
TAUL A DE CONT INGUT

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reconeixement dels escriptors catalans Carlos Ruiz 
Zafón i Juan Marsé Carbó
250-01446/12
Rebuig 3

Proposta de resolució sobre l’aturada del tercer edifici a la pineda d’en Gori, de 
Palamós
250-01522/12
Rebuig 3

Proposta de resolució sobre les bonificacions del transport públic per a les perso-
nes amb discapacitat
250-01532/12
Rebuig 3

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 modificació de la Llei 17/2014, del 23 de desembre, de represen-
tativitat de les organitzacions professionals agràries
200-00019/12
Esmenes a la totalitat 4

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 11

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el programa marc del sistema públic audiovisual
250-01619/12
Esmenes presentades 11
Tramesa al Ple 21

Proposta de resolució sobre l’amnistia
250-01627/12
Presentació: GP JxCat, GP ERC, SP CUP-CC 22
Tramesa al Ple 24
Tramitació pel procediment d’urgència extraordinària i acord de reducció dels terminis 24
Termini de presentació d’esmenes 24

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

Pla estratègic de serveis socials 2020-2024
259-00004/12
Esmenes presentades 24
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de l’acció de govern
302-00272/12
Presentació: GP PSC-Units 30

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la crisi industrial
302-00273/12
Presentació: GP PSC-Units 31

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’equitat territorial en les àrees 
rurals i urbanes
302-00274/12
Presentació: GP CatECP 32

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la vulneració dels drets fona-
mentals del nen en el sistema educatiu català
302-00275/12
Presentació: GP Cs 34

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de dos anys i mig 
d’inacció del Govern
302-00276/12
Presentació: GP Cs 35

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls de l’economia
302-00277/12
Presentació: SP PPC 38

4. Informació

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del president de la 
Generalitat, davant el Ple per a informar sobre les darreres mesures adoptades pel 
Govern per a contenir el brot epidèmic de Covid-19
350-00020/12
Anunci 40

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió de Matèries Secretes i 
Reservades sobre l’aplicació i l’ús de les despeses reservades en els termes de la 
Llei 28/2001, de regulació dels crèdits destinats a despeses reservades de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya
355-00267/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 40
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reconeixement dels escriptors 
catalans Carlos Ruiz Zafón i Juan Marsé Carbó
250-01446/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Cultura en la sessió 24, tinguda el 09.12.2020, 
DSPC-C 654.

Proposta de resolució sobre l’aturada del tercer edifici a la pineda 
d’en Gori, de Palamós
250-01522/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Territori en la sessió 35, tinguda el 09.12.2020, 
DSPC-C 651.

Proposta de resolució sobre les bonificacions del transport públic 
per a les persones amb discapacitat
250-01532/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Territori en la sessió 35, tinguda el 09.12.2020, 
DSPC-C 651.
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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 modificació de la Llei 17/2014, del 23 de desembre, 
de representativitat de les organitzacions professionals agràries
200-00019/12

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 85985 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació, 07.12.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 85985)

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, Francisco 

Javier Domínguez Serrano, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-
do con lo que establece el artículo 115 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
siguiente enmienda a la totalidad, con texto alternativo al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 17/2014, del 23 de desembre, de representativitat de les organitza-
cions professionals agràries (tram. 200-00019/12).

Enmienda
GP de Ciutadans
A la totalidad

De retorno del proyecto de ley con texto alternativo.

Texto alternativo al Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2014, del 
23 de desembre, de representativitat de les organitzacions professionals 
agràries (tram. 200-00019/12)

Exposición de motivos
L’article 116.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat 

competència exclusiva en matèria d’agricultura i ramaderia, que inclou en tot cas, la 
regulació de la participació de les organitzacions agràries i ramaderes i de les cam-
bres agràries en organismes públics.

La pandèmia de la Covid-19 és una emergència sanitària i social mundial que 
justifica la necessitat extraordinària i urgent d’adoptar mesures per fer front a les 
conseqüències de tot tipus, derivades dels seus efectes.

En aquest context, i des del moment en què fou declarada la pandèmia, la Ge-
neralitat de Catalunya ha adoptat diverses mesures urgents en una amplitud de ma-
tèries que han pretès pal·liar els efectes de la Covid-19, així com oferir una major 
garantia jurídica a totes les persones, tan físiques com jurídiques.

El sector agroalimentari no ha estat exempt, ni de l’afectació produïda per la 
pandèmia, ni de les mesures adoptades per la mateixa administració de la Generali-
tat als efectes descrits. L’afectació que actualment ens ocupa i que és la justificació 
d’aquest Decret llei és la celebració de les properes eleccions agràries. La situació 
de pandèmia actual reclama d’una flexibilitat a l’hora de que agricultors i ramaders 
puguin relacionar-se amb l’Administració de diverses maneres, sigui a través de les 
oficines del departament competents en matèria d’agricultura i ramaderia, sigui a 
través de qualsevol altre dependència de l’Administració General de l’Estat, auto-
nòmica o local, en aplicació del principi d’unitat d’acció de l’Administració. També 
ha de ser possible portar a terme aquesta relació des de les oficines de correus dels 
municipis. Les restriccions de mobilitat i gestió que provoquen la pandèmia del Co-
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vid-19 fan que s’hagin d’habilitar diferents maneres d’accedir a l’Administració, a 
més a més de les sol·licituds de cita prèvia a l’Administració i oficines del departa-
ment competents en matèria d’agricultura i ramaderia. És per això que cal acostar 
els tràmits i facilitar-los des de l’Administració per tal d’evitar desplaçaments evita-
bles entre municipis, limitant-los als imprescindibles. Habilitar l’accés al dret a vot 
evitaria aquests desplaçaments i alleugeriria acumulacions de sol·licituds a les ofi-
cines del departament competents en matèria d’agricultura i ramaderia.

La Llei 17/2014, de 23 de desembre, de representativitat de les organitzacions 
professionals agràries, en el seu article 3 estableix que la representativitat de les or-
ganitzacions agràries es determina mitjançant un procés electoral entre les persones 
que tenen la condició d’electors d’acord amb el que disposa la mateixa llei, i que el 
departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia, per ordre del conseller 
o consellera, ha de convocar eleccions, cada cinc anys, per a determinar la represen-
tativitat de les organitzacions agràries.

El 28 de febrer de 2016 es varen celebrar les darreres eleccions, i per tant, les 
properes eleccions s’han de celebrar durant el mes de febrer de l’any 2021.

En aquest escenari, si no s’introdueix cap modificació, aquesta propera contesa 
electoral s’hauria de celebrar de manera presencial seguint els condicionants esta-
blerts en la Llei 17/2014, de 23 de desembre.

L’agricultura i la ramaderia son sectors cada cop més envellits i amb una falta de 
relleu generacional, com n’és una mostra el descens del nombre d’electors que s’ha 
esdevingut en les últimes i penúltimes eleccions. Els avenços tecnològics i la neces-
sitat d’implementació de l’ús dels mitjans electrònics en tots els àmbits de la nostra 
societat suposen en molts casos una càrrega administrativa més per a molts agricul-
tors i ramaders, enlloc de facilitar-ne la realització de tràmits. Per això es considera 
necessari, a banda de donar la possibilitat de votar a través d’un sistema de vota-
cions electròniques, que es segueixin mantenint les formes de votació tradicionals 
(presencial i per correu postal) per tal de que els electors puguin expressar el seu vot 
de manera fàcil i còmode, per a determinar la representativitat de les organitzacions 
professionals agràries.

En aquest sentit, les Administracions han de facilitar els mitjans materials per 
a la celebració de les eleccions, i l’objecte d’aquest Projecte de llei és incorporar el 
sistema de votació electrònica en aquests processos electorals, pel que la regulació 
del vigent procediment electoral en cap cas queda afectada o condicionada per la in-
troducció de mitjans telemàtics. La incorporació de les tecnologies de la informació 
i comunicació en les actuacions i procediments administratius és una realitat que 
convé fer extensiva als àmbits electorals i és per aquest motiu que, atenent a criteris 
de proporcionalitat i eficiència, s’entén convenient implantar la possibilitat del vot 
electrònic en els processos electorals. La norma té la finalitat de fomentar la partici-
pació i l’exercici del dret de sufragi als electors, proporcionar l’accessibilitat evitant 
els desplaçaments evitables, més encara en la situació de pandèmia per la Covid-19. 
D’altra banda, el sistema de votació electrònica ha d’assegurar el caràcter personal, 
directe, lliure i secret del sufragi i, en particular, s’han d’establir les condicions ne-
cessàries per garantir la seguretat de tot el procés.

El vot electrònic és una modalitat de vot que no minora la vigència dels criteris 
legalment exigibles de sufragi personal, directe, lliure i secret, ans al contrari. És a 
dir, el projecte es presenta com una modalitat de vot com a alternativa a l’altra possi-
bilitat: la de la introducció d’una papereta en una urna. La finalitat d’aquest Projecte 
de Llei és contenir les disposicions necessàries per habilitar el sistema de votació 
electrònica, definir-ne les garanties i les seves característiques, preveient el compro-
mís de les Administracions en el suport tècnic i tecnològic del procés.

Així mateix, cal destacar que el sector agrari i ramader de Catalunya és divers 
tant en sectors com en situacions sòcio-econòmiques, i per tal de que les polítiques 
agràries siguin efectives han de recollir la majoria de sensibilitats dels sectors i ter-
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ritoris, millorant el reflex del mapa polític agrari i ramader català, i contribuint a 
l’elaboració de polítiques agràries més inclusives i ajustades als diferents sectors i 
territoris de la nostra Comunitat Autònoma.

Tot el que s’ha exposat determina que sigui imprescindible aquesta intervenció 
normativa immediata per part del Govern, atesa la immediata necessitat de garantir 
la celebració de les eleccions per a determinar la representativitat de les organitza-
cions professionals agràries, peça clau de l’Administració agrària relacional, ja que 
del grau de representativitat deriva la participació d’aquestes entitats en les políti-
ques agràries que desenvolupa la Generalitat.

Por estos motivos, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta el siguiente: 

Proyecto de ley

Article 1. Addició d’un capítol IV a la Llei 17/2014, de 23 de desembre, 
de representativitat de les organitzacions professionals agràries 
S’afegeix un capítol, el IV, a la Llei 17/2014, de 23 de desembre, de representati-

vitat de les organitzacions professionals agràries, amb el text següent: 
Capítol IV. Sistema de vot electrònic en les eleccions per determinar la represen-

tativitat de les organitzacions professionals agràries 
Article 45. Votació electrònica 
45.1. En el procés electoral per determinar la representativitat de les organitza-

cions professionals agràries davant l’Administració de la Generalitat i del seu sector 
públic, la convocatòria expressarà que el dret de sufragi actiu es pot exercir pel sis-
tema de votació electrònica conformement a les especificacions d’aquesta llei, així 
com pel sistema de votació presencial i per correu postal.

45.2. El vot per sufragi dels electors i les electores s’emet per mitjans electrònics, 
de forma presencial en els punts presencials d’assistència en el vot electrònic o de 
forma remota des de qualsevol altre lloc.

Article 46. Garanties del sistema de vot electrònic 
46.1. El sistema de vot electrònic ha de garantir: 
a) La llibertat de vot, de manera que s’exclogui qualsevol coerció a l’elector o 

electora que determini l’orientació del seu vot.
b) El caràcter secret del vot i la garantia de privadesa total de l’elector. El proce-

diment de vot electrònic no permet establir un vincle entre el sentit del vot i la per-
sona que l’ha emès, i es garanteix la destrucció de la informació personal de l’elector 
un cop finalitzat el procediment electoral.

c) La identificació plena i fefaent de l’elector.
d) La integritat i la inalterabilitat qualitativa i quantitativa del vot. El procedi-

ment de vot electrònic garanteix que la voluntat expressada per l’elector és autèntica, 
inequívoca i que no ha estat alterada ni qualitativament ni quantitativament.

e) La unicitat del vot. L’elector pot emetre un sol vot i s’elimina tota possibilitat 
de duplicitat o multiplicitat de vot per part d’una mateixa persona.

f) La seguretat en totes les fases del procediment del vot electrònic. La seguretat 
tècnica dels procediments de transmissió i emmagatzematge de la informació, amb 
mesures que garanteixin la traçabilitat i mesures contra addicions, sostraccions, ma-
nipulacions, suplantacions o tergiversacions del procediment de vot.

g) La identificació segura. El procediment de vot electrònic es fonamenta en 
l’aprovisionament segur de credencials i en la identificació basada en un sistema 
d’identificació segura.

h) La transparència i l’objectivitat en el procediment de vot electrònic i en l’es-
crutini.

i) La verificabilitat global i individual del procediment de vot. Els òrgans compe-
tents en matèria electoral poden verificar el funcionament correcte del procediment 
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de vot electrònic i l’elector o l’electora pot verificar tot el procediment d’emissió del 
seu vot.

Confirmat el vot, l’elector o electora pot comprovar el vot emès i disposar, si així 
ho considera, d’un justificant que es podrà descarregar del sistema que deixi cons-
tància de l’efectiva emissió del vot i del seu dipòsit a l’urna electrònica i, amb poste-
rioritat, del còmput del vot en la fase d’escrutini.

j) Compliment de la normativa en matèria de protecció de dades personals, apli-
cant les mesures tècniques i organitzatives que resultin necessàries, atenent a la na-
turalesa de les dades i a la gravetat i la probabilitat dels riscos per als drets i lliber-
tats de les persones electores.

k) L’auditabilitat del procediment de vot. El procediment del vot electrònic és 
auditable mitjançant eines estàndard amb la finalitat de comprovar que tot el procés 
de votació és correcte.

Així mateix, el departament competent en matèria d’agricultura, així com els 
electors i electores podran sol·licitar la designació d’auditories externes sobre proce-
diment de votació electrònica.

46.2. El departament competent en matèria d’agricultura a través dels òrgans, 
ens o entitats que tenen atribuïdes les competències en matèria d’administració elec-
trònica, TIC i ciberseguretat, donarà assessorament i suport continu en aquestes 
matèries per tal de garantir la seguretat i el correcte funcionament de la Platafor-
ma de votació electrònica per Internet en totes les fases del procediment de votació 
electrònica.

Article 47. Punts presencials d’assistència en el vot electrònic 
47.1. Amb la finalitat d’assistir en l’exercici del dret de vot, s’han d’establir punts 

presencials de votació presencial i d’assistència en el vot electrònic, atenent a criteris 
de proximitat i eficiència. Els punts presencials d’assistència en el vot electrònic han 
de disposar d’una persona responsable, que ha de tenir la condició d’empleat públic.

47.2. Són funcions de la persona responsable: 
a) Supervisar el desenvolupament ordenat de les votacions en el punt.
b) Informar els electors sobre la forma d’exercir el vot.
c) Resoldre qualsevol incident que es produeixi.
d) Aixecar acta del desenvolupament de la sessió i traslladar-la a la Junta Elec-

toral.
e) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada per la Junta Electoral.

Article 48. Convocatòria del procés electoral 
48.1. La convocatòria ha de contenir, a més del que preveu aquesta llei, el se-

güent: 
a) El dia de la votació per mitjans electrònics remots.
b) La localització, els dies i l’horari dels punts presencials d’assistència en el vot 

electrònic, que pot ser diferent en cadascun d’ells. El mateix dia de la votació per 
mitjans electrònics remots s’han d’habilitar un màxim de 250 punts presencials d’as-
sistència en el vot electrònic, i el següent dia consecutiu s’han d’habilitar un màxim 
de 75 punts presencials d’assistència en el vot electrònic, distribuïts en el territori 
d’acord amb criteris d’eficiència i proximitat.

c) La pàgina web on estigui disponible la informació sobre el procés, els tràmits 
i els models per acreditar requisits i participar en el procés electoral.

d) Els mecanismes acceptats per emetre el vot per mitjans electrònics que s’ha-
bilitin.

Article 49. Votació per mitjans electrònics de forma remota 
49.1. Els electors i les electores persones físiques poden emetre el vot de forma 

remota mitjançant sistema d’identificació electrònica vàlid.



BOPC 754
10 de desembre de 2020

3.01.01. Projectes de llei 8

49.2. Les persones jurídiques, d’acord amb la normativa vigent, podran emetre 
el vot de forma remota mitjançant el seu representant, que ha de disposar d’un cer-
tificat digital que acrediti la seva identitat i representació.

Article 50. Votació per mitjans electrònics de forma presencial al punt presencial 
d’assistència en el vot electrònic 

50.1. Els electors i les electores persones físiques poden emetre el seu vot de for-
ma presencial en un punt presencial d’assistència en el vot electrònic, mitjançant vot 
presencial en urna o votacions per mitjans electrònics, després que la persona res-
ponsable del punt les identifiqui, les registri i els doni accés.

50.2. Per a les votacions per mitjans electrònics de forma presencial als punts 
presencials d’assistència en el vot electrònic, els electors i les electores s’hauran 
d’identificar amb el seu DNI/NIE o passaport o carnet de conduir vigents davant 
la persona responsable del punt presencial d’assistència en el vot electrònic, que 
com-provarà que estan al cens i que no han exercit el seu dret de vot. Una vegada 
identificades i registrades per la persona responsable de punt presencial, se’ls donarà 
accés perquè puguin emetre el vot personalment en suport electrònic.

50.3. Els electors i les electores podran votar a qualsevol punt presencial d’assis-
tència en el vot electrònic. A aquests efectes, tots els punts disposaran del cens en 
format electrònic i en paper.

50.4. Un cop començada la votació per mitjans electrònics de forma presencial, 
no podrà suspendre’s si no és per causa de força major i sempre sota la responsabi-
litat de la persona responsable del punt presencial d’assistència en el vot electrònic. 
En cas de suspensió, la persona responsable del punt d’assistència ho ha de comu-
nicar a la Junta Electoral per tal que assenyali la data en què s’haurà de realitzar 
novament la votació. La persona responsable del punt presencial d’assistència en el 
vot electrònic ha d’interrompre la votació si s’observa la manca de funcionament del 
suport electrònic per dur a terme la votació, i ha de donar compte immediatament a 
la Junta Electoral per tal de solucionar la incidència. En tot cas, es conservaran els 
vots emesos que no s’hagin vist afectats per la causa de suspensió de força major. La 
interrupció no pot durar més de dues hores, i s’ha d’ampliar l’horari de la votació el 
temps que hagi estat interrompuda.

50.5. Poden accedir als punts presencials d’assistència en el vot electrònic, pel 
temps necessari per exercir el dret al vot, els electors i les electores, les persones re-
presentants del departament competent en matèria d’agricultura i les persones apo-
derades, en allò que no s’oposi al secret de vot.

50.6. La persona responsable del punt té autoritat exclusiva per conservar l’ordre 
i assegurar la llibertat dels electors i de les electores.

50.7. L’elector o l’electora que no compleixi les ordres de la persona responsable 
serà expulsat del punt, podent exercir el seu dret a votar posteriorment o en algun 
altre punt dins el termini del procediment de votació.

50.8. Els electors i les electores i les persones apoderades podran presentar re-
clamacions relatives a les votacions, per escrit, a la persona responsable, que seran 
resoltes per aquesta en el mateix moment, i la seva decisió es podrà apel·lar en el 
termini de dos dies davant la Junta Electoral.

50.9. Ni als punts presencials ni als seus voltants no es podrà realitzar propa-
ganda electoral, ni s’admetrà la presència a les proximitats de persones que puguin 
dificultar o coaccionar el lliure exercici del dret de vot.

Article 51. Característiques del sistema de votació electrònica
El sistema de votació electrònica disposarà, en format clar i senzill, de la infor-

mació següent: 
a) Identificació del procés electoral.
b) Sistema d’identificació per a l’accés.
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c) Llistat de candidatures en una única pantalla en la qual totes rebran un tracte 
igualitari i seran visibles en condicions similars de color, espai i mida de lletra, sen-
se que cap opció pugui escollir-se per defecte i respectant el model i format de les 
paperetes establert en la normativa electoral.

d) Opcions de votació: possibilitat activada de votació en blanc; possibilitat de 
confirmació o correcció del vot abans de l’emissió definitiva i mecanisme de confir-
mació de la integritat del vot.

Article 52. Finalització de la votació 
52.1. La votació per mitjans electrònics de forma remota finalitza el dia i l’hora 

especificats en la convocatòria.
52.2. Finalitzada la votació presencial en els punts presencials d’assistència en 

el vot electrònic, la persona responsable ha de tancar la votació i ha d’aixecar acta 
sobre el desenvolupament de la votació, i n’ha de donar trasllat a la Junta Electoral.

Article 53. Verificació dels resultats per mitjans electrònics 
53.1. Una vegada finalitzat el termini de les votacions, i quan tots els punts pre-

sencials hagin tancat la votació, la Junta Electoral ha de procedir a l’escrutini dels 
vots emesos de forma presencial i per mitjans electrònics de forma remota i en la 
totalitat dels punts presencials d’assistència en el vot electrònic.

53.2. Un cop fet l’escrutini total, s’ha d’aixecar acta, en la qual s’ha de fer constar: 
a) El nombre de vots en blanc per no assenyalar cap candidatura.
b) El nombre total de vots vàlids obtinguts per cada candidatura territorialitzat.
c) El nombre total de vots vàlids emesos territorialitzat.
d) Les reclamacions presentades i les decisions adoptades, si escau.

Article 2. Modificació de la Llei 17/2014, de 23 de desembre, de 
representativitat de les organitzacions professionals agràries 
2.1. Es modifica l’article 5 de la Llei 17/2014, de 23 de desembre, de representa-

tivitat de les organitzacions professionals agràries, que queda redactat de la manera 
següent: 

1. Tenen dret a participar en el procés electoral les persones físiques i jurídiques 
que estiguin inscrites en el cens a què fa referència l’article 6, i que exerceixen ma-
joritàriament l’activitat en l’àmbit de Catalunya. Es considera que exerceixen majo-
ritàriament l’activitat a Catalunya quan l’explotació ramadera o la major part de la 
superfície agrària es situa a Catalunya.

2. Els electors poden exercir el dret a participar en el procés de manera presen-
cial, a les meses electorals corresponents a llur demarcació territorial, per correu o 
per vot telemàtic. Cap elector no pot participar més d’una vegada en unes mateixes 
eleccions.

3. Els electors que optin per exercir el vot per correu l’han de sol·licitar personal-
ment a qualsevol oficina de correus o del departament competent en matèria d’agri-
cultura i ramaderia almenys vint-i-dos dies abans de la data fixada per a la celebra-
ció de les eleccions. La sol·licitud es fa per mitjà d’un imprès normalitzat, elaborat 
pel departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia, que el sol·licitant 
ha de signar després d’haver acreditat la seva identitat amb qualsevol document 
oficial. En el cas de les persones jurídiques, la sol·licitud s’ha d’acompanyar del do-
cument acreditatiu del poder de representació del sol·licitant respecte a la persona 
jurídica amb dret a vot.

4. Un cop les dependències de l’Administració o el departament competent en 
matèria d’agricultura i ramaderia ha comprovat la identitat del sol·licitant i aquest 
lliura la sol·licitud a què fa referència l’apartat 3, han de lliurar al sol·licitant la docu-
mentació necessària per a poder exercir el vot per correu. També, si així ho dema-
na el sol·licitant amb dret a vot, pot remetre aquesta documentació al domicili que 
figuri al cens. El sol·licitant ha de remetre per correu administratiu a la Junta Elec-
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toral la documentació relativa a l’emissió del seu vot, amb una antelació suficient 
perquè es rebi, com a màxim, el dia anterior a la data fixada per a la celebració de 
les eleccions.

2.2. Es modifica l’ordinal 4t de la lletra a) de l’article 6.8 de la Llei 17/2014, de 23 
de desembre, de representativitat de les organitzacions professionals agràries, que 
queda redactat de la manera següent: 

4t. Domicili.
2.4. S’afegeixen 5 lletres, la h, la i, la j, la k, i la l, a l’article 8.2 de la Llei 17/2014, 

de 23 de desembre, de representativitat de les organitzacions professionals agràries, 
amb el text següent: 

h) Vetllar pel compliment de les garanties del vot presencial i per mitjans elec-
trònics.

i) Custodiar el vot electrònic mitjançant: 
i.1) La verificació, a càrrec de l’auditor o els ens o entitats que tenen atribuïdes 

les competències en matèria d’administració electrònica, TIC i ciberseguretat que 
preveu els articles 45 i 46.2, de l’adequació de les mesures tècniques de custòdia dels 
vots emesos per part del proveïdor del servei de vot.

i.2) La custòdia de les claus de seguretat per a l’obertura de l’urna electrònica 
fins al moment de l’escrutini.

j) Procedir a l’escrutini dels vots, d’acord amb l’article 52 d’aquesta llei.
k) Verificar el resultat de les eleccions per sufragi dels electors i les electores.
l) Resoldre les reclamacions dels electors i les electores referents a l’exercici del 

vot electrònic.
2.5. Es modifica l’article 15.1 de la Llei 17/2014, de 23 de desembre, de repre-

sentativitat de les organitzacions professionals agràries, que queda redactat de la 
manera següent: 

15. Organitzacions professionals agràries més representatives
1. Es consideren més representatives, en l’àmbit de Catalunya, les organitzacions 

professionals agràries, coalicions i agrupacions independents que obtinguin el 10%, 
com a mínim, del total dels vots vàlids emesos en les eleccions. S’entenen per vots 
vàlids els vots obtinguts per cada candidatura i els vots en blanc.

Article 3. Addició de dues disposicions addicionals, tercera i quarta, 
a la Llei 17/2014, de 23 de desembre, de representativitat de les 
organitzacions professionals agràries 
S’afegeix una disposició addicional, la tercera, a la Llei 17/2014, de 23 de de-

sembre, de representativitat de les organitzacions professionals agràries, amb el text 
següent: 

Disposició addicional. Mecanismes de col·laboració amb les entitats locals 
El departament competent en matèria d’agricultura ha d’establir mecanismes de 

col·laboració amb les entitats locals per a l’establiment i el funcionament de punts 
presencials d’assistència en el vot electrònic, alhora que es mantenen les formes de 
votació tradicionals (presencials i per correu postal) per tal de que els electors pu-
guin expressar el seu vot de manera fàcil i còmode.

S’afegeix una disposició addicional, la quarta, a la Llei 17/2014, de 23 de de-
sembre, de representativitat de les organitzacions professionals agràries, amb el text 
següent: 

Disposició addicional. Remissió a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Rè-
gim Electoral General

Per totes aquelles qüestions que es suscitin al voltant del procés electoral per la 
representativitat de les organitzacions agràries que no quedin recollides en el pre-
sent Projecte de llei, es regirà per l’establert en les disposicions de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.
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Disposició final 
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

Palacio del Parlamento, 12 de noviembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Francisco Javier Domínguez Serrano, diputa-

do, GP Cs

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 (reg. 88081).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 14.12.2020; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el programa marc del sistema públic 
audiovisual
250-01619/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 87848; 87868; 87998 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.12.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 87848)

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 167.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre el programa 
marc del sistema públic audiovisual (tram. 250-01619/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del títol

Proposta de resolució sobre el mandat marc del sistema públic audiovisual català

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al final de l’exposició de motius

[...] dels hàbits de consum audiovisual.
Alhora, aquest mandat marc manté l’objectiu d’establir un marc de relacions 

internes coherents i de sinergies entre els diversos mitjans audiovisuals públics ca-
talans, de manera que no hi hagi cap règim de concurrència entre ells i que no es 
forci cap competència deslleial amb la indústria privada. Cal establir que cada ser-
vei audiovisual compleixi una funció diferenciada i complementària a la dels altres 
serveis, per evitar programacions públiques redundants.
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Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i addició al tercer paràgraf del Mandat específic de l’apartat Spa, 
generador de valor democràtic

– A nivell intern, els mitjans audiovisuals públics han de vetllar per garantir 
que els i les professionals que hi treballen puguin dur a terme la seva activitat amb 
la qualitat professional requerida i en les millors condicions d’independència. En 
aquest sentit l’estabilitat laboral ha de ser un objectiu essencial.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou paràgraf al final del tercer paràgraf del Mandat específic de 
l’apartat Spa, generador de valor democràtic

– El llibre d’estil és el codi intern de les persones treballadores i col·laboradores 
dels prestadors de serveis audiovisuals, que dóna coherència a les fórmules expres-
sives i les unifica amb l’objectiu de dotar-ne la programació i els altres serveis d’una 
imatge pròpia, original i coherent.

Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al final dels Mandats específics de l’apartat Spa, generador de valor 
cultural

– Els mitjans audiovisuals públics han de promoure els valors i els principis con-
tinguts en l’Estatut d’autonomia.

– El servei públic audiovisual dependent de la Generalitat ha de representar un 
mecanisme de projecció internacional de la llengua i la cultura catalanes.

Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al primer paràgraf dels Mandats específics de l’apartat Spa, generador 
de valor econòmic

Esmena 6. D’addició al primer punt dels mandats específics de l’apartat «SPA ge-
nerador de valor econòmic»

– Els mitjans de servei públic augmentaran, d’acord amb les seves possibilitats, 
el pes dels sectors de la producció i la distribució de productes audiovisuals a Ca-
talunya. Els criteris per desenvolupar aquest mandat serà la qualitat industrial, la 
professionalitat, la creativitat i el compliment dels convenis laborals que els siguin 
d’aplicació, i tindran en compte la radicació territorial de les empreses del sector per 
a reconèixer-ne l’esforç a tot Catalunya.

Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’apartat II Contracte Programa

4. El Govern, en el termini més breu possible, ha d’elaborar la proposta del nou 
contracte programa, que ha de sotmetre a informació pública, amb l’informe pre-
ceptiu previ del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, abans d’aprovar-la. En el cas 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, la proposta ha d’ésser aprovada 
pel Consell de Govern, amb informe previ preceptiu dels representants dels treballa-
dors així com del Consell Assessor de Continguts i Programació de la Corporació.

Tal i com fixa la llei 11/2007, el Contracte Programa s’ha d’elaborar observant 
els convenis col·lectius de les empreses de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, EL GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 87868)

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

nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 
el que estableix l’article 167.3 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Proposta de resolució sobre el programa marc del sistema públic au-
diovisual (tram. 250-01619/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició a l’encapçalament de la part resolutiva d’un apartat 1

1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat que el sistema públic audio-
visual català es doti d’un nou Mandat Marc en substitució de l’actual vigent aprovat 
pel Parlament de Catalunya el 2010.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició a l’encapçalament de la part resolutiva d’un apartat 2

2. El Parlament de Catalunya aprova, en compliment del que estableix l’article 
30 de la Llei de la Comunicació audiovisual de Catalunya, el següent Mandat Marc 
del sistema públic audiovisual: 

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 87998)

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 167.3 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre el programa 
marc del sistema públic audiovisual (tram. 250-01619/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de tot el text de la Proposta de resolució 

A. Introducció 
La Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalu-

nya determina l’obligació de l’aprovació d’un nou mandat marc cada sis anys que 
estableixi els objectius que ha d’assolir el sistema públic audiovisual català per ga-
rantir el compliment de la funció de servei públic establerta en l’esmentada llei.

La reforma de la legislació de l’audiovisual i el moment de canvi tecnològic van 
propiciar l’aprovació del primer mandat marc l’11 de febrer de 2010. Primer, i únic 
mandat marc fins al moment. El propi mandat marc del 2010 establia una vigència 
de sis anys prorrogable per un màxim de dos més, fins que la cambra aproves un.

Els canvis en el consum de l’audiovisual, els nous serveis comunicatius i la digi-
talització, i el mercat competitiu, juntament amb una transformació ràpida i trans-
versal, demanen l’adaptació del sector de l’audiovisual català d’una manera in-
dispensable i urgent a aquestes noves demandes. La evolució que ha sofert aquest 
àmbit ha deixat obsoleta i antiquada la normativa que existia sobre el tema, i per 
tant, fa imprescindible la seva actualització.
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És manté en aquesta nova redacció la concepció del Mandat marc com un ins-
trument bàsic en les polítiques de servei públic audiovisual, amb l’objectiu de dis-
posar d’uns mitjans públics lliures i responsables en el marc d’una societat plural 
i democràtica. En aquest sentit, fomenta el compromís dels mitjans audiovisuals 
públics amb els valors de qualitat democràtica i defensa del pluralisme polític, so-
cial i cultural; d’uns mitjans al servei de tota la societat, amb respecte de la diver-
sitat i la pluralitat social, que fomentin la cohesió social i la convivència; amb uns 
professionals responsables, independents i compromesos amb un periodisme ètic i 
crític, que garanteixi l’accés a la ciutadania a una informació veraç, amb els prin-
cipis d’imparcialitat, objectivitat, pluralitat i neutralitat; de promoció i difusió de la 
llengua catalana i de l’aranès en el marc general de la política lingüística i cultural; 
uns mitjans que donin resposta als drets de la ciutadania i les seves necessitats edu-
catives, socials i culturals, en el sentit més ampli i divers; que ofereixin continguts 
d’informació i d’entreteniment de qualitat per a tots els públics; que disposin d’un 
sistema de governança eficaç i eficient, amb la màxima garantia de transparència i 
rendició de comptes.

Els mitjans públics de comunicació audiovisual de la Generalitat han d’esdeve-
nir el veritable motor del teixit industrial de l’audiovisual a Catalunya, tot afrontant 
les grans transformacions que comporten, i comportaran, els canvis tecnològics. 
També han disposar d’un marc de relacions coherents i de sinergies entre els diver-
sos mitjans públics catalans de comunicació audiovisual.

B. Objecte i vigència 
I. Objecte
El Mandat marc del sistema públic audiovisual català és el document norma-

tiu aprovat pel Parlament de Catalunya que estableix les línies bàsiques que han 
d’inspirar l’acció del sistema públic audiovisual català. El mandat emana de la Llei 
2/2000, del 4 de maig, del Consell Audiovisual de Catalunya; de la Llei 22/2005, del 
29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, i de la Llei 11/2007, 
de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

II. Vigència
1. El Parlament de Catalunya ha d’aprovar cada sis anys un nou mandat marc 

que estableixi els objectius que ha d’assolir el conjunt del sistema públic audiovisual 
per a garantir el compliment de la funció de servei públic en els termes que establei-
xen els articles 29 i 30 de la Llei 22/2005, així com els articles 24 i 26 de la mateixa 
llei referents a les missions de servei públic.

2. Una vegada finit el termini a què fa referència l’apartat 1, el mandat marc es 
considera prorrogat, per un període màxim de dos anys, fins que la cambra n’aprovi 
un de nou.

3. Aquest mandat marc es revisarà, actualitzarà i, si es cau, modificarà si canvia 
o s’actualitza la legislació audiovisual vigent de manera que l’afecti substancialment.

III. Desplegament 
El contingut del mandat marc s’ha de desplegar en els corresponents contractes 

programa que cadascun dels prestadors públics de serveis audiovisuals han de sig-
nar amb l’administració o les administracions de referència.

C. Objectius generals del servei públic de comunicació audiovisual 
Les línies bàsiques del servei públic de comunicació audiovisual, tal com diu 

l’article 23 de la Llei 22/2005, passen per la definició, elaboració i distribució d’un 
conjunt de programes, continguts i serveis audiovisuals orientats a la creació de les 
condicions necessàries per a la plena eficàcia i respecte dels drets fonamentals de 
llibertat d’informació i de lliure expressió, de garantia del dret constitucional a re-
bre una informació veraç, i han de facilitar la participació dels ciutadans i de les 
ciutadanes de Catalunya en la vida política, econòmica, cultural i social del país.
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És doncs imprescindible el manteniment d’un servei públic de ràdio i televisió 
(sigui d’oferta lineal, a petició, a través de xarxes de comunicació electròniques o 
plataformes), com a garant del compliment de les necessitats democràtiques, socials, 
culturals, educatives, econòmiques i tecnològiques dels ciutadans i ciutadanes.

L’accés ampli de la ciutadania als diferents serveis que ofereixen els mitjans; la 
importància de posar a l’abast de tothom tots els productes audiovisuals; l’aprofita-
ment i l’adaptació al procés tecnològic; el manteniment i la constant millora de la 
producció de serveis de qualitat i plurals; l’oferiment d’una programació i un con-
tingut divers que reculli les sensibilitats del conjunt de la població; la possibilitat 
d’arribar a una àmplia audiència i a col·lectius diversos; la promoció de la nostra 
llengua i cultura; des de la més absoluta professionalitat, ètica i dedicació, són els 
objectius generals, i mínims, que s’han d’oferir a la nostra ciutadania com a sector 
audiovisual.

El desenvolupament de la missió de servei públic doncs ha d’estar subjecte als 
valors essencials d’universalitat en l’accés, independència, diversitat, innovació, ex-
cel·lència i responsabilitat i, en tot cas, d’acord amb els principis generals de la co-
municació audiovisual.

Els canvis en els hàbits de consum de l’audiovisual derivats dels avenços tecno-
lògics (visionament de programes i continguts audiovisuals en qualsevol moment, a 
qualsevol lloc i mitjançant múltiples dispositius connectats a Internet o a les xarxes 
digitals), la diversificació de formats, l’aparició de prestadors globals, els nous ti-
pus de continguts audiovisuals generat pels usuaris, els nous serveis comunicatius 
i la digitalització, i el mercat competitiu, juntament amb una transformació ràpida 
i transversal també de la societat, demanen l’adaptació del sector de l’audiovisual 
català d’una manera indispensable i urgent a aquestes noves demandes, amb un 
compromís renovat del servei públic.

I. Qualitat informativa, pluralisme i igualtat
El servei públic de comunicació audiovisual ha de complir amb la missió de la 

difusió de continguts que fomentin la llibertat d’informació i d’expressió, que ga-
ranteixin una informació veraç, tot contribuint a la formació d’una opinió pública 
plural, crítica i informada; reflectir en la programació el pluralisme polític, social 
i cultural de la societat i enriquir i promoure el debat públic; promoure la diversi-
tat de veus així com una programació informativa que inclogui gèneres i interessos 
de la societat distints; promoure l’accés al coneixement cultural, científic, històric i 
artístic del la societat, així com satisfer les seves necessitats informatives, culturals, 
educatives i d’entreteniment amb continguts de qualitat, i amb continguts especial-
ment dirigits a la infància i al jovent.

Els mitjans públics han de disposar d’uns professionals responsables, indepen-
dents i compromesos amb un periodisme ètic i crític, per tal de garantir a la ciuta-
dania una informació veraç, rigorosa i contrastada, respectant els principis d’im-
parcialitat, objectivitat, pluralitat i neutralitat política.

Els principis establerts en la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de 
dones, han d’estar presents de manera transversal en tota la programació i en les 
actuacions dels mitjans públics.

El sector públic audiovisual ha d’oferir programació informativa i formativa 
d’interès social, que fomenti la cohesió social, favorable al benestar de les persones 
i del seu interès, com per exemple, educació mediambiental o ocupacional, hàbits 
saludables o diversitat cultural, entre d’altres.

Els mitjans públics han de garantir la presència normalitzada de les persones 
amb discapacitat a la programació i en el seu sí, tot afavorint-ne l’accés.

La comunicació audiovisual pública ha de diferenciar l’opinió i la informa-
ció. Els informatius i programes de contingut informatiu d’actualitat s’elaboraran 
d’acord amb el deure de diligencia en la comprovació de la veracitat dels fets i serà 
respectuosa amb els principis d’objectivitat i imparcialitat, i de precisió en la infor-
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mació i les imatges, així com amb el pluralisme polític, social i cultural, fomentant 
la lliure formació d’opinió.

Mandat específic
1. Els mitjans de comunicació públics seran especialment escrupolosos en el res-

pecte de la dignitat humana i els principis fonamentals i en cap cas permetran con-
tinguts que incitin a la violència, l’odi o a la discriminació contra un grup o mem-
bres d’un grup per raó de sexe, raça, color, orígens ètnics o socials, característiques 
genètiques, llengua, religió o conviccions, opinions polítiques o de qualsevol altre 
tipus, pertinença a una minoria nacional, patrimoni, naixement, discapacitat, edat, 
orientació sexual o nacionalitat.

2. Els mitjans públics han d’oferir una informació àmplia, veraç, contrastada, 
imparcial, rigorosa, territorialment equilibrada i precisa sobre les qüestions d’ac-
tualitat que afecten la comunitat a la qual s’adrecen, i actuar amb respecte als drets 
dels usuaris. Aquesta informació i aquesta anàlisi han d’ésser plurals i garantir l’ac-
cés dels grups socials, polítics, culturals i associatius representatius.

3. Garantir la llibertat d’expressió a les minories i als discursos no hegemònics.
4. Els mitjans de comunicació públics vetllaran per la diferenciació efectiva de 

la informació i l’opinió, de manera que sigui clarament identificable per part del 
públic.

5. Els mitjans de comunicació públics no afavoriran, directa o indirectament, 
situacions de desigualtat de les dones o que incitin a la violència masclista. Se-
ran exemplars en la igualtat de tracte, d’oportunitat i d’accés entre homes i dones. 
Garantiran que les comunicacions comercials audiovisuals siguin igualitàries, no 
sexistes ni androcèntriques, tant en el llenguatge com en el contingut en imatges, 
lliures d’estereotips negatius.

6. Els mitjans de comunicació públics hauran d’elaborar un informe anual sobre 
la representació i la presència de les dones en els seus canals i emissores.

7. Els mitjans de comunicació públics afavoriran una imatge ajustada, normalit-
zada, respectuosa, inclusiva i lliure d’estereotips de les persones amb discapacitat. 
Hauran de garantir que la presència de persones amb discapacitat sigui proporcio-
nal al pes i a la participació d’aquestes al conjunt de la societat i garantiran l’acces-
sibilitat universal mitjançant l’impuls de la utilització d’eines tecnològiques adreça-
des a les persones amb discapacitat visual o auditiva.

8. Els mitjans públics locals oferiran una programació de proximitat, de suport 
i promoció del teixit cultural i social del seu territori, de foment de la participació 
ciutadana i del sentit de pertinença i de cohesió social, oferint continguts relacio-
nats amb els esdeveniments locals culturals i socials, de promoció econòmica i els 
esdeveniments d’interès ciutadà.

9. Els mitjans públics de comunicació audiovisual restaran compromesos a 
l’aplicació de la transposició de la Directiva europea de Serveis de Comunicació 
Audiovisual en tot allò que els afecti.

10. Els mitjans públics de comunicació audiovisual respectaran i estaran com-
promesos en el compliment de les recomanacions de foment de l’autoregulació del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

II. Diversitat, cohesió social, convivència i participació 
És objectiu dels mitjans de comunicació públics audiovisuals arribar a tot tipus 

de públic sent un servei transversal i inclusiu de caràcter obert i universal. Han de 
facilitar continguts que arribin al màxim nombre d’audiència possible, una audièn-
cia diversa social i territorialment, utilitzant tots els formats i mitjans que siguin 
necessaris d’acord amb els nous hàbits de consum i de plataformes i xarxes de dis-
tribució digitals. Els mitjans de comunicació públics s’han d’adaptar i formar part 
d’aquesta nova revolució digital.
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Els mitjans de comunicació públics han de difondre valors que promoguin la co-
hesió social i la convivència amb productes audiovisuals que transmetin valors hu-
mans i democràtics, promoure la tolerància, la solidaritat, la inclusió, el rebuig de 
la violència i el respecte a la diversitat. Cal connectar públic de col·lectius profes-
sionals, socials, culturals i polítics diversos, afavorint l’intercanvi de coneixements.

Mandat específic
1. Els mitjans audiovisuals públics han d’afavorir i promoure el coneixement en 

el sentit més ampli i facilitar la relació i la comprensió mútua entre les persones de 
cultures diverses. En aquest sentit, han d’oferir una informació i unes representa-
cions respectuoses, normalitzades i acurades sobre la diversitat i la multiculturalitat 
existent al país, reflectir-la en la programació i, alhora, treballar per la cohesió de 
la societat catalana.

2. Els mitjans audiovisuals públics han de proporcionar els materials i les re-
ferències que permetin tant la participació de qualsevol individu en la construcció 
col·lectiva de la cultura catalana com la configuració de la seva perspectiva especí-
fica sobre el món.

3. És missió dels mitjans com a servei públic fomentar la convivència de la socie-
tat, la cohesió social i el respecte de la diversitat d’opinions i d’opcions.

4. El sector públic audiovisual ha de promoure la participació i la interacció dels 
ciutadans i ciutadanes, promoure l’enriquiment col·lectiu social i cultural, aprofitant 
les eines que proporcionen les plataformes de distribució i les xarxes socials.

5. Fomentar la credibilitat i el respecte per les institucions de govern i el siste-
ma democràtic, així com pel funcionament de la societat de la que forma part. Els 
mitjans audiovisuals públics han de promoure els valors i els principis continguts en 
l’Estatut d’autonomia i els valors constitucionals.

III. Continguts i difusió del coneixement
Com a difusors del coneixement, és important que els mitjans de comunicació 

públics l’ofereixin de manera comprensible per a tots els nivells educatius. Cal que 
contribueixin a donar resposta a les necessitats educatives, socials i culturals de la 
població de totes les edats.

S’ha d’oferir un ampli ventall de continguts que promoguin el coneixement tèc-
nic, científic, cultural, històric, social o humanístic, adaptat als diversos col·lectius 
que conviuen en la societat, així com fer-lo accessible per a les diferents franges ho-
ràries i formats digitals.

Mandat específic
1. Els prestadors públics de serveis audiovisuals han de: 
a) Reservar espais destacats de llurs programacions i serveis, en línia i a petició, 

a la difusió de continguts culturals de qualitat i a la difusió del coneixement i del 
saber en un sentit més ampli, tot establint estratègies innovadores per afavorir-ne la 
màxima accessibilitat, utilitzant per aquesta finalitat tots els formats audiovisuals i 
formes de distribució (ràdio i televisió lineal, serveis a petició, plataformes i xarxes 
socials).

b) Difondre i crear productes culturals que arribin als públics més amplis possi-
bles, amb atenció a totes les edats, i propiciar la participació de la ciutadania i la 
democratització de la cultura.

c) Dur a terme la tasca de formació que tenen encomanada i la difusió i la di-
vulgació del coneixement sobre els principals esdeveniments polítics, socials, eco-
nòmics, científics i esportius de la societat catalana i de la seva història, preservant 
d’una manera especial la memòria històrica i els materials dels testimonis.

2. Proporcionar continguts educatius en llengües estrangeres, principalment 
l’anglesa, en l’assoliment de la igualtat d’oportunitats entre els col·lectius més vul-
nerables i amb dificultat en l’accés a una societat connectada.
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3. Els mitjans de comunicació públics han d’extremar la cura en la protecció dels 
infants i adolescents respecte dels continguts audiovisuals que els puguin resultar 
perjudicials per al seu desenvolupament, contribuint al foment de l’educació en co-
municació audiovisual i de l’esperit crític; posant especial atenció en els continguts 
difosos a les noves plataformes de distribució i d’intercanvi de vídeos, de desinfor-
mació (fake news), o que promoguin la violència, entre d’altres.

4. El foment de l’educació mediàtica, de l’esperit crític i la lluita contra la desin-
formació per a tota la ciutadania.

5. Els mitjans públics de comunicació audiovisual no difondran a cap dels seus 
mitjans, sigui quina sigui la tecnologia emprada, comunicacions comercials de jocs 
i apostes esportives, tabac, medicaments, i d’altres productes expressament prohibits 
per la legislació sobre publicitat il·lícita, tampoc continguts relacionats amb l’esote-
risme o les paraciències.

IV. Promoció de la llengua i la cultura catalana i de l’aranès, amb respecte a la 
diversitat cultural i territorial

Els mitjans de comunicació públics han de promoure la creació d’espais i con-
tinguts audiovisuals que contemplin les identitats culturals i lingüístiques diverses 
que conviuen al nostre territori. Programar, distribuir i oferir contingut en català i 
aranès per potenciar, actualitzar i enriquir la cultura catalana.

També facilitar l’accés a tota la població al fons de materials i referents de la 
cultura catalana i aranesa i proporcionar l’accés també a les fonts originàries dis-
ponibles de l’entorn multicultural català. Promovent alhora la creació artística, el 
teatre, la dansa, la música, el cinema, les arts visuals i plàstiques... com a eixos ver-
tebrals de l’oferta cultural.

Garantir una visió àmplia de la cultura que contempli la diversitat existent en 
el territori, les seves especificitats locals, comarcals o metropolitanes, tot atenent 
la multiculturalitat existent a Catalunya i la riquesa aportada per les persones pro-
vinents d’altres indrets o pertanyents a minories ètniques i socials.

Mandat específic
1. Els operadors públics dependents de la Generalitat han de promoure la llen-

gua i la cultura catalanes, així com l’aranès, com un procés integrador en evolució 
constant i obert a la diversitat.

2. El conjunt del sistema públic audiovisual ha de reflectir la diversitat local i 
comarcal de Catalunya.

3. En un espai audiovisual obert, el català és la llengua pròpia dels mitjans au-
diovisuals públics de Catalunya, que l’han d’utilitzar normalment i preferentment, i 
esdevenir vehicles vertebradors de l’espai català de comunicació. Això no obsta la 
utilització del castellà en aquells productes audiovisuals que en siguin originaris o 
quan esdevingui necessari en aplicació de la normalitat que comporta la cooficiali-
tat d’ambdues llengües.

4. Els mitjans audiovisuals públics han de prestar una atenció especial als pro-
ductes audiovisuals realitzats en versió original en català i difondre’ls.

5. Els mitjans de comunicació públics han de promoure l’ús de l’aranès, si tenen 
cobertura al territori on es parla aquesta llengua, en col·laboració amb el Conselh 
Generau d’Aran.

6. El servei públic audiovisual dependent de la Generalitat ha de representar un 
mecanisme de projecció internacional de la llengua i la cultura catalanes.

V. Producció i potenciació industrial audiovisual catalana
El servei públic de comunicació audiovisual ha de ser el motor del teixit indus-

trial de l’audiovisual a Catalunya, tot adaptant-se als canvis tecnològics presents i 
de futur, i ha de ser pioner en la producció i distribució de contingut audiovisual. 
Cal impulsar les mesures necessàries per cercar acords i sinèrgies amb el sector i 
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amb nous operadors. En la línia d’ajudar a la millora de la competitivitat del sector, 
cal fer un esforç per adaptar el model dels mitjans de comunicació públics a nous 
formats innovadors, amb especial sensibilitat pels nous creadors.

Mandat específic 
1. Impulsar, a partir del diàleg amb el sector de l’audiovisual, les mesures neces-

sàries perquè aquest torni a convertir-se en un puntal de la creació cultural i eco-
nòmica del país.

2. En les seves relacions i col·laboracions amb el sector privat, els mitjans de 
comunicació públics han d’aplicar els principis de publicitat, transparència i lliure 
concurrència i el compliment estricte de la Llei de contractes del sector públic en les 
seves contractacions.

3. Fomentar i difondre les obres audiovisuals gravades, rodades o produïdes a 
Catalunya i la competitivitat dels professionals i empreses del sector.

4. Els mitjans de comunicació públics han de donar impuls a la formació, capa-
citació, innovació, investigació audiovisual i fomentar la creació, la producció i di-
fusió de l’audiovisual català.

5. Els operadors públics han d’aprofitar i potenciar el teixit industrial existent en 
llurs àrees d’influència. Potenciar la posició de Catalunya com a industria audiovi-
sual pionera internacionalment i establir una xarxa de relacions i col·laboracions 
amb altres industries audiovisuals espanyoles i internacionals.

6. Cal augmentar el pes dels sectors de la producció i la distribució de productes 
audiovisuals a Catalunya. Els mitjans de comunicació públics són els que han de 
vetllar per potenciar-los i fer-ho amb criteris de qualitat industrial, de professiona-
litat, de creativitat i d’innovació tecnològica.

7. Es promourà la col·laboració i la concertació de continguts, de nous serveis 
digitals, atenent tots els formats i sistemes de difusió, entre els mitjans de la Gene-
ralitat i els mitjans públics locals o territorials, així com la col·laboració entre pla-
taformes audiovisuals que comportin la millora de l’interès públic i la millor dispo-
nibilitat de continguts en català.

VI. Professionalitat, independència i responsabilitat
Catalunya ha de disposar d’uns mitjans de comunicació independents, lliures i 

responsables en el marc d’una societat plural i democràtica. La política de comu-
nicació dels governs, en relació amb els mitjans públics i privats, ha de ser aquella 
que permeti recuperar els valors democràtics d’un periodisme crític i responsable. 
Aquests valors s’han de fer respectar i promoure sigui quin sigui el canal, el suport 
o la plataforma de comunicació.

La televisió, la ràdio i els mitjans digitals públics han d’esdevenir l’escola del pe-
riodisme ètic, de la bona pràctica professional, que reafirma el compromís amb la 
societat catalana. Els relators de la diversitat i la pluralitat social, neutrals respecte 
de les diferents opcions polítiques i equilibrats en la representativitat.

Mandat específic 
1. Els mitjans audiovisuals públics han de vetllar per garantir les millors condi-

cions d’independència i de professionalitat dels periodistes i dels altres col·lectius 
que hi treballen, entre elles, l’estabilitat laboral i la promoció professional amb cri-
teris objectius i de transparència.

2. Els mitjans audiovisuals públics han d’establir els mecanismes pels quals els 
professionals que hi treballen han d’assumir i avaluar la responsabilitat social con-
treta en el desenvolupament de llur activitat amb vocació de servei públic.

3. El llibre d’estil és el codi intern dels treballadors i els col·laboradors dels pres-
tadors de serveis audiovisuals, que dóna coherència a les fórmules expressives i les 
unifica amb l’objectiu de dotar-ne la programació i els altres serveis d’una imatge 
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pròpia, original i coherent. Aquest ha de ser d’obligat compliment per a tot treballa-
dor, col·laborador i ens que contracti amb el mitjà de comunicació.

4. S’ha de vetllar per uns mitjans públics imparcials i objectius mitjançant el 
compliment del Llibre d’Estil i s’ha de revisar i modificar, si escau, la normativa vi-
gent en matèria d’imparcialitat, neutralitat i objectivitat en xarxes socials i en espais 
públics personals dels professionals que tinguin qualsevol relació contractual amb 
els mitjans de comunicació públics. En la mesura que els professionals i col·labora-
dors habituals dels mitjans públics en són la seva cara, i veu, visibles, han de respec-
tar en les seves actuacions públiques els valors i principis fonamentals de respecte 
de la diversitat i de la pluralitat.

5. El Llibre d’estil, en tant que codi deontològic i manual d’us, serà revisat de 
manera periòdica per tal d’adaptar-lo a les noves necessitats, així com als preceptes 
que emanen d’aquest mandat.

VII. Servei públic de comunicació audiovisual local 
La informació local tracta continguts delimitats geogràfica, social i cultural-

ment, i esdeveniments que es produeixen dins d’aquest marc o que es refereixen a 
altres tipus de continguts que afecten a un ciutadà o ciutadana del territori.

Els mitjans de comunicació locals ofereixen continguts informatius, esportius, 
divulgatius i d’entreteniment i una comunicació directa, pròxima i de servei. Trac-
ten continguts quotidians sense una aspiració més global o general, fet que els hi 
permet crear un entorn on es preserva aquest marc i on el receptor, la ciutadania, 
troba aquella informació o esdeveniment o entreteniment amb el que se sent proper.

La digitalització i els avenços tecnològics han permès als mitjans de comunicació 
locals arribar on abans no podien; i també a accedir a recursos i fonts on abans no 
arribaven. Tot i això encara compta amb diverses necessitats i mancances a les que 
s’ha de donar resposta per dinamitzar el sector.

Mandat específic
1. Dotar de recursos i serveis als mitjans de comunicació locals, fomentant l’op-

timització dels mateixos mitjançant la concertació i intercanvi, per garantir la soli-
desa, projecció i sostenibilitat del sistema de comunicació local català.

2. Augmentar la visibilitat dels continguts audiovisuals locals i ampliar la seva 
potencial audiència, així com estimular econòmicament al sector; destinant els re-
cursos necessaris per a la transició digital i la introducció de serveis en línia.

3. Ajudar a ampliar progressivament la oferta audiovisual i la dimensió multimè-
dia (programes amb doble format, radiofònic i televisiu).

4. Elaborar un mandant marc propi de les entitats locals que prestin el servei de 
comunicació audiovisual.

5. Els mitjans del servei públic de comunicació audiovisual local buscaran la 
col·laboració públic-privada.

D. El finançament dels mitjans de comunicació audiovisual públics
I. Finançament 
1. Els mitjans audiovisuals públics poden tenir un sistema de finançament mixt 

per a percebre fons de l’administració corresponent i també poden obtenir ingressos 
de la contractació publicitària i de la venda de serveis, en les condicions que esta-
bleix la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Cata-
lunya.

2. Els mitjans audiovisuals públics tenen l’obligació de gestionar llurs recursos 
segons els principis d’eficàcia, eficiència, transparència i sostenibilitat econòmica.

3. L’aportació de l’Administració ha d’anar destinada a assegurar el compliment 
de les obligacions dels mitjans de comunicació en llur missió de servei públic.

4. Les tarifes publicitàries dels mitjans audiovisuals públics s’han d’adequar als 
preus del mercat i no poden, en cap cas, afectar la lliure competència.
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5. En la compra i la venda de drets d’explotació, els prestadors públics s’han 
d’atenir als preus del mercat.

6. Els mitjans públics de comunicació audiovisual podran explorar altres vies de 
finançament d’acord amb les noves formes de consum audiovisual, sempre sota cri-
teris de transparència i de justificació de l’interès públic.

II. Contracte programa
1. El contracte programa és el document que han de signar els prestadors públics 

de serveis de comunicació audiovisual amb l’administració o entitat pública corres-
ponent, que ha de concretar els objectius i desenvolupar l’estratègia i l’organització 
del servei públic pel compliment de les missions previstes a la Llei 22/2005, de 29 
de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya i dels principis i objectius 
d’aquest mandat marc.

2. El contracte programa garanteix i permet de comprovar l’ús adequat de les 
aportacions de fons públics, d’una manera transparent i proporcionada amb les mis-
sions de servei públic encomanades pel mandat marc.

3. El contracte programa ha d’establir: 
a) La quantitat que l’Administració pública aporta en cada exercici als presta-

dors dels serveis i la previsió pressupostària anual.
b) La destinació dels fons públics aportats per l’administració corresponent, és 

a dir, les activitats i els projectes que reben suport i les obligacions de servei públic 
que s’exigeixen a canvi de l’aportació dels fons.

c) L’oferta de televisió i l’oferta radiofònica, l’oferta de serveis de televisió con-
nectada i en línia i l’oferta de multiplataforma i multipantalla.

d) Els plans estratègics de producció.
e) L’estratègia d’innovació.
f) L’estratègia econòmica i les restriccions concretes que s’imposen en l’accés al 

mercat publicitari.
g) L’estratègia de recursos humans.
h) Els indicadors de transparència de la gestió, de la qualitat audiovisual i d’ava-

luació del compliment de les missions de servei públic, objectivament quantificables.
4. El Govern, en el termini de màxim d’un any a comptar des de l’aprovació 

d’aquest mandat marc, ha d’elaborar la proposta de contracte programa, que ha de 
sotmetre a informació pública, amb l’informe preceptiu previ del Consell de l’Audi-
ovisual de Catalunya, abans d’aprovar-la. En el cas de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, la proposta ha d’ésser aprovada pel Consell de Govern, amb 
l’informe previ del Consell Assessor de Continguts i Programació de la Corporació.

5. El Parlament de Catalunya, per mitjà de la comissió corresponent, ha de fer el 
seguiment dels objectius del mandat marc i del contracte programa.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; David Pérez Ibáñez, diputat, GP PSC-Units

TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.12.2020.
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Proposta de resolució sobre l’amnistia
250-01627/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC, SP CUP-CC

Reg. 88235 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.12.2020

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

nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Carles Riera 
Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’amnistia, per tal que 
sigui substanciada davant el Ple, amb el text següent.

Alhora, d’acord amb l’article 107, apartat 4 del Reglament del Parlament, dema-
nen que es tramiti per urgència extraordinària.

Exposició de motius
L’històric conflicte polític entre Catalunya i l’Estat espanyol s’aguditzà després 

de la sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte 
estatutari, enèsim intent de trobar un encaix de les aspiracions d’autogovern catala-
nes per part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya.

Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l’Estat i de la Gene-
ralitat, la societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindi-
car l’exercici ple dels drets i llibertats fonamentals amb l’objectiu de decidir, de nou 
democràticament, el seu futur polític.

Obstruïda la via del referèndum pactat o de la consulta no referendaria, i ateses 
les limitacions de l’expressió política del 9-N, les eleccions de 27 de setembre de 
2015 varen adquirir un caràcter plebiscitari, amb el resultat que els citats comicis 
expel·liren una majoria favorable a iniciar un procés democràtic que culminés amb 
la independència de Catalunya, en el cas que així ho decidís la ciutadania amb el 
seu vot.

La resposta de les institucions de l’Estat, fou la insistència en el procés de judici-
alització complementant amb altres mesures administratives, especialment a partir 
del moment en què les institucions de la Generalitat decidiren continuar amb l’ob-
jectiu de l’organització d’un referèndum: bloqueig de la inviolabilitat i l’autonomia 
parlamentaria mitjançant tot tipus d’accions i recursos judicials, als que seguiren 
detencions i actuacions de les forces i cossos de seguretat de l’Estat.

De forma creixent des de 2013, l’estratègia de judicialització com a resposta al 
conflicte polític ha comportat penes de presó, exili, multes i inhabilitacions i, en de-
finitiva, un nombre altíssim d’imputacions. A desembre del 2020 hi ha més de 2.800 
persones que han estat o segueixen encausades per la participació a actes relacionats 
amb la consulta del 9 de novembre, el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 i les di-
verses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del dret a l’autodeterminació i 
en contra de la repressió del poble català. Es tracta de procediments vinculats d’al-
guna manera a la presa de decisions per permetre l’exercici del dret a l’autodetermi-
nació o a l’expressió de les idees que s’hi troben vinculades. No hi ha procediments 
equivalents en relació a aquells que són contraris a l’exercici del dret a l’autodeter-
minació ni a l’expressió de les idees que s’hi troben vinculades, fet que demostra un 
posicionament claríssim de l’aparell repressiu estatal en contra de l’exercici del dret 
a l’autodeterminació i les seves expressions.

L’amnistia ha de tenir com a àmbit objectiu tot els actes d’intencionalitat política, 
qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a delictes o com a conductes puni-
bles administrativament, realitzats des de l’1 de gener de 2013 i fins al moment de 
l’entrada en vigor de la llei d’amnistia, qualsevulla sigui la seva denominació i con-
tingut. S’entendrà per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la preparació, 
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organització, convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i celebra-
ció tant del Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre 
de 2014 com del referèndum d’autodeterminació d’1 d’octubre de 2017, així com els 
actes de protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes es-
mentades o de criticar l’actuació de les autoritat governamentals o jurisdiccionals, 
haguessin estat perseguits penalment o administrativa des de la data de celebració 
de l’esmentat referèndum.

Per aquests motius, els Grups i Subgrup Parlamentaris signants presenten la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Declara que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la 

via de la justícia penal. La llibertat d’expressió, de reunió i manifestació, de partici-
pació política per mitjà de l’elecció de representants o per l’expressió directa d’una 
decisió, constitueixen mecanismes bàsics i essencials d’una societat democràtica.

2. Reclama l’aprovació per part de les Corts espanyoles d’una Llei d’Amnistia 
que, sense renúncia a l’exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d’autodetermina-
ció, comporti l’extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, 
inclosa la del Tribunal de Comptes, per tots els actes d’intencionalitat política vincu-
lats a la lluita democràtica per l’autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el 
seu resultat, tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabi-
litat administrativa realitzats des de l’1 de gener de 2013 i fins el moment de l’entra-
da en vigor de la Llei d’Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut.

3. Considera que aquesta llei ha de partir d’entendre com a intencionalitat políti-
ca qualsevol fet vinculat a la lluita democràtica per l’autodeterminació de Catalunya 
o als fets derivats de la crítica de l’actuació de les autoritats governatives o juris-
diccionals que haguessin estat perseguits penalment o administrativa des de l’1 de 
gener del 2013.

En qualsevol cas, estaran compresos en l’amnistia: 
a) Els delictes de rebel·lió i sedició.
b) El delicte de malversació de cabals públics quan estigui en concurs amb el 

delicte de sedició.
c) Els delictes de prevaricació, falsedat, malversació de cabals públics, desobe-

diència o revelació de secrets, així com els delictes comesos en ocasió o motiu 
d’aquests sempre que estiguin vinculats a la preparació, organització, promoció i 
execució del procés participatiu per a decidir el futur polític de Catalunya del 9 de 
novembre del 2014 o al Referèndum de l’1 d’octubre del 2017.

d) Els actes d’expressió i d’opinió realitzats a través de la premsa, impremta, xar-
xes socials o qualsevol altre mitjà de comunicació que hagin estat valorats com a 
delictes d’incitació a l’odi vinculats al conflicte polític amb Catalunya.

e) Els delictes contra l’ordre públic, entenent com a tal qualsevol dels delictes del 
Títol XXII del Llibre II del Codi Penal, comesos en el marc de la lluita democràtica 
per l’autodeterminació de Catalunya i/o de les protestes i accions de crítica de l’ac-
tuació de les autoritats governatives i/o jurisdiccionals sobre el conflicte polític amb 
Catalunya, incloses les del Tribunal Constitucional, amb posterioritat al Referèndum 
de l’1 d’octubre de 2017.

f) Els actes de diversa índole que hagin estat mediats per la realització dels actes 
amnistiats, sigui la que sigui llur denominació i ubicació legal.

4. Reitera que l’amnistia, per a la seva plena efectivitat, ha d’anar acompanyada 
d’una solució efectiva al conflicte polític amb l’Estat espanyol que inclogui el reco-
neixement del dret d’autodeterminació de Catalunya.
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5. Reconeix que l’amnistia ha de reparar els danys causats a les persones repres-
saliades, a les seves famílies i als col·lectius dels quals formen part, i haurà de pre-
veure mesures en relació a tots els responsables de la repressió de drets fonamentals.

6. Fa una crida a la societat catalana a mobilitzar-se i donar suport a una amnis-
tia que permeti l’alliberament de les preses i presos polítics, el retorn dels exiliats 
i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratja a tots els agents cí-
vics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d’un acord nacional per 
l’amnistia, l’autodeterminació i els drets civils i polítics.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus. 

Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.12.2020.

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP JxCat, GP ERC, SP CUP-CC (reg. 88235).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que 
són fixats amb caràcter d’urgència ordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (de 
l’11.12.2020 al 14.12.2020).
Finiment del termini: 15.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2020.

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

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 88244 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 09.12.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 88244)

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, 168 i 170.7 del Regla-
ment del Parlament, presenta les següents esmenes al Pla estratègic de serveis so-
cials 2020-2024 (tram. 259-00004/12).
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Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al primer paràgraf de les Línies d’actuació prioritària fins al 2024 de Eix 
1. Atenció centrada en la persona i la seva interacció familiar i comunitària, de 
l’apartat 5.1 Palanca 1. Les persones i les professionals: motors del sistema

(pg. 84)
«Elaboració de l’Estratègia d’inclusió social a totes les polítiques com a prioritat 

de Govern, en què s’interpel·lin els diferents departaments de la Generalitat, als ens 
locals i altres agents del SCSS per impulsar intervencions en vuit àmbits prioritaris: 
habitatge, treball, educació, salut, empresa i consum, seguretat, cultura i justícia.»

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al novè paràgraf de les Línies d’actuació prioritària fins al 2024 de Eix 
1. Atenció centrada en la persona i la seva interacció familiar i comunitària, de 
l’apartat 5.1 Palanca 1. Les persones i les professionals: motors del sistema

(pg. 85)
«Elaboració i aplicació d’un pla de transformació digital que prevegi la simplifi-

cació i desburocratització dels serveis socials d’atenció directa i els serveis d’admi-
nistració de la Generalitat i els ens locals i una implementació progressiva del Pla 
mitjançant, entre altres mesures, la revisió i estandardització dels procediments ad-
ministratius i l’increment del suport a la gestió, que eviti que la ciutadania sigui la 
transmissora del procediment.»

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al paràgraf segon de les Línies d’actuació prioritària fins al 2024 de l’Eix 
2. Desenvolupament, reconeixement i participació de les professionals

(pg. 89)
«Creació d’una taula de treball entre el Departament de Treball, Afers Socials 

i Famílies, els ens locals, els col·legis professionals i els agents econòmics i socials 
per a l’anàlisi de les condicions, el desenvolupament de la carrera professional i la 
qualitat assistencial de les professionals del Sistema Català de Serveis Socials.»

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un paràgraf a les Línies d’actuació prioritària fins al 2024 de l’Eix 2. 
Desenvolupament, reconeixement i participació de les professionals

«Establiment de clàusules en tots els mecanismes de concertació, contractació i 
gestió directe que assegurin unes condicions laborals dignes per a les treballadores 
del SCSS.»

Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un paràgraf a les Línies d’actuació prioritària fins al 2024 de l’Eix 2. 
Desenvolupament, reconeixement i participació de les professionals

«Dissenyar mecanismes de finançament que actualitzin anualment i automàti-
cament els mòduls professionals d’acord amb els convenis i millores acordades al 
sector»
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Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un paràgraf a les Línies d’actuació prioritària fins al 2024 de l’Eix 2. 
Desenvolupament, reconeixement i participació de les professionals

«Incorporar noves metodologies d’intervenció social i desvincular-les les presta-
cions econòmiques»

Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al primer paràgraf de les Línies d’actuació prioritària fins al 2024 de 
l’Eix 3. Xarxa social d’atenció primària: accessible, tractora i proactiva

(pàg. 96)
«Definició d’un nou sistema de finançament dels serveis socials que asseguri 

als ens locals, com a mínim, els ingressos contemplats a la llei 12/2007 de serveis 
socials, mitjançant la definició i aplicació d’indicadors clau que permetin una dota-
ció i finançament de l’atenció primària de serveis socials en condicions de qualitat, 
equilibri i equitat territorial, introduint un sistema d’assignació de recursos que tin-
gui en compte les necessitats de la població, sigui sensible a les desigualtats i a les 
diferents realitats territorials»

Esmena 8
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del darrer paràgraf de les Línies d’actuació fins al 2024 de l’Eix 3. 
Xarxa social d’atenció primària: accessible, tractora i proactiva

(pàg. 97)
«Formar a tots els professionals de cada EBAS, en perspectiva de gènere i igual-

tat i formar a una persona professional de cada EBAS en l’especialització en l’aten-
ció i abordatge dels casos de violència masclista.»

Esmena 9
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a les Línies d’actuació prioritària fins al 2024 de l’Eix 4. Atenció social i 
integrada

(pàg. 101)
«Elaborar una pla d’equipaments dels serveis socials especialitzats i implantar 

zones territorials que determinin l’accés de la població des de la proximitat, la trans-
parència i les necessitats de cada territori.»

Esmena 10
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un paràgraf a les Línies d’actuació prioritària fins al 2024 de l’Eix 6. 
Prevenció en infància i joventut

(pàg. 114)
«Incorporar la figura de l’educador social vinculat a les EBAS però ubicat a esco-

les i instituts, començant el 2021 per tots els centres amb indicadors de complexitat.»

Esmena 11
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un paràgraf a les Línies d’actuació prioritària fins al 2024 de l’Eix 6. 
Prevenció en infància i joventut

(pàg. 114)
«Incorporar la figura de l’educador de carrer a les EBAS en totes les poblacions 

de més de 50.000 habitants, per a treballar la intervenció comunitària amb joves a 
l’espai públic.»
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Esmena 12
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del primer paràgraf de les Línies d’actuació de l’Eix 8. Promoció 
de l’autonomia personal, emancipació i vida independent

(pàg. 123)
«Redacció i aprovació del projecte de llei per a l’adaptació de la societat catalana 

a l’envelliment actiu.»

Esmena 13
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del cinquè paràgraf de les Línies d’actuació de l’Eix 8. Promoció 
de l’autonomia personal, emancipació i vida independent
(pàg. 123)

«Redacció i aprovació del projecte de llei d’autonomia personal de Catalunya, 
amb la finalitat de reforçar l’atenció a l’entorn comunitari, que haurà de disposar 
d’un finançament adient per assegurar l’accés universal als recursos.»

Esmena 14
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al desè paràgraf de les Línies d’actuació de l’Eix 8. Promoció de 
l’autonomia personal, emancipació i vida independent
(pàg. 123)

«Integració i ordenació dels equips de valoració de la discapacitat i la dependèn-
cia i estudiar la seva integració a l’atenció primària».

Esmena 15
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al paràgraf dinovè de les Línies d’actuació de l’Eix 8. Promoció de 
l’autonomia personal, emancipació i vida independent
(pàg. 124)

«Definir, planificar i reforçar, amb una intensitat suficient, els serveis de suport a 
domicili integrats entre salut i serveis socials, amb la finalitat que la gent romangui 
el màxim possible d’acord amb la seva elecció, a la seva llar.»

Esmena 16
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al paràgraf tercer dels Objectius fins al 2024 de l’Eix 9. Planificació, 
qualitat i transparència

(pàg. 129)
«Dissenyar i posar en marxa sistemes d’avaluació i monitoratge de la qualitat 

de l’atenció a les EBAS, de la qualitat dels serveis i de les entitats proveïdores, de 
la mesura de l’impacte de la intervenció i de l’experiència de les persones ateses al 
Sistema Català de Serveis Socials. »

Esmena 17
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al paràgraf sisè de les Línies d’actuació prioritàries de l’Eix 9. 
Planificació, qualitat i transparència

(pàg. 130)
Augment progressiu, iniciat quan abans sigui possible, de les cobertures i reforç 

dels serveis d’àmbits prioritaris marcats per aquest PESS: 
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Esmena 18
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un paràgraf a les Línies d’actuació prioritàries de l’Eix 9. Planificació, 
qualitat i transparència

(pàg. 131)
«Establir una formula de cooperació interadministrativa amb els ens locals que 

els deixi de considerar proveïdors.»

Esmena 19
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un paràgraf a les Línies d’actuació prioritàries de l’Eix 9. Planificació, 
qualitat i transparència

(pàg. 131)
«Reformar la llei 13/2006 de prestacions econòmiques socials per a racionalitzar 

les prestacions i per a donar seguretat als ens locals, quant a les d’ajudes d’emergèn-
cia social, harmonitzant la tipologia d’ajudes i afavorint l’equitat territorial»

Esmena 20
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un paràgraf a Objectius fins al 2024 de l’Eix 10. Informació i 
tecnologia orientades a les persones

(pàg. 134)
«Facilitar l’accés de la ciutadania a través de sistemes d’informació integrats a 

fer queixes de males praxis o deficiències en l’atenció, que puguin ser ateses de ma-
nera àgil per la figura de la defensora de la persona usuària.» 

Esmena 21
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un paràgraf a les Línies d’actuació prioritàries fins al 2024 de l’Eix 
12. Sinergies amb el món local, els agents socials i econòmics, la comunitat i el 
tercer sector

(pàg. 144)
«Establir mecanismes bilaterals de modificació i millora del contracte programa 

amb els municipis de més de 50.000 habitants sens perjudici de la negociació i co-
ordinació global establerta amb les entitats municipalistes.»

Esmena 22
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’apartat 5.5 Palanca. 5 La intersectorialitat: intervenció holística

(pàg. 147)
Eix 13. Resposta integrada a problemàtiques socials complexes: 
– Projecte 1. Atenció integrada social i sanitària
– Projecte 2. Inclusió mitjançant el treball
– Projecte 3. Abordatge integral de la vulnerabilitat energètica
– Projecte 4. Abordatge integral del sensellarisme i de l’exclusió residencial
– Projecte 5. Nous models d’integració prioritaris 

Esmena 23
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al 5è paràgraf de les Línies d’actuació prioritàries fins al 2024, del 
projecte 2. Inclusió social mitjançant el treball

(pàg. 153)
Millora de la coordinació dels SBAS amb el Servei d’Ocupació de Catalunya 

per al desplegament de la Renda Garantida de Ciutadania i de l’Ingrés Mínim Vital.
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Esmena 24
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt a les Línies d’actuació prioritàries fins al 2024, del Projecte 5. 
Nous model d’integració prioritaris

(pàg. 161)
«Aprovació d’un Pla d’Atenció Integrada Social i d’habitatge.»

Esmena 25
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del primer paràgraf a Suport per a necessitats bàsiques de l’Etapa 
2020-21 Pla de xoc per fer front a la pandèmia Covid-19: acceleració del PESS, 
del l’apartat 6 Desplegament del PESS 2020-2024

(pàg. 180)
«Les necessitats de les famílies en situació de vulnerabilitat es veuen agreujades 

per la situació de crisi i cal preveure la possibilitat d’ajuts d’urgència per necessitats 
bàsiques per fer front a la nova pobresa sobrevinguda. El govern realitzarà un estudi 
i quantificació de necessitats per àmbits territorials i dotarà als ens locals d’un marc 
regulatori i de recursos econòmics suficients per atorgar les ajudes.»

Esmena 26
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al final del text d’Acostar els serveis socials a la ciutadania de l’Etapa 
2020-21 Pla de xoc per fer front a la pandèmia Covid-19: acceleració del PESS

(pàg. 181)
Alhora cal reforçar els equips de professionals de tota la xarxa de serveis socials 

bàsics i especialitzats per a poder donar resposta efectiva a l’increment de necessi-
tats assistencials, vulnerabilitats i situacions de risc.

Esmena 27
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del darrer paràgraf de l’Etapa de Fi de l’austeritat de l’Etapa 2020-
21 Pla de xoc per fer front a la pandèmia Covid-19: acceleració del PESS
(pàg. 184)

En aquest sentit, a aquelles ABSS supramunicipals, en què la despesa total per 
càpita en el Servei Bàsic d’Atenció Social resta per sota de la mitjana de les ABSS 
d’aquest tipus, i les fonts d’ingressos d’altres administracions són escasses o inexis-
tents, i a les ABSS municipals d’alta complexitat, es proposa elevar el percentatge 
de finançament.

Esmena 28
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació d’un paràgraf de l’apartat Proximitat i prevenció de l’Etapa 2020-21 
Pla de xoc per fer front a la pandèmia Covid-19: acceleració del PESS

(pàg. 188)
«El nou Servei d’Atenció a l’Entorn Domiciliari (SAED) serà el marc de referèn-

cia de l’atenció a l’entorn domiciliari del Sistema Català de Serveis Socials. Aquest 
servei de proximitat es realitza en l’entorn domiciliari i es coordina des dels Equips 
Bàsics d’Atenció Social (EBAS). L’objectiu del PESS és incrementar la cobertura de 
cada ABSS de forma progressiva per arribar, almenys, a un global per Catalunya 
del 4% a l’any 2021 i incrementar la intensitat del servei (hores/mes al domicili) i 
seguir l’increment progressiu tant de cobertura com d’intensitat en anys posteriors.
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Esmena 29
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’apartat 6.3 Governança del Pla

(pàg. 204)
«La composició d’aquest Comitè Executiu ha de comptar com a mínim amb un/a 

representant de: 
Direcció General de Serveis Socials; 
Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat; 
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària; 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència; 
Direcció General d’Igualtat
ACM i FCM»

Esmena 30
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del quart paràgraf del punt Reduir la institucionalització evitable i 
preveure la cronicitat de l’apartat 7.3 Més vida autònoma i increment de serveis 
de proximitat

(pàg. 212)
– Més atenció domiciliària (més cobertura i més intensitat)

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de 
l’acció de govern
302-00272/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 87989 i 88298 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.12.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, 
presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el balanç 
de l’acció de govern (tram. 300-00337/12).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Constata que el Govern de la Generalitat de Catalunya clou la XII Legislatura 

amb un elevat grau d’incompliment del seu Pla de Govern i del seu Pla Normatiu, i 
amb una baixa iniciativa legislativa.

2. Constata que el Govern de la Generalitat de Catalunya clou la XII Legislatu-
ra sense haver estat capaç, en diversos casos, de dictar les disposicions necessàries 
pel desplegament legislatiu, o de donar desenvolupament reglamentari a lleis que ho 
necessiten per la seva correcta implementació.

3. Constata que el Govern de la Generalitat de Catalunya clou la XII Legislatu-
ra amb un elevat grau d’incompliment de les resolucions i mocions aprovades pel 
Parlament.

4. Constata que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha menystingut el dià-
leg i la interlocució amb les forces parlamentàries, mancant d’iniciativa en les ofer-
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tes d’acords i pactes en assumptes d’interès general que li han estat formulades per 
diferents formacions del Parlament.

5. Constata l’erosió i la degradació de les institucions de la Generalitat de Cata-
lunya, menystingudes i alhora patrimonialitzades per les formacions polítiques que 
les encapçalen.

6. Convida al conjunt de les forces polítiques i socials de Catalunya al diàleg po-
lític i social, amb l’objectiu de promoure la reactivació econòmica, la reconstrucció 
de la cohesió social i la reconciliació ciutadana després d’una dècada políticament 
molt conflictiva, mitjançant la negociació i l’establiment d’acords per promoure re-
formes i transformacions necessàries, que puguin aplegar al seu voltant àmplies 
majories.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la crisi industrial
302-00273/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 87999 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.12.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre la crisi industrial (tram. 300-00336/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata la falta de voluntat i d’acció política del 

Govern de la Generalitat per evitar el tancament d’empreses i la destrucció de llocs 
de treball, així com la falta de recursos destinats a les polítiques industrials que, en 
els darrers 10 anys, s’han reduït en un 30%.

2. El Parlament de Catalunya mostra el seu suport a les reivindicacions i defensa 
dels llocs de treball que estan portant a terme els treballadors i treballadores de les 
empreses que actualment es troben en situació de crisis o de tancament.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
3. Destinar en els propers quatre anys 1.000 milions d’euros a polítiques indus-

trials que ens permetin fomentar la indústria de la innovació basada en la tecnologia 
i el coneixement, en sectors estratègics com l’automoció i la seva transformació di-
gital, la intel·ligència artificial, les biotech o la indústria 4.0.

4. Destinar 25 milions d’euros a les tasques de formació i outplacement dels tre-
balladors/es per fer front als possible ajustos de plantilla.

5. Posar en marxa un procés d’acreditació professional per tots els treballadors 
i treballadores a l’efecte de que puguin consolidar la seva experiència com una for-
mació acreditada.

6. Treballar conjuntament amb el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme per 
tal que, en el cas del tancament anunciat per algunes empreses, es cerquin socis 
industrials que puguin mantenir l’activitat industrial i el màxim de llocs de treball 
possibles.

7. Dissenyar un pla sobre habilitats digitals que permeti la recol·locació de treba-
lladors en sectors estratègics demandants d’ocupació

8. Desenvolupar plans de xoc territorials per tal de fer front a la difícil situació 
que viuen algunes comarcals a causa del tancament d’empreses, tals com el Penedès, 
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l’Anoia o l’Ebre. Cal posar tots els recursos per revertir les dades econòmiques de 
comarques molt perjudicades per l’atur i la falta d’horitzó industrial.

9. Impulsar el Pla director urbanístic d’activitat econòmica de la Conca d’Òdena 
(PDUAECO) per tal de recuperar el teixit productiu del territori i poder atraure in-
versions en economia digital que generin ocupació.

10. Posar en marxa el Centre de Formació Professional l’Automoció, amb un cost 
de 18 milions d’euros aturat des de fa anys per discrepàncies internes al Govern, per 
tal de poder reciclar i formar als treballadors/es del sector de l’automoció, millorant 
les seves capacitats i possibilitats de reinserció.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’equitat 
territorial en les àrees rurals i urbanes
302-00274/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 88148 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.12.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre l’equitat territorial en les àrees rurals i urbanes (tram. 300-
00338/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Coordinar i dotar de recursos suficients els diferents instruments de la Gene-

ralitat per fer front a les desigualtat territorials, amb l’objectiu últim de reconfigurar 
i reconnectar les relacions camp-ciutat.

2. Reconèixer els serveis ecosistèmics, ambientals i paisatgístics que desenvo-
lupen les àrees rurals per al conjunt del país i desplegar un nou mecanisme de fi-
nançament que permeti una justa redistribució de recursos a través de les polítiques 
d’equitat territorial.

3. Impulsar una nova Llei de Millora Urbana, Social i Ambiental de Barris i Vi-
les, a través de la qual es creï un Fons de Recuperació amb l’objectiu de millorar les 
condicions de vida i impulsar la transició ecològica en aquells barris i viles que es 
trobin en una situació de vulnerabilitat.

4. Impulsar una Llei d’Equitat Territorial per al Desenvolupament Sostenible de 
les Àrees Rurals, a través de la qual es desplegui el dret a l’equitat territorial, es pro-
mogui el desenvolupament territorial sostenible de les àrees rurals i es creï un fons 
per a la intervenció integral en les àrees rurals més vulnerables.

5. Desplegar una estratègia de consolidació de les ciutats mitjanes i les capitals 
de comarca com a nodes d’un model territorial policèntric, amb un urbanisme sos-
tenible i feminista, una bona dotació de serveis (salut, educació, cultura...) i amb 
polítiques d’accés a l’habitatge, dinamització econòmica i creació d’ocupació. Al 
mateix temps, desplegar també una estratègia per a la fixació de població als micro-
pobles i petits municipis, tot adaptant la normativa i la dotació de recursos a la seva 
realitat particular.

6. Promoure el teletreball al món rural, tot estenent la fibra òptica i un cobertura 
adequada de telefonia mòbil a tots els municipis abans del 2023; posant facilitats a 
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empreses, autònoms i emprenedors i impulsant mesures que afavoreixin la rehabili-
tació, lloguer i compra d’habitatges existents.

7. Elaborar un Pla d’Equitat Territorial, amb categoria de planejament territorial 
sectorial, que tingui per objectiu eradicar les desigualtats territorials que afecten les 
àrees rurals i despoblades de Catalunya. El Pla contemplaria, entre d’altres, les se-
güents prioritats territorials: 

a) Desplegar una política d’habitatge a l’Alt Pirineu i l’Aran orientada a frenar les 
actuals dinàmiques de gentrificació, desenvolupant un parc d’habitatge social sufi-
cient i impulsant mesures adreçades a contenir el preu dels lloguer.

b) Projectar les Terres de Lleida com a referent de sobirania alimentària, fent d’a-
quest territori el node central i promotor de les polítiques de foment i defensa d’un 
sector primari professional, sostenible i de proximitat.

c) Dignificar els serveis sanitaris a les Terres de l’Ebre, amb la construcció d’un 
nou hospital de referència, una xarxa d’atenció sanitària bàsica que cobreixi tots els 
municipis i l’impuls de mesures encaminades a atraure professionals del món sani-
tari cap a les zones rurals.

d) Impulsar un nou model de desenvolupament territorial que garanteixi llocs de 
treball i oportunitats a la Catalunya Central, redimensionant i fent sostenibles les 
activitats d’alt impacte ambiental i diversificant l’economia cap a sectors com el tu-
risme, la cura de les persones, l’agricultura ecològica, la gestió forestal o les energies 
renovables; impulsant al mateix temps la reactivació industrial i recolzant sectors 
com el de la mineria.

e) Garantir la seguretat de les indústries petroquímiques al camp de Tarragona, 
a la vegada que s’avança cap a un nou model de desenvolupament territorial amb 
criteris de sostenibilitat i s’abandonen projectes extractius i especulatius com el de 
Hard Rock.

f) Recuperar el litoral i les zones de muntanya a les Comarques Gironines, clas-
sificant com a no urbanitzable el sòl litoral no urbanitzat; aprovant una moratòria en 
la construcció de nous ports i en ampliació de pistes d’esquí i impulsant una gestió 
integral de les platges i dels espais protegits.

g) Desplegar els serveis territorials de la Generalitat al Penedès i agilitzar el pro-
cés de participació del Pla Territorial Parcial per tal que pugui ser aprovat durant 
el 2021.

8. Desplegar una política de mobilitat sostenible ambiciosa i adreçada a garantir 
la connectivitat de les àrees rurals, contemplant, entre d’altres, les següents prioritats: 

a) Desplegar la intermodalitat i la connexió amb transport públic per carretera al 
conjunt de la Catalunya Central. Negociar amb l’Estat el desdoblament de la R3 fins 
a Vic, millorar i dotar de més semidirectes la línia R4 i augmentar les freqüències 
dels FGC. Projectar la connexió del ferrocarril del Bages amb el corredor mediter-
rani i recuperar el projecte del tren-tram.

b) Garantir una xarxa de transport públic per carretera accessible i transversal a 
les Comarques Gironines. Al mateix temps, invertir en mobilitat ferroviària de pro-
ximitat, connectant poblacions amb la doble anella de tren-tram amb ròtula a Giro-
na i el tren-tram Figueres-Roses.

c) Fomentar el transport públic a l’Alt Pirineu i l’Aran i invertir en el manteni-
ment de les carreteres existents, garantint l’accés rodat per vies segures i de qualitat 
a tots els nuclis de població.

d) Crear l’Autoritat Territorial (ATM) de les Terres de l’Ebre i augmentar la in-
versió per la millora del transport per carretera i ferrocarril, creant dues estacions 
centrals de caràcter intermodal a l’Aldea i Móra la Nova.

e) Desenvolupar la xarxa d’intermodalitat al voltant de l’Estació de Lleida - Pi-
rineus.
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f) Garantir la posada en marxa del tren-tram del Camp de Tarragona per a l’any 
2024 i evitar que el transport de mercaderies perilloses continuï passant a prop dels 
nuclis de població.

g) Revisar el Pla Director d’Infraestructures de l’AMB amb noves inversions per 
al Penedès: el tram Vilanova-Vilafranca de la línia orbital ferroviària, l’ampliació 
del nombre de vies entre Sant Vicenç de Calders i Castellbisbal i la construcció d’un 
baixador de l’AVE a Vilafranca.

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la vulneració 
dels drets fonamentals del nen en el sistema educatiu català
302-00275/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 88149 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.12.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Crup Parla-

mentario de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació 
al Covern sobre la vulneració dels drets fonamentals del nen en el sistema educatiu 
català (tram. 300-00339/12).

Moción
Dado que la UNESCO manifiesta que «Es un axioma afirmar que la lengua 

materna constituye el medio ideal para enseñar a un niño. Desde el punto de vista 
psicológico, la lengua materna es el sistema de signos que funciona de manera auto-
mática en su mente para permitirle expresarse y comprender. Sociológicamente, es 
un medio de identificación entre los miembros de la comunidad a la que pertenece. 
Desde el punto de vista educativo, el niño aprende más rápidamente empleando esa 
lengua que mediante otra con la que no esté familiarizado».

Y dado que la educación en lengua materna es un derecho reconocido por la 
ONU desde 1989 y ratificado por todos los estados miembros,

El Parlamento de Cataluña: 
1. Muestra su rechazo a la enmienda a la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado creada por la entidad xenòfoba Plataforma per la Llengua y vehiculada me-
diante ERC y Podemos, en la que se elimina el español como lengua vehicular y que 
permite que se controle la lengua que hablan los alumnos a la hora del patio, en el 
comedor y en las actividades extraescolares.

2. Se compromete al cumplimiento de nuestra Constitución, especialmente en 
la defensa de todos los ciudadanos y de sus derechos lingüísticos, para proteger y 
fomentar los contemplados en el artículo 3 de la Constitución Española, así como 
lo convenido en el Informe sobre Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

El Parlamento de Cataluña insta al Covern de la Generalitat a: 
3. Garantizar la educación en lengua materna de la mayoría de los alumnos ca-

talanes (catalán, español y aranés) y muy especialmente de los alumnos con necesi-
dades educativas especiales ya que este es un derecho fundamental reconocido en el 
último informe de la Unión Europea.

4. Garantizar la igualdad de oportunidades permitiendo estudiar en tres lenguas 
vehiculares en los centros públicos y concertados como ya hacen los centros esco-
lares privados de Cataluña.
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5. Retirar o impedir cualquier tipo de subvención o dotación de recursos públicos 
a entidades de marcado carácter partidista, cuyos objetivos son contribuir a la cris-
pación y al señalamiento de ciudadanos en función de la lengua que utilizan, como 
es el caso de Plataforma per la Llengua que, además, se ha dedicado al espionaje de 
los niños en los patios de los colegios como ellos mismo reconocen en su pseudoes-
tudio disfrazándolo de «observación de incógnito» (pese a que ninguna disciplina 
acepta esa «observación de incógnito» por ser contraria a todos los códigos éticos 
y deontológicos), espionaje que llevaron a cabo tras el engaño al profesorado y los 
equipos directivos.

Palacio del Parlamento, 7 de diciembre de 2020
Lorina Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, CP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de dos 
anys i mig d’inacció del Govern
302-00276/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 88150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.12.2020

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

do con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre el balanç de dos 
anys i mig d’inacció del Govern (tram. 300-00340/12).

Moción
El Parlamento de Cataluña: 
I. Considera esencial e imprescindible disponer de un Govern de la Generali-

tat que: 
1. Priorice la lucha contra la pandemia sanitaria del Covid-19 y la crisis econó-

mica y social que esta está generando.
2. Se comprometa a que, durante la situación de pandemia, las medidas restric-

tivas o limitativas del derecho al trabajo o del derecho a desarrollar una actividad 
económica estén basadas en recomendaciones o evaluaciones estrictamente técnicas 
y científicas, sean coherentes, razonables, proporcionadas y se adopten previa con-
sulta de los sectores o ciudadanos más afectados y, en todo caso, vengan acompaña-
das de ayudas, planes de acompañamiento y el mayor consenso posible.

3. Presente los presupuestos cada año a tiempo y con un contenido que sea ade-
cuado para atender las necesidades reales de todos los catalanes.

4. Ponga fin al caos y el desorden normativo autonómico en materia de tributos y 
a la política de someter a la mayor presión fiscal de España que sufre la clase media 
y trabajadora catalana.

5. Cumpla de manera efectiva con el objetivo de acabar con la cada vez más cre-
ciente pobreza, especialmente la pobreza infantil.

6. Acabe con la cultura del despilfarro del dinero público como gasolina del pro-
cés, destinando a las necesidades reales de todos los catalanes como son la atención 
sanitaria, el paro, la dependencia o la salida de la crisis generada por la pandemia 
del Covid-19 los ingentes recursos públicos destinados a chiringuitos propagandísti-
cos como, entre otros, TV3, las embajadas separatistas, el DIPLOCAT, las oficinas 
de los expresidentes de la Generalitat, la Oficina de Drets Civils i Polítics, el CTTI y 
el CESICAT.
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7. Reduzca considerablemente el número de entes públicos de la Administración 
y el sector público autonómico de la Generalitat, que es el más elevado de todas las 
Comunidades Autónomas.

8. Entierre de una vez por todas la cultura de la dedocracia por la que dos de 
cada tres contratos de la administración autonómica de la Generalitat son otorgados 
a dedo.

9. Priorice la lucha contra la corrupción, no sea un engranaje más en la corrup-
ción sistémica, transversal y estructural que padecemos en Cataluña y los catalanes 
no tengamos que ver con vergüenza semana tras semana como hasta los miembros 
del Govern están salpicados por los continuos escándalos de corrupción y fraude.

10. Rompa el bloqueo sistemático de reformas y medidas necesarias para todos 
los catalanes como la aprobación de la normativa de protección de denunciantes de 
corrupción, de protección y prevención del maltrato a menores, o de reconocimiento 
de medidas contra la violencia de género como los perros terapéuticos y de acom-
pañamiento.

11. Respete los derechos y libertades de todos los ciudadanos evitando que nues-
tra Comunidad Autónoma de Cataluña deje de ser noticia por las violaciones de de-
rechos de sus gobernantes y autoridades autonómicas, tal y como lamentablemente 
ha tenido que constatar, entre otros, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

12. Priorice el retorno de las más de 5.000 empresas que han abandonado Cata-
luña desde el golpe a la democracia iniciado en septiembre de 2017, revierta el des-
plome de la inversión extranjera y la pérdida de empleos asociada.

13. Invierta la tendencia al crecimiento desbocado de despidos y concursos de 
acreedores que venimos padeciendo desde finales del año 2017, el cual es muy su-
perior al que se da en otras Comunidades Autónomas.

14. Vuelva a convertir a Cataluña en una Comunidad atractiva para la inversión, 
la generación de empleo y el turismo, especialmente, el nacional.

15. Ponga fin a la espiral de endeudamiento autonómico que hipoteca el futuro y 
el bienestar de muchos ciudadanos en la que estamos y que supone que la deuda per 
cápita de cualquier catalán sea ya el doble que la de cualquier madrileño.

16. Saque de la paralización en la que se encuentran las grandes obras e infraes-
tructuras que necesita nuestra Comunidad Autónoma.

17. Garantice una educación que tenga el español, el catalán y el inglés como len-
guas vehiculares en condiciones de igualdad y no discriminación.

18. Remedie inmediatamente la brecha digital que se ha demostrado que existe 
en Cataluña y que impide o dificultad extremadamente a los ciudadanos el ejercicio 
de derechos, el acceso a servicios públicos o la educación on line.

II. Insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Reducir el número de altos cargos del Govern y del sector público de la Ge-

neralitat y su sueldo.
2. Pedir perdón ante la ciudadanía por
A. Mantener, incluso durante la situación de pandemia que padecemos, el obli-

gado pago para los ciudadanos del teléfono de atención sanitaria 061.
B. La falta de la más absoluta previsión y anticipación en las semanas previas al 

estallido de la primera gran ola de la pandemia sanitaria. 
C. Haber encargado durante, al menos, la primera ola de la pandemia la gestión 

de las residencias de personas mayores de manera opaca y fuera de todo control de-
mocrático, ante la ausencia de un Govern con capacidad de mando y gestión, al Sr. 
Vendrell a cambio de una generosa retribución.

D. La pasividad, inacción y confusión generadas con muchas instrucciones, res-
tricciones y limitaciones a muchas actividades, como las que sufrieron los centros 
educativos en el inicio del curso escolar. 
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3. Poner fin al desgobierno mediante decretazos que ha imperado durante esta 
legislatura, en las que el Govern ha promulgado más de 70 decretos-ley y ni siquiera 
ha sido capaz de aprobar como ley ni de una decena de proyectos de ley.

4. Condenar e impedir las violaciones del derecho fundamental a la libertad 
ideológica de todos los catalanes como las que han cometidos poderes públicos en 
Cataluña durante esta legislatura como la Universidad de Barcelona, la Universidad 
Autónoma de Barcelona, el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí o el propio Pre-
sidente de la Generalitat de Cataluña.

5. Rechazar las más de 15 violaciones del derecho fundamental a la representa-
ción política en condiciones de igualdad que las autoridades independentistas del Par-
lament han ocasionado a las fuerzas políticas constitucionalistas durante el procés.

6. Condenar e impedir las violaciones de derechos y libertades fundamentales 
como el de libre circulación o el derecho al trabajo que vienen padeciendo muchísi-
mos ciudadanos por cortes ilegales y abusivos como los que aún vienen realizando 
grupos radicales en la Avenida Meridiana de Barcelona.

7. Condenar los destrozos de mobiliario público y de propiedades privadas, y las 
agresiones a agentes de la autoridad y a otros ciudadanos como los profesionales 
de la información que tristemente se han cometido durante las violentas algaradas 
protagonizadas por grupos de separatistas radicales a lo largo de esta legislatura, y 
perseguir a sus responsables.

8. Amparar a los efectivos del cuerpo de Mossos d’Esquadra, cejando inmedia-
tamente en el intento de instrumentalización política de los mismos.

9. Garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos que la Adminis-
tración de Justicia tutela, mediante una política de respeto y reconocimiento a sus 
servidores y de dotación de los medios humanos y materiales necesarios para des-
empeñar su labor.

10. Respetar, como es debido en democracia, todas las resoluciones judiciales.
11. Garantizar que TV3 y Catalunya Ràdio sean unos medios públicos respetuo-

sos con la neutralidad política, la objetividad informativa y la garantía del pluralis-
mo político e ideológico.

12. Garantizar unas condiciones laborales dignas a los servidores públicos po-
niendo fin al maltrato institucional que conllevan las intolerables tasas de interinaje 
en ámbitos como la educación, la atención sanitaria o la administración de Justicia.

13. Remediar el abandono institucional de la atención sanitaria y, en especial, de 
la atención primaria.

14. Abandonar las políticas de derroche de recursos y de ridículo público como 
la NASA catalana.

15. Respetar los derechos de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad, 
incluidos los que están condenados a privación de libertad, absteniéndose de dar tra-
to de favor a algunos en detrimento de los restantes.

Palacio del Parlamento, 7 de diciembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls de 
l’economia
302-00277/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 88151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.12.2020

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de l’economia (tram. 300-00342/12).

Moció
El Parlament de Catalunya, davant la crisi sanitària generada per la pandèmia de 

la Covid-19 que, alhora també està comportant una crisi econòmica i social, insta el 
Govern de la Generalitat a: 

1. Millorar el programa de mesures per pal·liar els efectes que sobre els sectors i 
les activitats econòmiques han tingut les restriccions acordades, amb l’adopció, d’al-
menys, les següents mesures: 

a) Intensificar les línies d’ajuda i subvencions destinades als sectors afectats per 
les restriccions sanitàries, garantint la suficiència de les mateixes per a l’objectiu a 
que es destinen, que no és altre que evitar el tancament de empreses i activitats eco-
nòmiques, el deteriorament del teixit productiu i la pèrdua de llocs de treball.

b) Fixar criteris homogenis en les convocatòries d’ajudes i subvencions a seguir 
per tots els departaments del Govern per a garantir la proporcionalitat de les ajudes 
a cada un dels sectors.

c) Garantir que els processos que s’endeguin per atorgar les ajudes disposen de 
les eines necessàries i dimensionades adequadament, per tal de garantir, davant de 
qualsevol convocatòria, la igualtat de tots els destinataris.

d) Agilitzar la publicació de les bases i la convocatòria de les ajudes per fer més 
efectives les ajudes acordades pel Govern i reduir el temps que han d’esperar els be-
neficiaris per a poder-les sol·licitar.

e) Consultar amb les entitats més representatives de cada un dels sectors destina-
taris de les ajudes i les subvencions abans de la convocatòria, per garantir l’adequa-
ció de la mateixa a la finalitat que es pretén.

f) Rebre tots els sectors que demanen interpel·lar el Govern en relació a les pecu-
liaritats de les seves activitats econòmiques, per tal que les mesures que es puguin 
adoptar les prenguin en consideració.

g) Atendre els compromisos adquirits davant els agents econòmics i socials per 
tal d’abordar les mesures per compensar els sectors afectats per les desescalades en 
el marc del diàleg social.

h) Aprovar, ni tal sols que sigui de forma transitòria mentre duri la crisi sanità-
ria, mesures fiscals que alleugerin la càrrega fiscal de treballadors per compte aliè, 
autònoms, microempreses i petits i mitjanes empreses.

i) Exigir al Govern d’Espanya la dotació de recursos extraordinaris per a les co-
munitats autònomes que donin resposta a la diferent incidència i a les diferents res-
triccions de la pandèmia a cada una d’elles, per tal que aquestes les puguin destinar 
als sectors afectats.

j) Sol·licitar al Govern d’Espanya l’adopció de mesures fiscals i de cotitzacions 
socials que alleugereixen la càrrega que suporten les empreses que s’han vist afec-
tades per les restriccions d’activitats amb motiu de la crisi sanitària.

k) Demanar al Govern d’Espanya i als grups parlamentaris del Congrés dels Di-
putats que respectin l’autonomia financera i la capacitat normativa en matèria tribu-
tària que la Constitució Espanyola i les lleis reconeixen a les comunitats autònomes.
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2. Impulsar l’economia catalana i l’activitat dels sectors productius i econòmics 
a la post-pandèmia amb les següents mesures: 

a) Prestar especial atenció als sectors industrial i del turisme, per quan la seva 
contribució a la economia catalana, tant pel que fa al creixement com a la generació 
de llocs de treball, és determinant i ambdós han resultat afectats per les mesures 
adoptades per contenir la pandèmia de la Covid-19.

b) Iniciar els treballs per a la renovació del Pacte per la Indústria, que ha de te-
nir en consideració la situació generada per la crisi sanitària i les noves necessitats 
que ha sorgit.

c) Impulsar el programa de suport al sector de l’automoció per tal d’impulsar la 
transició del sector, generant noves oportunitats de creixement i de creació de llocs 
de treball.

d) Impulsar un pla de xoc per reactivar el sector turístic que requerirà recuperar 
la confiança dels mercats internacionals.

e) Plantejar reformes fiscals que, en l’àmbit de les competències de la Generali-
tat, permeti millorar la competitivitat de les empreses.

f) Aprofitar el recursos que aportaran els Fons Next Generation de la Unió Euro-
pea per enfortir projectes de reactivació econòmica, prestant especial atenció a les 
petites i mitjanes empreses.

g) Acompanyar a les empreses catalanes en el procés de canalitzar fons europeus 
amb el que millorar la transformació de la nostra econòmica i permeti crear les ba-
ses d’un creixement sostenible i inclusiu.

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC
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4. Informació

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del 
president de la Generalitat, davant el Ple per a informar sobre les 
darreres mesures adoptades pel Govern per a contenir el brot 
epidèmic de Covid-19
350-00020/12

ANUNCI

Anunci: vicepresident del Govern (reg. 88198).
Coneixement: Mesa del Parlament, 09.12.2020.

A la Presidència del Partlament
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda, en substitució del president de la Generalitat d’acord amb el Decret 114/2020, 
de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Catalunya, i a 
l’empara del que preveu l’article 172.1 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
Comparèixer davant el Ple del Parlament, al més aviat possible, per tal d’infor-

mar de les darreres mesures preses pel Govern de la Generalitat per contenir el brot 
epidèmic de la pandemia de Covid-19 al territori de Catalunya.

Informo:
Que en el decurs del mateix debat intervindrà ei conseller d’Interior, Hble. Sr. 

Miquel Sàmper Rodríguez, i la consellera de Salut, Hble. Sra. Alba Vergés i Bosch, 
d’acord amb l’article 85.6 del Reglament del Parlament de Catalunya.

Barcelona, 7 de desembre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda, en substitució del president de la Generalitat

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió de 
Matèries Secretes i Reservades sobre l’aplicació i l’ús de les 
despeses reservades en els termes de la Llei 28/2001, de regulació 
dels crèdits destinats a despeses reservades de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya
355-00267/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: conseller del Departament d’Interior (reg. 87847).
Comissió competent: Comissió de Matèries Secretes i Reservades.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 04.12.2020.
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