places del personal de l’AJ. Per esmentar-ne alguna de les més 
rellevants, la Proposició de Llei de modificació de la LOPJ perquè la llengua coofi-
cial pròpia sigui considerada requisit per a la prestació de serveis en l’àmbit judicial 
(122/000109; publicat al Boletín General de las Cortes Generales, BOCG, el 21 de 
juny de 2013), presentat al Congrés dels Diputats pel Grup Català. En aquesta inicia-
tiva es proposava la modificació dels articles de la LOPJ relatius a l’ús de l’idioma, 
per establir una paritat amb el castellà (article 231, LOPJ), com dels preceptes sobre 
la valoració del coneixement de l’idioma propi entre el personal judicial, a fi d’esta-
blir que el coneixement de l’idioma propi fos un requisit. La Proposició va ser rebut-
jada amb els vots del Partit Popular, que en aquell moment era el partit del Govern.

El mateix va ocórrer amb la Proposició de modificació (exp. 125/000016), pre-
sentada el 2014 a les Corts Generals pel Parlament de Catalunya (Resolució 846/X) 
i rebutjada el 2015 pel vot decisiu del mateix Partit. La Proposició plantejava tam-
bé la modificació en els dos sentits i havia estat fruit d’un treball important, amb la 
compareixença de professionals i experts de tots els estaments jurídics. Hi ha ha-
gut altres propostes de reforma que apuntaven el mateix sentit, com la del mateix 
grup de Podemos (exp. (161/000623; publicat en el BOCG el 5 de maig de 2016; o 
la Proposició no de llei 161/002091, sobre drets lingüístics, que inclou una menció 
específica a la justícia). La iniciativa estava específicament vinculada amb la Car-
ta europea i els requeriments del Comitè d’Experts i el Comitè de Ministres, i pre-
veia propostes de canvi normatiu per assegurar el dret d’opció lingüística, afavorir 
la llengua minoritzada i establir un coneixement de la llengua com a requisit per al 
personal judicial.

De manera semblant, el mateix titular del DJ va enviar escrits al ministre de jus-
tícia i al president del CGPJ en els que demanava i recordava la necessitat de refor-
mes en aquest àmbit.

Prosseguint en aquesta línia, el DJ estudia noves iniciatives per impulsar la re-
forma del marc legislatiu, en la mateixa línia que les anteriors, en dos aspectes 
essencials: la situació realment paritària del català en aquest àmbit pel que fa a l’ús 
i l’exigència del coneixement de la llengua per poder treballar com a servidor públic 
de la justícia a Catalunya. En aquest sentit, l’Informe del Comitè de Ministres del 
Consell d’Europa d’11 de desembre de 2019 i l’Informe del Comitè d’Experts de la 
Carta europea de llengües regionals o minoritàries de 20 de març de 2019 (donat a 
conèixer juntament amb l’anterior), avalen i requereixen una reforma normativa que 
apunti en els sentit apuntats.

Tot i la necessitat de modificació de la legislació vigent, des del DJ també vetllem per-
què la normativa actual s’apliqui en un sentit favorable a la competència en l’ús del cata-
là per part del personal judicial. Les bases comunes que regeixen els  processos selectius 
per ingressar o accedir als cossos de funcionaris al servei de l’AJ (Ordre JUS/291/2019, 
de 4 de març) i les ordres que convocaven els processos de promoció interna entre els 
cossos de funcionaris judicials (Ordre JUS/403/2019 i Ordre JUS/404/2019, totes dues 
de 21 de març), es va impugnar en via contenciosa administrativa. Efectivament, aques-
tes convocatòries preveuen que es valori més qualsevol idioma estranger que el català, 
el qual només es valora un cop el funcionari ja ha promocionat dins del territori de Ca-
talunya. El resultat, doncs, és que no es garanteix la millora de la competència lingüís-
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tica del personal judicial, sinó que es facilita que el funcionari promocionat –que ja té 
un bon nivell de català– tingui prioritat per triar la plaça. En aquest cas, la interpreta-
ció totalment restrictiva de la norma (article 483.2 LOPJ) genera un efecte contrari a 
la capacitació lingüística i oposat, doncs, a l’aplicació de la normativa estatutària i de 
l’article 9 de la Carta europea.

Hem de remarcar, en resposta al punt f) de la present resolució, que actualment 
les places en què s’exigeix capacitació lingüística (nivell C1) formen un grup molt 
reduït sobre el conjunt de places dels cossos funcionarials de l’AJ a Catalunya. Són 
les que es convoquen mitjançant convocatòria singularitzada, d’acord amb l’article 
530 de la Llei orgànica del poder judicial:

En les convocatòries per a llocs de treball de les comunitats autònomes amb 
competències assumides la llengua pròpia de les quals tingui caràcter oficial, es va-
lora com a mèrit el coneixement oral i escrit d’aquesta. En determinats llocs, es pot 
considerar requisit exigible per a l’accés a aquests llocs, quan de la naturalesa de 
les funcions que s’han d’exercir derivi l’exigència esmentada i així s’estableixi en les 
relacions de llocs de treball.

El sistema general, marcat per la normativa, és la valoració del català, primer, 
com a mèrit i, segon, en el moment concret de la provisió de la plaça. Amb això, 
malgrat l’esforç de formació, no es garanteix un personal amb la competència «ade-
quada i suficient» que preceptua l’EAC.

Pel que fa al contingut del punt g), informem que des del DJ garantim que l’exa-
men d’accés a l’advocacia sigui també en català. En cada convocatòria es tradueix 
l’examen perquè estigui disponible per als que volen rebre el text en català.

En allò que fa referència a l’impuls de l’actualització i publicació de manuals ju-
rídics en llengua catalana, que en l’apartat h) s’insta a impulsar, informo que al DJ 
hem apostat per disposar i difondre l’ús i coneixement d’un espai web de referència 
en matèria de textos legals i normatius en català i en termes de compliment d’orde-
nament jurídic, el Portal, on intervenen a nivell de definició i actualització profes-
sionals, el DJ i el Gabinet Jurídic de la Generalitat.

Al DJ hem impulsat el dret d’opció lingüística en el gestor processal ejusticia.
cat, amb l’objectiu d’impulsar el compliment de l’opció lingüística de la ciutadania. 
Aquesta funcionalitat permet a l’advocat triar la llengua de notificació a la ciutada-
nia, i permet al jutjat conèixer l’opció lingüística de la persona interessada i cor-
respondre-hi. En presentar la demanda, el professional opta per l’idioma escollit, 
durant la tramitació, apareixen avisos si la llengua no coincideix i es disposa del 
traductor.

El calendari de desplegament de l’opció lingüística de l’ejusticia.cat per les pro-
peres setmanes i mesos és:

– Cornellà i Cerdanyola (20 d’abril entrada en real), tot aprofitant la implantació 
de l’ejusticia.cat.

– Tortosa 2 i 3 (entrada en real el 16 de març), tot aprofitant la implantació de 
l’ejusticia.cat.

– Tortosa 4 i 5 (entrada en real el 4 de maig), tot aprofitant la implantació de 
l’ejusticia.cat.

– Vielha i Tremp (quan s’hi vagi per implantar nova oficina judicial). Aquests ja 
treballen amb ejusticia.cat però s’aprofitarà la formació de la nova oficina judicial 
per explicar l’opció lingüística.

Com ja hem dit, les iniciatives per promoure una reforma legal que protegeixi 
el dret d’opció lingüística en tots els processos, han estat moltes. En aquest punt, és 
del tot necessari avançar en una reforma legislativa que, com a mínim, introdueixi 
els elements següents:

– Establir una paritat entre les dues llengües (tres, a la Val d’Aran) que subvertei-
xi la marginació que significa actualment l’article 231 de la Llei orgànica del poder 
judicial, que veu la llengua oficial pròpia des d’una perspectiva totalment preventiva, 
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en el sentit que no es pot usar el català si alguna de les parts el desconeix i aquest 
fet li genera indefensió La paritat ha d’anar en la línia del que estableix l’article 33.2 
de l’EAC, que equipara l’estatus jurídic del català dins d’aquest àmbit. El deure de 
conèixer el castellà que estableix la Constitució no es pot convertir en una justifica-
ció d’un inexistent dret a desconèixer el català.

En aquest sentit, també cal diferenciar la situació lingüística de les persones fí-
siques que són part en el procés, de la dels professionals o empreses. Per exemple, 
la tria d’un advocat que desconeix el català no hauria de suposar que tot el proce-
diment s’hagi de traduir al castellà, perquè la prohibició d’indefensió, garantia ple-
nament reconeguda dins del dret a la tutela judicial efectiva, no pot ser predicable 
igualment d’un ciutadà que és part d’un procediment que d’un professional que, com 
a tal, té un seguit d’obligacions i càrregues per la funció que du a terme, en les quals 
hi hauria d’haver no desconèixer la llengua oficial del lloc on actua.

– Vinculat al punt que acabem d’exposar, cal garantir plenament el dret a l’opció 
lingüística en el sentit de l’article 33.2 de l’EAC. Per assolir aquesta garantia, sens 
dubte cal introduir dinàmiques reals d’ús del català, perquè difícilment es poden 
atendre drets quan mai no s’ha fet servir el català en la tasca judicial. Aquesta és la 
raó de les polítiques públiques aplicades: dinamització lingüística, Programa d’ús 
del català adreçat a personal interí, mòdul pràctic inserit en la formació de nivell 
C1 i J de català.

– Per garantir el dret l’opció lingüística, cal que el personal judicial tingui com-
petència en la llengua oficial en què ha de treballar. Una reforma legislativa ha 
d’anar encaminada a garantir aquest competència, en la línia que apunten els arti-
cles 33.3 i 102 de l’EAC:

Per a garantir el dret d’opció lingüística, els jutges i els magistrats, els fiscals, 
els notaris, els registradors de la propietat i mercantils, els encarregats del Registre 
Civil i el personal al servei de l’Administració de justícia, per a prestar llurs serveis 
a Catalunya, han d’acreditar, en la forma que estableixen les lleis, que tenen un ni-
vell de coneixement adequat i suficient de les llengües oficials, que els fa aptes per a 
complir les funcions pròpies de llur càrrec o de llur lloc de treball.

Per això es fa necessari modificar els articles de la LOPJ relatius a l’establiment 
del mèrit del coneixement del català i trobar un instrument que impliqui la necessitat 
de coneixement del català.

– També és necessària una modificació de la necessitat que actualment estableix 
l’article 231.4 de LOPJ de traduir indiscriminadament al castellà totes les actua-
cions que han de tenir efecte fora del territori de la comunitat autònoma (llevat en el 
cas de comunitats amb llengua oficial pròpia coincident). Aquest precepte s’hauria 
d’ajustar en la línia que la traducció només es faci quan sigui necessària i que els 
òrgans jurisdiccionals centrals disposin de serveis de traducció que assumeixin el 
plurilingüisme de l’Estat. Aquesta garantia encara ha d’estar molt més explícitament 
regulada quan es tracta de la intervenció de les parts en aquests òrgans centrals, tal 
com ja disposa, des de 2006, el mateix EAC, a l’article 33.4.

– Finalment, totes aquestes línies són les que, informe rere informe, han indicat 
reiteradament el Comitè de Ministres del Consell d’Europa i el Comitè d’Experts 
de la Carta europea en els informes periòdics de seguiment, l’últim dels quals el 
desembre del 2019. Per exemple, en les recomanacions del Comitè de Ministres 
s’indica clarament la necessitat de «modificar la Llei orgànica del poder judicial 
per garantir l’ús de les llengües cooficials dins dels procediments judicials a petició 
d’una dels parts».

Val a dir, també, que després de diverses reformes de la LOPJ, mai no s’ha apro-
fitat l’ocasió per introduir-hi una reforma que reculli aquestes necessitats de reforma 
legislativa que requereixen tant l’EAC com la Carta europea. En aquest sentit, con-
siderem totalment insatisfactòria la situació normativa actual.
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La publicació del BOE en edició paral·lela castellà-català, continua sent una 
qüestió pendent, malgrat les millores que s’hi han introduït, a partir que es va co-
mençar a publicar el suplement del BOE en català. Actualment, l’edició del BOE en 
català és paral·lela, però això no garanteix ni que les versions siguin disponibles al 
mateix temps, que no ho són, ni que totes les disposicions reglamentàries de desen-
volupament estiguin disponibles en català.

Pel que fa a la normativa consolidada, ens remetem a allò que ja hem apuntat: la 
col·laboració entre l’EADOP i el DJ ha permès, a través del Portal, tenir disponible 
la normativa més rellevant en català, actualitzada i amb les diferents versions de vi-
gència. Actualment, el Portal recull 222 normes estatals consolidades.

Respecte a la formació i sensibilització dels funcionaris, tant de l’Estat com del 
poder judicial i de la Generalitat, en el coneixement de totes les llengües oficials i 
dels drets lingüístics, seria bo que des de les mateixes instàncies estatals s’inclo-
guessin mòduls formatius perquè tothom tingués accés al coneixement de la llengua 
pròpia i tingués una noció clara dels drets lingüístics de la ciutadania.

En l’àmbit de competències del DJ, com ja hem indicat, s’han desplegat campa-
nyes informatives en les seus judicials per fer arribar aquesta informació tant als 
funcionaris com a la mateixa ciutadania (per exemple, la campanya feta en col·la-
boració amb la DGPL, En català, també és de llei). Igualment, tots les funcionaris 
judicials (titulars o interins) que accedeixen per primer cop a una plaça a Catalunya 
reben una formació sobre drets lingüístics i recursos de suport lingüístic dins del 
seu programa formatiu. Igualment, periòdicament s’organitzen cursets de formació 
sobre aquesta qüestió al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJ-
FE) adreçada al personal judicial.

Actualment, en el marc de les noves funcionalitats lingüístiques de l’aplicació 
tramital ejusticia.cat que estem implementant, organitzem sessions informatives so-
bre el funcionament de l’aplicació pel que fa a la llengua i les necessitats i els drets 
que aquestes noves funcions atenen.

L’atenció dels drets lingüístics dels ciutadans i professionals que es relacionen 
amb òrgans jurisdiccionals de l’Estat és una assignatura encara pendent. Certament, 
hi ha la necessitat d’impulsar un canvi que doni compliment a allò que preveu l’ar-
ticle 33.4 de l’EAC, que condiciona el dret de relacionar-se per escrit en català amb 
els òrgans constitucionals i amb els òrgans jurisdiccionals d’àmbit estatal al pro-
cediment establert per la legislació corresponent. En sintonia amb l’article 9 de la 
Carta europea, el mateix precepte indica que «aquestes institucions han d’atendre i 
han de tramitar els escrits presentats en català, que tenen, en tot cas, plena eficàcia 
jurídica».

Després de diverses reformes de la LOPJ, mai no s’ha aprofitat l’ocasió per in-
troduir una reforma que garanteixi aquest dret, que encara que no tingui «procedi-
ment» establert, està declarat legalment i té l’empara de la pròpia Carta europea.

En aquest sentit, considerem totalment insatisfactòria la gestió lingüística que 
s’ha fet fins ara en els òrgans jurisdiccionals centrals.

L’Escola Judicial és una de les institucions de formació del Consell General del 
Poder Judicial (CGPJ), on els aspirants a jutges que han aprovat l’oposició seguei-
xen un programa de formació. Per tant, es tracta d’un centre formatiu amb alumnes 
de tot l’Estat espanyol i molts d’aquests faran les pràctiques i obtindran destinació 
fora de Catalunya.

Sens dubte seria interessant introduir alguns aspectes de la formació en català, i 
en les altres llengües pròpies, però certament és difícil en la mesura que ni per pro-
cedència ni per possible destinació els professionals que s’hi formen romandran a 
Catalunya.

El que sí que es fa des de l’inici de l’Escola Judicial és oferir formació en llengua 
catalana optativa. S’hi inscriuen es alumnes que esperen obtenir una destinació a 
una àrea de parla catalana. A banda de l’interès a conèixer la llengua del seu possi-
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ble lloc de destinació, l’obtenció d’un nivell B2 de llengua els suposa el reconeixe-
ment d’un mèrit que els permet millorar la seva posició a l’hora de triar plaça. A tall 
d’exemple, aquest any s’han inscrit 57 alumnes a l’oferta formativa virtual tutoritza-
da del DJ (nivells B1 B2 i C1), tot i que normalment la finalitzen força menys, tenint 
en compte la modificació dels seus interessos segons la possible destinació.

L’experiència de formació a l’Escola Judicial es pot considerar positiva en la me-
sura que s’ha treballat la capacitació lingüística de jutges que després han ocupat 
plaça a Catalunya. Ara bé, es limita a una formació totalment voluntària i fora de la 
programació regular de l’Escola Judicial.

A banda dels recordatoris que des de les mateixes plataformes de què disposa el 
DJ per relacionar-se amb el personal judicial (significadament la intranet de l’AJ), 
de manera recurrent el Tribunal Superior de Justícia (TSJC) ha recordat als òrgans 
judicials que siguin garants dels drets lingüístics de les persones que es relacionen 
amb la justícia. Que en tinguem coneixement al DJ, l’última ocasió ha estat amb 
motiu de la comunicació del Programa d’ús del català adreçat al personal interí que 
ha fet el TSJC a tots els jutges. Els recorda la funció de garantia que tenen respecte 
dels drets lingüístics dels ciutadans.

A més a més, també es recorda sovint els acords que el TSJC va adoptar el 2007 
i el 2010 en què recordava el dret d’opció lingüística que el ciutadà té davant la jus-
tícia i l’obligació correlativa que té el personal que hi treballa. Per exemple, aquest 
recordatori es va fer a l’acord de la Sala de Govern del TSJC de 26 de març de 2019 
en aquests termes:

En definitiva, tal y como esta Sala de Gobierno tuvo ocasión de proclamar en 
Acuerdos de 4 de septiembre de 2007, 26 de enero de 2010 o de 27 de julio de 2016, 
resulta indiscutible que cualquier persona que participa en una actuación judicial 
practicada en Cataluña tiene derecho a utilizar en sus manifestaciones, orales o es-
critas la lengua oficial que elija, según establece el art. 231.3 LOPJ, y de acuerdo 
con el derecho de opción reconocido en el Estatuto. Y, por supuesto, los jueces y 
magistradas han de garantizar plenamente la efectividad de este derecho, y han de 
disponer, si es necesario, las medidas oportunas para garantizar el ejercicio efecti-
vo de tal opción.

De tota manera, més enllà dels advertiments, sens dubte necessaris, el més im-
portant és crear les condicions d’ús de la llengua per tal que els drets puguin ser 
efectivament atesos.

Barcelona, 23 de novembre de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 87116 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.12.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 716/XII, sobre el 
millorament de l’atenció a les famílies dels afectats del trastorn per dèficit d’atenció 
amb hiperactivitat (tram. 290-00661/12), us informo del següent:
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La cartera de serveis en l’àmbit de la salut, definida al Reial Decret 1030/2006, 
de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del sistema na-
cional de salut i el procediment per a la seva actualització, ja preveu, entre les pres-
tacions sanitàries que fixa, l’atenció als afectats pel trastorn per dèficit d’atenció i 
hiperactivitat. En aquest sentit, el Departament de Salut, vetllem per tal que totes 
les persones diagnosticades amb trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat rebin 
l’atenció necessària i el tractament adequat en funció de la seva patologia i les cir-
cumstàncies que els afecten, sempre en base a l’evidència científica existent. Així 
mateix, seguim treballant en assolir una millora continua d’aquest servei d’atenció 
a la salut mental, especialment pel que fa a la qualitat assistencial que reben els pa-
cients i procurar una major dotació de recursos.

El Departament de Salut, l’any 2013 vam encarregar la creació d’un grup de 
treball al Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions, òrgan assessor del de-
partament en l’àmbit de les malalties mentals i les addiccions, format per científics 
i experts de reconegut prestigi en aquesta matèria, per elaborar un protocol per al 
maneig del TDAH a Catalunya. Aquest grup de treball, escollit seguint criteris de 
representativitat d’acord amb els equips que hi treballen (psiquiatria, neuropediatria 
i psicologia infantil), tant de recursos hospitalaris com de l’assistència ambulatòria 
(CSMIJ), per tot el territori català, va presentar al 2015 el resultat d’aquesta encoma-
na que se li havia fet, el Protocol per al maneig del Trastorn per dèficit d’atenció amb 
Hiperactivitat (TDAH) infantojuvenil en el sistema sanitari català, que va comptar 
amb la col·laboració i expertesa de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya (AQuAS), per assegurar-ne el rigor metodològic i a partir de l’evidència 
científica disponible.

El protocol se centra en el diagnòstic i el tractament de les persones amb TDAH 
des de la xarxa de salut mental infantil i juvenil i els equips de neuropediatria, i 
d’acord amb la seva funció, com a eina útil i dinàmica, amb projecció de futur, ha 
anat recollint tota aquella evidència científica generada, que ajuda a entendre i trac-
tar millor el TDHA. La implementació del protocol es concreta mitjançant unes ac-
cions proposades, en base a les recomanacions en el diagnòstic i en el tractament, 
així com uns indicadors que permeten avaluar-ne l’impacte de la implementació.

Una de les accions prioritza la necessitat d’assegurar el coneixement i l’experièn-
cia en el tractament psicoterapèutic del TDAH, d’acord amb les recomanacions clau 
en el tractament, que consideren, entre d’altres, l’aplicació d’un programa d’entrena-
ment conductual per als pares dels infants i els adolescents diagnosticats de TDAH, 
i la teràpia cognitivoconductual com a tractament inicial per al TDAH. D’acord amb 
les dades del darrer informe de la Central de Resultats en salut mental i addiccions, 
hem aconseguit assolir un 46,1% en el seguiment de tractament familiar de pacients 
diagnosticats, i estem treballant per doblar aquest percentatge.

També hem assolit una millora significativa pel que fa a les ràtios de professio-
nals en psicologia clínica què, d’acord amb el Mapa Sanitari, actualment dóna ha 
una cobertura del 93,9% de dotació professional (psiquiatria, psicologia i infermeria 
de salut mental) en els CSMIJ, i la previsió és anar-ho incrementant fins assolir el 
100%.

A partir d’aquí, mitjançant els indicadors establerts que han permès obtenir els 
resultats de les enquestes de satisfacció de pares i tutors, el nombre de pacients en 
teràpia familiar per TDAH, el nombre de pacients en teràpia psicològica individual 
per TDAH, la prevalença i incidència del TDAH a cada territori, junt amb la me-
mòria de formació continuada, el Departament de Salut preveiem endegar la revisió 
del Protocol, conjuntament amb les societats científiques, amb la finalitat d’incorpo-
rar-hi millores detectades que han sorgit des de que la guia va ser aprovada i que han 
de permetre seguir garantint un abordatge i acompanyament adequat als pacients 
amb aquesta patologia.
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Val a dir però, d’acord amb les consideracions dels experts i amb el referent d’al-
tres àmbits d’atenció a la salut mental, que l’efectivitat en l’atenció les patologies 
no es basa en la creació de programes específics per a cada una d’aquestes, sinó en 
prioritzar la formació adequada dels professionals, l’autonomia d’aquests en l’aten-
ció i acompanyament personalitzat de cada pacient, i l’accessibilitat territorial en 
base a la millor evidència disponible, les recomanacions d’experts i les guies de 
pràctica clínica. Per això, el Departament de Salut, a través del Pla director de Sa-
lut Mental i Addiccions, hem desplegat les Estratègies de salut mental 2017-2020, 
les quals donen una resposta integral a les necessitats dels pacients, la millora de 
la qualitat assistencial i l’acompanyament als pacients, així com l’equitat territorial. 
Perquè aquest trastorn demana especialment intervencions coordinades, més enllà 
de la intervenció sanitària, un treball en xarxa amb els professionals de l’àmbit de 
l’educació, també amb l’atenció primària, així com amb els serveis especialitzats  
de salut mental d’adults.

Fins a dia d’avui, aquesta línia d’atenció específica a les persones que pateixen 
trastorn per dèficit d’atenció amb Hiperactivitat (TDAH), ha ajudat a reduir al mà-
xim l’heterogeneïtat en la detecció i el diagnòstic del trastorn i en el seu abordatge 
i tractament, així com a millorar la qualitat i la seguretat en el maneig de les per-
sones amb aquest problema de salut i incorporar com a element clau l’atenció a les 
famílies.

Barcelona, 18 de setembre de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 87117 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.12.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 717/XII, sobre 
les necessitats en els àmbits sanitari, social i educatiu dels afectats del trastorn per 
dèficit d’atenció amb hiperactivitat (tram. 290-00662/12), us informo del següent:

En el marc del Pla director de salut mental i addiccions, les Estratègies 2017-
2020 en salut mental pretenen donar resposta a l’objectiu del Pla de salut de Cata-
lunya 2016-2020, d’impulsar el desplegament d’un model d’atenció comunitària en 
l’àmbit de la salut mental i les addiccions. Les línies estratègiques fixades, a assolir 
amb aquest horitzó 2020, en coherència amb les polítiques europees, han prioritzat 
l’atenció i l’impuls als diferents plans interdepartamentals del Govern de la Genera-
litat, com el Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions, 
per assolir aquesta resposta integral i integrada que proposem, d’acord amb un dels 
eixos prioritaris sobre els que hem articulat les polítiques sanitàries del Departa-
ment de Salut, la vida i la cura de les persones en el centre del sistema, per adequar  
la resposta del sistema públic de salut a les necessitats de les persones i incrementar la  
capacitat resolutiva.

Amb aquest propòsit, l’estratègia sisena marca com a objectiu millorar la inte-
gració amb el serveis no sanitaris, així com la col·laboració interdepartamental, im-
prescindible en totes les facetes de l’atenció a les persones amb trastorns mentals, 
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i especialment en el cas de persones afectades amb trastorn per dèficit d’atenció i 
hiperactivitat (TDAH), perquè aquest trastorn requereix d’intervencions coordina-
des, més enllà de la intervenció sanitària, del treball en xarxa amb els professionals 
de l’àmbit de l’educació i l’àmbit social, també l’atenció primària, així com amb els 
serveis especialitzats de salut mental d’adults.

El Protocol per al maneig del Trastorn per dèficit d’atenció amb Hiperactivitat 
(TDAH) infanto-juvenil en el sistema sanitari català, implementa al sistema sani-
tari català, d’acord amb la Guía de práctica clínica sobre el trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad (TDAH) en niños y adolescentes, les pautes d’actuació 
i les recomanacions més importants centrades en el diagnòstic i el tractament de les 
persones amb TDAH, des de la xarxa de salut mental infantil i juvenil i els equips 
de neuropediatria.

Aquest protocol ha permès reduir al màxim l’heterogeneïtat en la detecció i el 
diagnòstic del trastorn i en el seu abordatge i tractament, així com millorar la quali-
tat i la seguretat en el maneig de les persones amb aquest problema de salut i incor-
porar com a element clau l’atenció a les famílies.

Un sistema públic d’atenció sanitària ha de garantir els principis d’equitat, efec-
tivitat i eficiència; això significa que hem d’impulsar polítiques a favor de disminuir 
la variabilitat clínica no justificada –mitjançant activitats de formació, avaluació o 
guies clíniques–, i tenir en compte els resultats de les intervencions.

La implementació del protocol ha requerit del treball conjunt entre els diferents 
agents implicats, l’àmbit sanitari i l’àmbit educatiu, els professionals que hi parti-
cipen, en coordinació amb les famílies i les persones afectades. Perquè el trastorn 
per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) és un trastorn del neurodesenvo-
lupament que s’inicia en la infància i els factors causals que intervenen, junt amb 
l’impacte sobre un organisme en desenvolupament, genera una complexitat clínica 
i etològica que cal tenir en compte. Un diagnòstic en la infància, tot i que no sigui 
definitiu en molts casos, permet elaborar un pla terapèutic quan la plasticitat cere-
bral, junt amb les accions de l’entorn de l’infant o l’adolescent, poden modificar el 
curs de la psicopatologia i presentar evolucions diverses al llarg de la vida. Pel què 
en el protocol s’estableix, com a població diana, els infants en edat d’escolarització 
(a partir de 6 anys i fins als 18).

Així, en l’àmbit educatiu aspectes clau que es desprenen són la necessitat d’un 
pla de suport individualitzat a l’escola, intervenció psicopedagògica i coordinació 
entre els serveis clínics i el sistema educatiu (tractament integral), aspectes que 
s’han desplegat en la totalitat de les escoles i instituts.

En l’actual elaboració del model del Programa d’Abordatge Integral dels casos 
de Salut Mental i Addiccions d’Elevada Complexitat (PAIcSaMAEC), els grups 
de treball, amb experts i professionals dels àmbits sanitari, social i educatiu, estan 
treballant en la concreció de les necessitats i la resposta adequada a les mateixes, 
d’acord amb els factors incidents i les circumstàncies que intervenen, des de tots els 
àmbits implicats.

Tot i que aquest Pla s’adreça a un perfil d’alta complexitat, la vessant preventiva 
respecte la detecció de casos i la realització acurada del diagnòstic de TDAH pos-
sibilita una atenció en etapes primerenques del desenvolupament, on els diferents 
agents que intervenen poden acompanyar en una adequació dels recursos existents 
i la conseqüent reducció de l’impacte d’aquesta condició d’inatenció i hiperactivitat.

En el context educatiu, davant la sospita tant de la família com dels docents, 
l’equip d’atenció primària (EAP) realitza una avaluació psicopedagògica prèvia al 
diagnòstic del Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil. A partir d’aquí es determinen 
els suports i mesures que disposen al centre educatiu, la personalització dels apre-
nentatges, una organització flexible, l’avaluació formativa i formadora i processos 
d’acció tutorial i orientació, així com l’elaboració del Pla de suport individualitzat 
quan es presenten necessitats específiques de suport educatiu.
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També intervé el Centre de Recursos Educatius per Alumnes amb Trastorns de 
Desenvolupament i la Conducta, quan es determina, col·laborant amb els equips 
d’assessorament i els equips docents, proposant estratègies de millora en l’atenció 
als alumnes i llurs famílies.

La coordinació entre els diferents professionals que atenen les persones amb 
trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) i les seves famílies, és la 
base fonamental i imprescindible del seguiment de les diferents intervencions.

A més, haver incorporat com a element clau l’atenció a les famílies per millorar 
la qualitat i la seguretat en el maneig de les persones amb aquest problema de salut, 
ens permet, en cas que els seus ingressos no superin una determinada renta i/o pa-
trimoni familiar, gestionar les línies d’ajut que posa a la seva disposició el Ministeri 
d’Educació i Formació Professional, per tal que siguin beneficiaris dels ajuts direc-
tes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu, assegurant, d’aques-
ta forma, la igualtat d’oportunitats.

Per intensificar l’atenció a les persones qui pateixen el trastorn per dèficit d’aten-
ció i hiperactivitat, les seves famílies i l’entorn, i reforçar la intervenció del Departa-
ment de Salut en aquest àmbit d’atenció a la salut mental, hem disposat al web Canal 
Salut, un visor específic amb tota la informació referida al TDAH, així com tot un 
seguit de recursos disponibles, tant per als professionals com a per a la ciutadania en 
general. Aquesta és una web dinàmica, que d’acord amb les evidències científiques 
disponibles i els avenços en l’àmbit d’aquesta patologia, actualitza periòdicament el 
contingut.

Pel que fa a la col·laboració amb la Federació Catalana d’Associacions de Fami-
liars i Afectats pel TDAH, qualsevol proposta basada en la col·laboració, cooperació 
i coordinació entre entitats socials representatives de pacients, afectats i usuaris del 
sistema amb els diferents departaments del Govern de la Generalitat de Catalunya, es 
vehiculen a través de la Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació, qui té conferi-
des, entre d’altres, la funció de promoure la participació social en el sistema sanitari 
públic i la d’impulsar i coordinar l’efectiva representació local i ciutadana en el Con-
sell de Salut de Catalunya i en els consells de participació territorial de salut.

Prèviament, havíem mantingut la col·laboració des del Departament de Salut 
amb l’entitat TDAH Catalunya, l’associació d’afectats pel trastorn de dèficit d’aten-
ció amb o sense hiperactivitat (TDAH) i trastorns associats de referència, fins que 
l’any 2017 es va dissoldre.

Barcelona, 18 de setembre de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 864/XII, de suport als 
treballadors de la planta automobilística de Nissan Motor Ibérica i 
sobre el futur de la indústria de l’automoció a Catalunya
290-00773/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 87003 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.12.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 864/XII, de suport 
als treballadors de la planta automobilística de Nissan Motor Ibérica i sobre el fu-
tur de la indústria de l’automoció a Catalunya (tram. 290-00773/12), us informo del 
següent:



BOPC 750
7 de desembre de 2020

4.50.01. Compliment de resolucions 75 

Quant al punt a), el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té com ob-
jectiu afavorir la interlocució i la mediació entre empreses i persones treballadores 
en tots aquells conflictes en els que les parts ho sol·licitin, amb la finalitat de recol-
zar-los en la defensa dels seus drets laborals i, a la vegada i també en aquest cas, 
com en d’altres, assegurar la viabilitat de les empreses, minimitzar l’impacte terri-
torial i especialment la destrucció de llocs de treball.

En el cas de Nissan Motor Ibérica, amb la mediació del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, les parts van arribar a un acord a primers d’agost en rela-
ció a l’expedient de regulació d’ocupació per a les persones treballadores i amb el 
compromís de mantenir la producció fins finals de l’any 2021, a la vegada que es va 
aconseguir el compromís de l’empresa a una recerca proactiva per un projecte in-
dustrial que permeti garantir l’ocupació a les persones treballadores de l’empresa, la 
qual cosa es va assolir i es treballa en la futura implantació.

Pel que fa al punt b), el Govern, mitjançant la Direcció General d’Indústria i AC-
CIÓ ha elaborat un pla de suport a la indústria de la mobilitat i l’automoció que té 
l’objectiu d’enfortir la competitivitat del sector i acompanyar les empreses en el pro-
cés de transformació del sector cap al vehicle autònom i connectat, l’electromobilitat 
i les noves pautes de consum. Aquest pla, que inclou 49 mesures en els àmbits de la 
innovació, internacionalització i inversió, talent i ocupació i responsabilitat social i 
infraestructures, marc regulatori i estímul de la demanda, és el resultat de la concer-
tació amb agents econòmics i socials i el principals actors del sector. Totes aquestes 
mesures resten pendent de la dotació pressupostària per a l’exercici 2021 i següents 
que el Parlament de Catalunya haurà d’aprovar, a proposta del Govern, amb dotació 
necessària i suficient per a l’assoliment dels objectius del Pla.

Quant al punt c), el referit pla de suport preveu un seguit de mesures d’estímul a 
la demanda de vehicles de baixes emissions, entre les que destaquen la implantació 
d’un programa d’ajudes a la renovació del parc automobilístic a Catalunya, una lí-
nia de crèdit per a l’adquisició de flotes de vehicles d’empresa i autònoms de baixes 
emissions per a generar efecte demostratiu en la demanda i la proposta l’aplicació 
d’incentius fiscals a l’adquisició de vehicles no contaminants. Com ja s’ha esmen-
tat, totes aquestes mesures resten pendent de la dotació pressupostària per a l’exer-
cici 2021 i següents que el Parlament de Catalunya haurà d’aprovar, a proposta del 
Govern, amb dotació necessària i suficient per a l’assoliment dels objectius del Pla.

D’altra banda, l’ICAEN ha obert dues convocatòries del programa d’incentius 
a la mobilitat eficient i sostenible MOVES, programa 2019 i 2020, en la que s’in-
centiven amb ajuts de 750 a 15.000 € a vehicles elèctrics i híbrids endollables per 
a qualsevol possible projecte de mobilitat sostenible, inclosos els de serveis d’últim 
quilòmetre en ciutats.

El passat setembre de 2020 es va obrir la convocatòria reglada amb un pressu-
post de 5,58 M € per a vehicles elèctrics, elèctrics endollables i de pila d’hidrogen. 
S’inclouen en aquests ajuts turismes, motocicletes, furgonetes, camions i autobusos. 
També s’ha dotat amb 1,3 M € l’adquisició de camions i furgonetes de gas natural. 
Es tracta d’un pressupost que ha multiplicat per dos la convocatòria de l’any 2019.

Pel que fa al punt d):
d).1a: La innovació i l’RD són vectors claus de competitivitat, especialment per 

a aquells sectors que estan patint una transformació com és el cas de l’automoció i 
mobilitat. Els majors reptes als que s’enfronta són l’arribada del vehicle connectat, la 
conducció autònoma, l’entrada de nous actors vinculats a les tecnologies de la infor-
mació, comunicació, intel·ligència artificial, big data i plataformes de mobilitat i la 
transició cap a l’electromobilitat i la reducció d’emissions. Aquests reptes únicament 
es poden encarar amb el foment de l’RD i la innovació.

El Pla de suport al sector de l’automoció i la mobilitat té un àmbit específic 
d’innovació que, entre d’altres, preveu actuacions adreçades a reforçar les línies de 
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suport a projectes d’RD empresarial i d’innovació i a facilitar la transferència de tec-
nologia de les universitats i centres tecnològics a la indústria de la mobilitat.

El pressupost previst par a les actuacions incloses en l’àmbit de la innovació del 
pla de suport a la indústria de la mobilitat i l’automoció per al període 2020-2025 
és de 97,1 milions d’euros, la qual cosa suposa un reforçament important dels in-
centius públics a l’RD i la innovació. Aquestes mesures resten pendent de la dotació 
pressupostària per a l’exercici 2021 i següents que el Parlament de Catalunya haurà 
d’aprovar, a proposta del Govern, amb dotació necessària i suficient per a l’assoli-
ment dels objectius del Pla.

Pel que fa a la simplificació en els tràmits dels ajuts, s’està treballant intensament 
en aquesta línia en el marc de la normativa en matèria de subvencions, tot i que cal 
considerar que la majoria de requisits ho son per normativa de bases estatal.

d).2a: A més de la inversió, és rellevant impulsar la col·laboració en RD. És un 
model que es fa servir en el conjunt de polítiques de suport a la competitivitat em-
presarial a Catalunya.

El cas de la innovació és molt clar, com mostra la relació amb els centres tecno-
lògics a Catalunya, amb l’exemple paradigmàtic d’Eurecat i els seus centres adscrits, 
així com amb la resta d’agents acreditats TECNIO.

d).3a: El pla de suport a la indústria de la mobilitat i l’automoció esmentat an-
teriorment, ja preveu mesures en aquest sentit a través de l’impuls al Mobility Tech 
Hub, creant una incubadora i acceleradora de projectes de la nova mobilitat. A ban-
da, en el marc del projectes tractors que Catalunya vol impulsar d’acord amb el Pla 
de recuperació, transformació i resiliència va orientats en aquesta direcció.

d).4a: El Govern va aprovar el passat 9 de juny el document final del Pacte Na-
cional per a la Societat del Coneixement. Entre els acords aprovats, es troba l’incre-
ment de la despesa pública en R+D+I a Catalunya segons la previsió següent:

Incrementar de manera progressiva i contínua la despesa pública en R+D+I a 
Catalunya fins a assolir l’1% del PIB, al mateix temps que s’incentiva la inversió pri-
vada, que hauria d’assolir en el mateix termini un 2% del PIB. En cinc anys, caldria 
arribar al 75% d’aquest objectiu (arribar a una inversió pública del 0,75% del PIB, 
10% de la qual dedicada al suport i el foment de la inversió privada), igualant-se a 
la mitjana actual de la UE.

En el Pacte es té en compte especialment la necessitat de desplegar una estratè-
gia integral en R+D i una estratègia pública sostinguda per promoure i facilitar la 
innovació empresarial. Així, el Pacte abasta tot el sistema de generació, transmissió 
i aplicació del coneixement, l’ensenyament superior, la recerca i la innovació. En 
aquest sentit, podem destacar alguns dels acords aprovats:

– Establir acords de col·laboració publicoprivats per impulsar la creació de hubs 
d’innovació que facilitin el contacte entre l’oferta tecnològica i la demanda, incloent-
-hi les infraestructures tecnològiques de testatge.

– Elaborar un full de ruta tecnològic de Catalunya com a eix vertebrador de 
l’oferta tecnològica cap a l’empresa amb la participació de les universitats, els cen-
tres de recerca, els centres tecnològics i altres entitats de l’ecosistema de recerca i 
innovació, i promoure una aliança catalana entre tots els agents.

– Consolidar els programes de posada en valor i transferència de tecnologia i co-
neixement per als agents públics, adreçats en especial a les pimes:

• Incentius a projectes de valorització i transferència de coneixement en les dife-
rents fases de maduresa.

• Suport a les unitats de valorització i transferència de coneixement dels diferents 
agents del coneixement.
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– Establir un mecanisme de comunicació universitat-empresa per acostar les ne-
cessitats de perfils professionals per part del teixit industrial i del teixit productiu 
característic de cada territori als plans d’estudis en línia amb la universitat dual.

– Invertir el 0,1% del PIB en innovació empresarial amb una contribució pública 
(entre totes les administracions públiques) futura (aportant-n’hi un màxim del 50% 
la Generalitat de Catalunya en l’horitzó temporal del 2030) mínima de 220 MEUR 
anuals com a mesura d’incentiu per mobilitzar la inversió privada en R+D+I.

– Desenvolupar instruments i mecanismes per atreure fons públics i privats per 
augmentar i accelerar la transferència i la valorització de la recerca bàsica a l’em-
presa.

A través del Pla de Reactivació Econòmica i Protecció Social (PREP) es van in-
cloure mesures del Pacte per tal d’accelerar-ne la seva implementació. Recentment, 
s’ha creat el Comitè Assessor Catalunya-Next Generation EU que ha d’identificar els 
projectes que optaran als recursos dels fons europeus de recuperació. Els projectes 
s’escolliran entre les propostes recollides al PREP i altres sorgides i promogudes per 
altres actors econòmics, empresarials, socials i del sistema de coneixement.

A més a més, des de la Secretaria d’Universitats i Recerca i en el marc del Pac-
te Nacional per la Indústria i el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement 
(PN@SC), també s’ha detectat la necessitat d’impulsar programes d’incorporació 
de talent a l’empresa i de creació de llocs de treball que contempli perfils científic i 
tècnic i de nous perfils professionals associats a la innovació i al desenvolupament 
de nous negocis que comporten les noves tecnologies. Alhora s’ha detectat la neces-
sitat de dissenyar i implementar un sistema de formació contínua superior, conjun-
tament amb el departament competent en treball, en empresa i en universitats, per 
donar resposta a les necessitats socials, vehicular la innovació empresarial i reduir 
la bretxa digital.

Un dels objectius d’una societat del coneixement, tal i com es va acordar en el 
PN@SC és crear un programa de transformació tecnològica de les empreses catala-
nes, emfasitzant les pimes i les microempreses, per disposar d’un teixit empresarial 
tecnològicament avançat i sostenible, facilitant la sistematització de la innovació, la 
disrupció i l’adopció de les noves tecnologies.

La formació de les persones és un element clau tant per a la qualitat del seu 
desenvolupament personal i social com per a la competitivitat de la economia en 
societats basades en el coneixement i es considera que és molt important que els 
agents públics despleguin les actuacions necessàries per disposar d’una oferta for-
mativa professionalitzadora que s’adeqüi tant a les necessitats del sistema socioeco-
nòmic com a les característiques de les persones treballadores de tots els nivells de 
formació.

Des de la Secretaria d’Universitats i Recerca també s’ha identificat una línia 
prioritària d’actuació que és la integració de nivells de qualificació superiors (nivells 
4 i 5 del CNQP, Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals) assimilables als 
estudis universitaris i de qualificacions aplicades i professionals de formació contí-
nua, al conjunt d’oferta formativa finançada pel fons social europeu i la seva identi-
ficació pressupostària i funcional.

En aquest context, es considera necessari endegar un projecte per poder compro-
var l’adequació de l’actual oferta formativa a la realitat del sector de l’automoció i la 
mobilitat i aprofundir en la detecció i establiment de necessitats amb l’objectiu de 
dissenyar i impartir programes de formació contínua de nivell superior en l’àmbit 
de l’automoció i la mobilitat. En concret, per a l’any 2021 es prioritzarà el disseny i 
impuls d’especialitzacions formatives per a l’upskilling i el reskilling de professions 
relacionades amb l’àmbit de l’automoció i la mobilitat.

Per fer front a les necessitats d’una activitat econòmica més basada en el co-
neixement, fortament digitalitzada, és necessari una formació específica per a les 
persones treballadores que les permeti l’adequada adaptació al nou escenari d’una 
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indústria més digital, amb nous rols, noves tasques, nous models de treball, noves 
estructures organitzatives, etc.

En aquest context, s’està impulsant el desenvolupament d’un conjunt d’actuacions 
amb la finalitat de facilitar l’adquisició, per part de les persones treballadores ocupa-
des i desocupades, de les competències de nivells 4 i 5 CNQP, amb correspondència 
amb els nivells 2, 3 i 4 del MECES, en el marc de la formació professional per a 
l’ocupació en l’àmbit de l’automoció i la mobilitat, amb la participació de CARNET 
i la resta de les universitats del sistema català en el disseny i si escau en el desenvo-
lupament de les accions formatives i de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya (AQU) en l’acreditació dels programes de formació dissenyats.

d).5a: El Pacte Nacional per la Indústria (PNI), amb vigència per al període 
2017-2020, estableix les directrius de la política industrial del Govern amb l’objectiu 
d’ajudar el sector productiu en el procés de transformació cap a un model basat en 
el coneixement i que permeti generar ocupació de qualitat.

El darrer informe de seguiment del PNI, corresponent al trienni 2017-2019, re-
vela que l’execució se situa en el 69,5% del pressupost previst per al quadrienni 
2017-2020. Cal significar que, com s’està a tres quartes parts de la vigència del Pla, 
el màxim teòric d’execució se situaria en el 75%, o dit d’una altra manera, que si el 
càlcul el féssim sobre el 100% l’execució durant el primer trienni se situaria en el 
92,7%. En aquest sentit, es preveu que al final de la vigència del PNI s’haurà arribat 
a una execució propera al 100% del pressupost previst.

D’altra banda, davant la finalització del període de vigència de l’actual PNI, la 
Comissió Executiva Permanent del Consell Català de l’Empresa, òrgan encarregat 
de la seva governança, ha encarregat a la Direcció General d’Indústria una propos-
ta d’actuació per al 2021 que inclogui un conjunt de mesures urgents per fer front a 
l’impacte de la crisi de la COVID-19 sobre el sector industrial i paral·lelament, l’ela-
boració d’un nou PNI plurianual en el que es reforçaran els vectors de competitivitat 
al voltant dels quals s’està articulant la transformació del model productiu a escala 
global: la digitalització i la sostenibilitat i que entraria en vigor el 2022.

Aquest punt de la Resolució 864/XII es tindrà en compte en l’elaboració del pro-
per projecte de llei de pressupostos. Les actuacions es podrien avançar sense espe-
rar a l’aprovació d’un nou pressupost en la mesura que es destinin a projectes que es 
puguin finançar amb el fons europeus Next Generation-EU

Cal tenir en compte que el suport a la indústria no es fa només des dels progra-
mes pressupostaris de política industrial, sinó també des de programes que donin 
suport a la transició energètica, l’economia verda i també el foment de la digitalit-
zació i dels programes de recerca i innovació que donen suport al teixit industrial.

d).6a: El CIAC és membre del Programa Catalunya Clústers, format actualment 
per 29 clústers, que aplega més de 2.300 membres, amb una facturació agregada de 
més de 74.000 M€ i una ocupació superior als 300.000 treballadors.

Des de la Direcció General d’Indústria i ACCIÓ es recolzen els plans d’actuació 
de tots els clústers, també el del CIAC. Tanmateix, hi ha altres clústers que poden 
desenvolupar projectes que impactin de forma indirecta en el sector de l’automoció 
i mobilitat, com poden ser el Clúster de Materials Avançats o el Clúster d’Energia 
Eficient. Una de les actuacions destacades de la Direcció General d’Indústria i AC-
CIÓ en aquest sentit es fomentar els contactes transversals entre clústers i que es 
generin iniciatives compartides.

d).7a: El Pacte Nacional per la Indústria, amb vigència per al període 2017-2020, 
contempla un seguit de mesures per pal·liar el desavantatge competitiu derivat de la 
reduïda dimensió de l’empresa catalana. En aquest sentit, s’estan executant mesures 
per impulsar una major cooperació empresarial o aliances estratègiques per impul-
sar projectes de cooperació en l’àmbit del desenvolupament precompetitiu. Val a dir 
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que la política de clústers, de la qual el Govern va ser pioner en la seva implantació, 
es configura com una eina molt efectiva per millorar la posició competitiva de les 
empreses a través de la cooperació entre elles.

d).8a: S’estan duent a terme programes que fomenten la investigació i la 
 innovació, amb empreses del sector de l’automoció i la mobilitat molt implicades. 
Destaquen els projectes que es desenvolupen a través de la política de clústers o els 
projectes de R+D col·laboratiu (Nuclis R+D o les Comunitats RIS3CAT).

D’altra banda, el pla de suport a la indústria de la mobilitat i l’automoció inclou 
un seguit de mesures que van en aquest sentit i estan incloses en l’àmbit d’Innovació 
i nous models de negoci. Així, per exemple, es preveu reforçar les línies per a la re-
cerca i el desenvolupament per a la indústria de l’automoció i de la mobilitat, l’impuls 
d’IDIADA com a centre de referència en la mobilitat connectada i autònoma, progra-
mes de suport a la transformació digital del sector de l’automoció i incentius per a dur 
a terme processos de reflexió estratègia que facilitin l’adaptació de les empreses del 
sector al nou entorn a través de la implantació de nous models de negoci.

d).9a: Des de l’àmbit de la formació professional per a l’ocupació s’està treba-
llant des del mes de juliol per analitzar els diferents perfils afectats i poder aportar 
solucions adequades.

Per una banda, es vol contribuir a l’avaluació i acreditació de competències pro-
fessionals de les persones treballadores del sector amb l’objectiu de facilitar l’emis-
sió de certificats de professionalitat en aquelles qualificacions susceptibles de ser 
acreditades d’acord amb les tasques desenvolupades per les persones treballadores.

Per altra banda, es planifica la formació professional d’acord amb les necessitats 
futures del mercat laboral, prioritzant sectors i col·lectius afectats per la crisi actual 
i pels tancaments com Nissan.

Amb aquestes dades, la direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en 
col·laboració amb el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, es va plan-
tejar un Pla d’actuació que contemplés algunes línies principals per proporcionar 
recursos a les 2.525 persones treballadores afectades:

– Proposta de mesures d’orientació professional ad-hoc, per facilitar la recol·lo-
cació i/o derivar a processos formatius o d’acreditació de competències a través de 
l’experiència professional. L’orientador ha d’ajudar al treballador, en concret, a defi-
nir el seu itinerari personal.

– Proposta formativa pels perfils professionals que ho requereixin.
– Proposta d’acreditació de competències a través de l’experiència professional 

pels perfils professionals on existeixin qualificacions professionals acreditables i que 
disposin dels requisits.

A aquests efectes, s’ha constituït un grup de treball per formular aquestes pro-
postes i està en contacte amb Nissan per desenvolupar-les.

Així mateix, totes aquestes actuacions previstes d’orientació, assessorament, for-
mació i acreditació passen pel treball conjunt amb les organitzacions empresarials i 
sindicals, doncs formen part del Sistema de Formació i Qualificacions Professionals.

Nissan, a més a més, ja va presentar un Pla de mesures socials que inclou pre-
jubilacions i un pla de recol·locació, Outplacement que es promou des de Randstad. 
Aquestes mesures es preveuen de manera coordinada amb el pla d’actuació descrit 
anteriorment.

En aquest sentit, s’està treballant amb l’empresa la informació de la relació de 
llocs de treball, que és necessària per plantejar aquestes actuacions d’orientació, for-
mació i acreditació. Identificar les agrupacions de persones treballadores per llocs 
de treball ha de permetre fer un anàlisi de les unitats de competència requerides pel 
desenvolupament de les seves tasques dins de l’empresa.

Les categories professionals genèriques no aporten informació i és necessari ana-
litzar els llocs de treball que permeten conèixer les competències tècniques específi-
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ques. De fet, una de les primeres conclusions del grup de treball va ser que per po-
der dissenyar processos formatius o de reconeixement de l’experiència, és necessari 
saber quines són les competències professionals que tenen les persones potencial- 
ment usuàries dels serveis. Per això, és necessari poder identificar quines competèn-
cies tenen assolides les persones afectades per l’ERO d’extinció.

L’edat de les persones treballadores també és una dada bàsica per preveure les 
actuacions individualitzades. Cal valorar si només necessiten orientació o si passen 
processos d’acreditació de l’experiència, quina formació es considera òptima per 
abast i durada, el volum de prejubilacions etc. Aquestes característiques són fona-
mentals per poder proposar actuacions escalables.

Cal destacar que les persones treballadores de Nissan han participat en la darrera 
dècada (2010-2020) en 1.500 accions formatives subvencionades en els programes 
de formació d’oferta per a persones treballadores ocupades que gestiona el Consorci 
per a la Formació Contínua de Catalunya. Aquesta formació ha estat orientada als 
automatismes industrials, el disseny industrial, la logística, els llenguatges de pro-
gramació, la gestió de projectes, la gestió ambiental, l’organització del treball o els 
idiomes.

Les 1.500 accions comentades responen a formació subvencionada d’oferta, però 
NISSAN ha proporcionat molta formació privada i bonificada per la construcció 
d’itineraris formatius que també s’han de considerar. Per tot això, la formació i qua-
lificació de la que disposen les persones treballadores afectades és un element capi-
talitzable i fonamental per plantejar les altres actuacions que es desenvolupin.

d).10a: Des de la Direcció General d’Indústria i ACCIÓ es fomenten els projec-
tes col·laboratius entre empreses a través de la política de clústers, inclosa en el Pacte 
Nacional per la Indústria.

d).11a: Respecte «el compliment de la regulació en el mercat de recanvis: evitar 
la venda de components no homologats o falsificats», aquest tema està regulat ac-
tualment per l’art. 9 del RD 1457/1986 que estableix les condicions de comercialitza-
ció de les peces de recanvi dels vehicles. Correspon a la Direcció General d’Energia, 
Mines i Seguretat Industrial vetllar perquè els components de recanvi en el sector de 
l’automoció i els tallers siguin components degudament homologats, ja que el més 
habitual és que sigui el taller qui compra el component que cal substituir i l’instal·la.

No obstant això, en el cas que el taller no actuï degudament i instal·li un com-
ponent no homologat o falsificat, aleshores ens trobaríem davant una infracció de 
consum i, per tant, l’Agència Catalana del Consum (ACC) seria competent per dur 
a terme les mesures disciplinàries adients. Ara bé, cal dir que a l’ACC no li consta 
que s’hagi produït cap denúncia per aquesta qüestió i, per tant, des de l’ACC no s’ha 
dut a terme actuacions d’ofici en aquest àmbit, tot i que estem està oberta a fer-ho 
si fos necessari

Respecte a «intensificar la inspecció per a evitar la proliferació de tallers amb 
pràctiques il·legals», d’acord amb les conclusions adoptades en l’informe de la Co-
missió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l’Automoció que es va 
elaborar en l’onzena legislatura, la Sub-direcció General de Seguretat Industrial va 
incrementar la supervisió del compliment dels requisits reglamentaris dels tallers 
que operen a Catalunya mitjançant l’activitat inspectora. En el 2018 i 2019 es van 
realitzar 628 i 555 auditories administratives respectivament.

I pel que fa a «controlar que l’ús de les plaques de taller siguin homologades o 
amb un certificat de la Direcció General d’Indústria», ja existeix un model de pla-
ca reglamentària específic que s’ha de col·locar a l’exterior de l’establiment amb la 
informació del servei que pot prestar d’acord amb la seva inscripció registral (RD 
1457/1986, art. 6 i annex II). Les inspeccions de l’apartat anterior també comproven 
aquest aspecte.
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I finalment, quant al punt e), el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
informa que comunicarà el acords d’aquesta resolució als agents socials i els repre-
sentats del treballadors i treballadores de les plantes de Nissan Motor Ibérica.

Barcelona, 23 de novembre de 2020
Ramon Tremosa i Balcells, conseller d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 872/XII, sobre el reforç del 
personal de les presons durant la crisi de la Covid-19
290-00781/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 86870 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.12.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 872/XII, sobre el re-
forç del personal de les presons durant la crisi de la Covid-19 (tram. 290-00781/12), 
us informo del següent:

Tot el personal de la borsa de treball del personal de presons està treballant.
El mes de juny de 2020, es va dur a terme un procés selectiu per a la realització 

de substitucions del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de  
serveis penitenciaris, als centres penitenciaris adscrits a la Secretaria de Mesures 
Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia (ref. núm. 
JUS/223/2020). Inicialment, ateses les necessitats que hi havia en aquell moment, 
només es van tenir en compte les 200 primeres sol·licituds.

Enguany, s’ha iniciat un nou procés de selecció (ref. núm. JUS/223/2020) de 200 
persones més.

Barcelona, 16 de novembre de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Control del compliment de la Resolució 877/XII, sobre l’impuls de 
mesures per a millorar l’execució penal
290-00786/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 86871 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.12.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 877/XII, sobre 
l’impuls de mesures per a millorar l’execució penal (tram. 290-00786/12), us infor-
mo del següent:

El Pla Estratègic d’Execució Penal d’Adults (PEEPA), fixa un full de ruta fins 
l’any 2027 que assegura les fortaleses del sistema penitenciari i estableix les mi-
llores continues necessàries que el facin més sòlid i eficient. El document resultant 
indica no només cap on ha d’anar el sistema d’Execució Penal d’adults català, sinó 
que clarifica també com s’ha de fer (fases, fites i calendari i implicacions pressu-
postàries).
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Aquest Pla estratègic s’ha elaborat amb la col·laboració i participació de més de 
227 professionals de tots els departaments del Govern i d’entitats socials que treba-
llen en aquest àmbit.

Barcelona, 16 de novembre de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Control del compliment de la Resolució 878/XII, sobre la cobertura 
de places de funcionaris als jutjats
290-00787/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 86872 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.12.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 878/XII, sobre la 
cobertura de places de funcionaris als jutjats (tram. 290-00787/12), us informo del 
següent:

El Departament de Justícia cobreix totes les vacants que es produeixen i, en re-
lació amb les substitucions, es cobreixen de conformitat amb les dotacions pressu-
postàries disponibles per a aquest concepte i d’acord amb els criteris establerts en 
l’article 11.5 de l’Ordre JUS/141/2020, el qual estableix:

11.5 Com a norma general no es proveeixen temporalment llocs de treball va-
cants, o llocs de treball el titular o la titular dels quals estigui absent, per períodes 
inferiors a trenta dies, llevat dels supòsits següents i sempre que la disponibilitat 
pressupostària ho permeti:

a) Quan es tracta de jutjats amb una única plaça del cos corresponent.
b) Si es tracta de jutjats de pau o agrupacions de jutjats de pau i altres unitats 

orgàniques en què les dotacions siguin mínimes.
c) Si es produeixen dues o més vacants o absències de personal en un mateix cen-

tre de destinació.
d) Per raons justificades d’urgència o excepcionalitat, en funció de les càrregues 

de treball i altres causes, a criteri de la Secretaria de Relacions amb l’Administració 
de Justícia.

Per tant, la mateixa norma ja estableix els supòsits de cobertura urgent de baixes 
per períodes inferiors a 30 dies.

Cal indicar que la no cobertura, amb caràcter general, de baixes per períodes in-
feriors als 30 dies és el mateix criteri que es segueix per a la cobertura de les baixes 
mèdiques de la resta del personal de la Generalitat de Catalunya, sense que aquest 
criteri suposi cap penalització específica per al personal de l’Administració de Justí-
cia respecte al que s’aplica al personal de la Generalitat de Catalunya. La cobertura 
immediata de les baixes provocaria que, en cas que aquesta sigui de molt curta dura-
da (sovint només de pocs dies), la persona substituta nomenada hagués d’abandonar 
el lloc de treball als pocs dies d’haver-s’hi incorporat, provocant significatives difi-
cultats i inestabilitat en la gestió de les plantilles, ja que, entre d’altres motius, no hi 
ha temps suficient per a la integració i assumpció de tasques per part de la persona 
interina que s’incorpora.

Barcelona, 19 de novembre de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Control del compliment de la Resolució 888/XII, sobre l’adopció de 
mesures per a la represa de l’activitat dels marxants
290-00797/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 87004 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.12.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 888/XII, so-
bre l’adopció de mesures per a la represa de l’activitat dels marxants (tram. 290-
00797/12), us informo del següent:

El 13 d’octubre de 2020 es va reunir la Comissió de venda no sedentària del 
Consell Assessor de la Generalitat en matèria de comerç, que presideix la directo-
ra general de Comerç, i de la que en formen part PIMECComerç, en representació 
de les principals associacions de marxants de Catalunya, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a 
més de l’Agència Catalana de Consum (ACC), la Federació de Comerç de Lleida 
(FECOM), l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya (ABC) i tècnics 
de la Direcció General de Comerç.

En el segon punt de l’Ordre del Dia es va tractar el següent tema: «Elaboració de 
la guia orientativa que detalla la Resolució del Parlament 888/XII, sobre l’adopció 
de mesures a la represa de l’activitat dels marxants.»

Les conclusions de la Comissió sobre l’elaboració de la guia didàctica del Pla 
sectorial de desconfinament per a mercats de venda no sedentària es poden resumir 
en aquests dos punts:

– Es posarà en marxa una guia didàctica del Pla sectorial de desconfinament per 
a mercats de venda no sedentària de 22 de juliol de 2020

– L’ACM es reunirà amb PIMEComerç i els ajuntaments per solucionar els pro-
blemes en l’àmbit dels marxants amb les mesures de la COVID-19.

Barcelona, 23 de novembre de 2020
Ramon Tremosa i Balcells, conseller d’Empresa i Coneixement

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 173/XII, sobre les actuacions en 
matèria d’habitatge arran de la Covid-19
390-00173/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 86847 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.12.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 173/XII, sobre les actuacions en ma-
tèria d’habitatge arran de la Covid-19 (tram. 390-00173/12), us informo del següent:

Sobre la tramitació de les sol·licituds d’ajuts presentades d’acord amb la convoca-
tòria publicada el 12 de maig d’enguany, d’accés als ajuts per contribuir a minimitzar 
l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual, 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i les Oficines Locals d’Habitatge (OLH) 
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han analitzat la totalitat de les sol·licituds, que es troben en diferents nivells de trami-
tació o resolució, en funció de l’atorgament de la documentació necessària o el com-
pliment dels requisits per part dels peticionaris.

Així mateix, l’AHC, en estret contacte amb les OLH, va decidir no aixecar la 
suspensió cautelar decretada atès que hauria generat problemes de gestió a les OLH 
i ajuntaments i hauria provocat una nova tongada de sol·licituds sense les ja presen-
tades resoltes i sense la cobertura pressupostària mínimament garantida, atès que no 
s’ha produït assignació de nous recursos per part de l’Estat.

És per això que el Govern de la Generalitat no ha considerat responsable i pru-
dent aixecar la suspensió i tornar a tenir activa la convocatòria regulada per la Reso-
lució TES/1047/2020 que dóna forma a les especificacions definides al Reial Decret 
Llei 11/2020 i a l’Ordre TMA/336/2020.

En aquest sentit, la suspensió cautelar decretada es va haver de fer després de 
constatar que en 10 dies s’havien presentat prop de 17.000 sol·licituds, amb un poten-
cial de despesa de 64 milions d’euros considerant la hipòtesi que totes les sol·licituds 
complissin els requisits i s’haguessin presentat pel topall d’ajut mensual definit per 
a cada demarcació territorial.

Sobre complementar l’aportació econòmica que el Govern d’Espanya ha desti-
nat a aquests ajuts, us informo que la Generalitat va comprometre 5 milions d’eu-
ros provinents del fons de contingència activat per l’impacte econòmic i social de la  
COVID-19, i que equivalen al 30% dels 14,5 milions d’euros transferits pel Govern 
de l’Estat, complint així amb la proporció 70-30 entre l’Estat i la Generalitat que 
preveu el Plan Estatal de Vivienda, del qual emana la línia objecte de la Moció.

Pel que fa a una infraestructura de mediació per agilitar la solució d’aquests con-
flictes, el Govern té activats mecanismes de mediació en matèria de lloguer mitjan-
çant l’AHC, vehiculats pels equips de la Direcció Operativa d’Actuacions Urgents en 
matèria d’Habitatge (DOAUH), que analitzen els casos de vulnerabilitat residencial 
en l’àmbit del lloguer i la hipoteca per a evitar la via judicial a través, per exemple, 
de l’aplicació de les prescripcions de la Llei 24/2015, la Llei 4/2016 i el Decret Llei 
17/2019, que preveuen mecanismes com el Lloguer Social Obligatori aplicat a casos 
de grans tenidors que volen iniciar un procediment de desnonament a una persona 
o unitat familiar amb vulnerabilitat social acreditada.

Així mateix, us informo que la responsabilitat dels recursos humans i tècnics de 
les OLH és compartida per part de la Generalitat i els ajuntaments. Aquest treball 
de col·laboració entre els dos nivells de l’administració pública es reflecteix amb una 
important destinació de recursos econòmics a les OLH en els darrers anys, amb més 
de 12 milions d’euros anuals.

Així mateix, us informo que les OLH han estat informades que, més enllà del 
pressupost ja assignat mitjançant els convenis que se signen anualment, l’AHC s’ha 
compromès a fer a cada oficina la transferència de recursos addicionals correspo-
nent a la gestió dels expedients de la línia d’ajut COVID-19.

Finalment, us comunico que l’aprovació de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, 
de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrenda-
ment d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 
4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge, supera les indicacions de l’apar-
tat f) d’aquesta moció.

Barcelona, 17 de novembre de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Moció 184/XII, sobre la política 
pressupostària de la Generalitat
390-00184/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 86917 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 01.12.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de 

donar compliment a la Moció 184/XII, sobre la política pressupostària de la Gene-
ralitat (tram. 390-00184/12), us informo del següent:

Amb relació al punt e), actualment encara no s’ha publicat l’ordre d’elaboració 
del pressupost 2021, que és l’instrument que dona el tret de sortida formal a tota 
l’organització i on proposen els formularis per a recollir les propostes d’ingressos i 
despeses dels Departaments. Les incerteses sobre les previsions econòmiques per a 
2021, sobre l’objectiu de dèficit i també sobre quins seran els recursos del model de 
finançament per part de l’estat (recentment comunicades) no van fer possible aprovar 
i publicar l’ordre amb temps suficient per poder presentar els pressupostos al parla-
ment abans del 10 d’octubre. Les dificultats anteriorment esmentades no són noves 
d’enguany, la comunicació de la informació necessària per elaborar els pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per part de l’Estat sempre arriba amb tant retard que 
no s’ha pogut complir mai la data prevista a la Llei de Finances. La recent inhabi-
litació del Molt Honorable President de la Generalitat que ha obligat a tenir un Go-
vern en funcions impossibilita publicar l’ordre d’elaboració.

Amb relació al punt f), l’arribada dels fons COVID no es va començar a materia-
litzar fins a finals de juliol, fet que va permetre que el Govern ampliés per valor de 
1.230 milions d’euros els pressupostos de la Generalitat, amb recursos providents 
del primer tram del fons COVID-19 estatal.

Per poder compensar l’endarreriment en l’arribada dels fons, internament el De-
partament d’Empresa i el Departament de Cultura van mobilitzar crèdits del propi 
pressupost per poder aplicar mesures, mentre no es concretava l’arribada del fons 
COVID-19 estatal.

Des del Departament de Cultura es van habilitar préstecs per garantir la liquidi-
tat de les empreses culturals, es van transferir recursos a l’OSIC per a convocatòries 
extraordinàries COVID per pèrdua d’ingressos i per a despeses estructurals, i es van 
transferir 2,5 M€ de recursos al Departament de Treball, Afers socials i Famílies per 
cofinançar la prestació extraordinària de subministraments bàsics a professionals del 
sectors, entre altres. El Govern va aprovar, posteriorment, 6M€ del Fons de Contingèn-
cia COVID-19 per actuacions d’ajut al sector cultural i 7M€ del Fons de Contingència 
per convocatòries de cultura afectades per la reprogramació de fons FEDER. També 
cal tenir en compte que amb la recent aprovació de la nova taxa de referència del dèfi-
cit es podran habilitar els recursos previstos a la DA31a de la Llei de Pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2020.

Des del Departament d’Empresa es van habilitar línies d’ajut directe a les micro 
i petites empreses industrials per al manteniment de l’ocupació; línies d’ajut a pro-
fessionals i microempreses; programes de suport a la xarxa associativa de comerç, 
artesania i moda, i de reactivació del comerç, de suport a la inversió per a la nova 
implementació de comerços i millora comercial dels establiments per fer front a la 
crisi provocada per la COVID-19; campanyes de publicitat «Catalunya és casa teva» 
i mercats de proximitat, entre altres. A més, es va dur a terme la conceptualització 
d’una nova campanya 360º orientada a mercats internacionals per tal de recuperar la 
confiança perduda en la destinació Catalunya i promoure la marca en base als valors 
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de destinació segura i sostenible; a més de les accions aprovades per a les zones més 
afectades com per exemple el Segrià i la Conca d’Òdena.

Per tal de reactivar l’economia i pal·liar la crisi derivada de la COVID-19, el Go-
vern de la Generalitat va acordar incrementar els pressupostos de la Generalitat per 
al 2020 en 420 milions d’euros, un cop el ministeri d’Hisenda va garantir el finança-
ment d’un dèficit equivalent del 0,2% del PIB pel 2020. Per tal d’incorporar els nous 
ingressos als comptes públics, el Govern de la Generalitat va aprovar el 20 d’octu-
bre una generació de crèdits pressupostaris per valor de 420 milions que s’ubicaran 
en una partida genèrica que engloba despeses de tots els departaments. Des d’allà 
s’aniran transferint recursos en funció de les necessitats que els departaments ha-
gin de cobrir al llarg dels propers mesos. Des de l’inici de la pandèmia els diferents 
departaments estan reprioritzant les seves actuacions per poder fer front de forma 
eficaç a la crisi de la COVID-19.

També el 20 d’octubre el Govern de la Generalitat va aprovar transferir 300 mi-
lions d’euros al Departament de Salut per atendre els augments de despesa derivats 
de l’impacte de la COVID-19 sobre el sistema sanitari català. La transferència prové 
dels ingressos que li corresponen a Catalunya del fons COVID-19 estatal, i s’afegeix 
als increments dels pressupostos dels departaments d’Empresa i Coneixement (20 
milions) i Cultura (6 milions) aprovats en les darreres setmanes a càrrec del fons 
COVID.

Amb aquest augment del pressupost es reforçarà el finançament del Servei Cata-
là de Salut i de l’Agència de Salut Pública de Barcelona per fer front a la pandèmia. 
També permetrà contractar nou personal per millorar el seguiment de les cadenes 
de contagi a tot el territori de Catalunya.

Finalment, el mes de juliol el Govern va aprovar el Pla per a la Reactivació eco-
nòmica i protecció social. Aquest pla recull fins a 20 grans projectes per donar una 
resposta efectiva i transversal a la crisi derivada de la COVID-19 a Catalunya, fixa 
l’estratègia de reconstrucció del país per als propers anys, i serà finançat parcialment 
amb fons europeus.

En relació als fons europeus de reconstrucció, es va reclamar a la XXIII Con-
ferència de Presidents, que comptava també amb la participació de la presidenta de 
la Comissió Europea, la gestió directa per part de Catalunya de la part que li cor-
respongui.

Per poder donar resposta al repte que suposa l’arribada de fons europeus, el Go-
vern ha creat el Comitè assessor Catalunya Next-Generation EU, un òrgan col·legiat 
que pretén promoure i identificar projectes que optaran a aconseguir recursos del 
fons europeu de recuperació Next Generation.

Barcelona, 19 de novembre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Compareixença d’Esteban Ibarra, president del Moviment contra 
la Intolerància, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a 
presentar l’Informe Raxen Especial 2018
357-00462/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió d’Igualtat de les Persones i de 
Feminismes, tinguda el 01.12.2020, DSPC-C 645.

Compareixença de Mireia Teixidó Ibáñez, directora de l’Aula de 
Teatre, i de Sandra Castro Bayona, regidora de l’Ajuntament de 
Lleida, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar 
sobre el protocol d’actuacions en cas de conductes sexuals 
inadequades a l’Aula de Teatre
357-00875/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió d’Igualtat de les Persones i de 
Feminismes, tinguda el 01.12.2020, DSPC-C 645.

Compareixença d’Aitana Giralt, presidenta de Dones a Escena, 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones i de Feminismes per a 
informar sobre l’acompanyament a les víctimes d’abusos sexuals a 
l’Aula Municipal de Teatre de Lleida
357-00998/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió d’Igualtat de les Persones i de 
Feminismes, tinguda el 01.12.2020, DSPC-C 645.

Compareixença en comissió de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, 
president del Govern de l’Estat, en qualitat de testimoni, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent 
Gran
365-00131/12

ACORD

Mesa del Parlament, 01.12.2020

La Mesa del Parlament ha conegut de la incompareixença davant la Comissió i ha 
acordat donar trasllat a la Fiscalia, en aplicació del que disposa el Reglament.
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Compareixença en comissió de Salvador Illa Roca, ministre de 
Sanitat, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran
365-00132/12

ACORD

Mesa del Parlament, 01.12.2020

La Mesa del Parlament ha conegut de la incompareixença davant la Comissió i ha 
acordat donar trasllat a la Fiscalia, en aplicació del que disposa el Reglament.

Compareixença en comissió de Pablo Iglesias Turrión, vicepresident 
segon del Govern i ministre de Drets Socials i Agenda 2030, en 
qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Gestió de les Residències de la Gent Gran
365-00133/12

ACORD

Mesa del Parlament, 01.12.2020

La Mesa del Parlament ha conegut de la incompareixença davant la Comissió i ha 
acordat donar trasllat a la Fiscalia, en aplicació del que disposa el Reglament.

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe sobre el compliment de les actuacions estadístiques 
corresponents al Programa anual d’actuació estadística per a l’any 
2019
334-00114/12

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I 

D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 87172 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 01.12.2020

Al President del Parlament
Benvolgut president,
D’acord amb allò que l’article 13.3 de la Llei 5/2016, del 23 de desembre, del Pla 

estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d’estadística 
de Catalunya, us trameto l’Informe sobre el compliment de les actuacions estadísti-
ques corresponents al Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2019.

Ben atentament,

Barcelona, 26 de novembre de 2020
Pere Aragonès i García, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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