
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Decret llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter so-
cial per fer front a les conseqüències de la Covid-19
203-00062/12
Rectificació del text presentat 11

1.10. Acords i resolucions

Resolució 1094/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’educació en valors a les 
escoles i els instituts
250-01204/12
Adopció 16

Resolució 1095/XII del Parlament de Catalunya, sobre el sostre del gimnàs de l’Es-
cola Mitja Costa, de Montcada i Reixac
250-01210/12
Adopció 17

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell relatiu a les situacions de crisi i de força major en 
l’àmbit de la migració i l’asil
295-00238/12
Coneixement de la proposta 17

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Par-
lament Europeu i del Consell relativa al Programa general d’acció de la Unió en ma-
tèria de medi ambient fins el 2030
295-00239/12
Coneixement de la proposta 17

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell sobre la gestió de l’asil i la migració i pel qual es 
modifica la Directiva 2003/109/CE del Consell i la proposta de Reglament(UE)
295-00240/12
Coneixement de la proposta 18

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta modificada de Regla-
ment del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix un procediment comú 
en matèria de protecció internacional en la Unió i es deroga la Directiva 2013/32/UE
295-00241/12
Coneixement de la proposta 18

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’introdueix un control de nacionals de tercers 
països a les fronteres exteriors i es modifiquen els reglaments (CE) 767/2008, (UE) 
2017/2226, (UE) 2018/1240 i (UE) 2019/817
295-00242/12
Coneixement de la proposta 18
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Con-
sell per la qual es modifica la Directiva 2006/112/CE del Consell pel que fa a mesu-
res temporals amb relació a l’impost sobre el valor afegit per a les vacunes contra 
la Covid-19 i els productes sanitaris per al diagnòstic «in vitro» d’aquesta malaltia 
en resposta a la pandèmia de Covid-19
295-00243/12
Coneixement de la proposta 18

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell sobre uns salaris mínims adequats a la Unió Europea
295-00244/12
Coneixement de la proposta 19

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta modificada de regla-
ment del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la creació del sistema Eurodac 
per a la comparació de dades biomètriques per a l’aplicació efectiva del Reglament 
(UE) XXX/XXX [Reglament sobre la gestió de l’asil i la migració] i del Reglament (UE) 
XXX/XXX [Reglament sobre el marc de reassentament], per a la identificació d’un 
nacional d’un tercer país o un apàtrida en situació irregular, i a les sol·licituds de 
comparació amb les dades d’Eurodac presentades pels serveis de seguretat dels 
estats membres i l’Europol a efectes de l’aplicació de la llei, i pel qual es modifiquen 
el reglaments (UE) 2018/1240 i 2019/818
295-00245/12
Coneixement de la proposta 19

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció ex-
terior i de relacions amb la Unió Europea, a fi d’establir mecanismes anuals d’impuls 
i control de l’acció exterior de la Generalitat
202-00085/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 20

Proposició de llei per a garantir els drets de les persones consumidores en matèria 
de titularitzacions hipotecàries i creditícies
202-00089/12
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 20

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 48/2020, de l’1 de desembre, de mesures de caràcter organitzatiu en 
l’àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provocada 
per la COVID-19 i de modificació del Decret Llei 30/2020, del 4 d’agost, i del Decret 
Llei 41/2020, del 10 de novembre
203-00073/12
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 20

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la presència de dones com a expertes i com a actors 
del món sanitari als mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-01608/12
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució de denúncia dels impagaments i dels pagaments amb retard 
del Govern a les entitats residencials
250-01609/12
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre les pretensions del Marroc d’ocupar territori sahrauí i 
aigües canàries i sobre el compliment del mandat de la Missió de les Nacions Uni-
des per al Referèndum del Sàhara Occidental
250-01610/12
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29
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Proposta de resolució de suport a la Plataforma Pedro Álvarez
250-01612/12
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre l’aturada del projecte de la variant de la carretera C-63 
entre Sils i Riudarenes
250-01613/12
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la fiscalitat justa dels productes sanitaris per a la mens-
truació i d’higiene femenina
250-01614/12
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució de suport i defensa dels llocs de treball de l’empresa TE 
Connectivity
250-01615/12
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució de suport i defensa dels llocs de treball de l’empresa Faurecia
250-01616/12
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis residencials per a les per-
sones amb discapacitat intel·lectual i llur accés a l’habitatge
250-01617/12
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la situació al Sàhara Occidental
250-01618/12
Presentació: SP CUP-CC 31

Proposta de resolució sobre el tancament de les clíniques dentals Dentix
250-01620/12
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre les irregularitats de l’Institut d’Assistència Sanitària
250-01621/12
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre les reivindicacions de les entitats gitanes
250-01622/12
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre el finançament de la cultura
250-01623/12
Tramesa a la Comissió 33

Proposta de resolució sobre el sistema de salut de Montcada i Reixac
250-01624/12
Presentació: GP CatECP 33

Proposta de resolució sobre el Centre d’Urgències d’Atenció Primària de Rubí al 
Centre d’Atenció Primària Mútua Terrassa
250-01625/12
Presentació: GP CatECP 35

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

Pla estratègic de serveis socials 2020-2024
259-00004/12
Tramitació 35
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3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de l’Estatut dels treballadors
270-00003/12
Presentació: SP CUP-CC 36

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges «La garantia del dret de sufragi actiu en les eleccions 
al Parlament del febrer del 2021 en el marc actual de pandèmia»
360-00034/12
Tramitació en Comissió 44

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant corresponent al 2020
360-00035/12
Presentació: síndic de Greuges 44

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2020, sobre el romanent de tre-
soreria de l’Ajuntament de Besalú, corresponent a l’exercici del 2018
258-00032/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 45
Termini per a demanar la presentació de l’informe 45

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Acord sobre l’horari d’obertura del Parlament, horari del Registre General i del te-
letreball
395-00364/12
Acord 46

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 850/XII, sobre l’aturada de la licitació dels 
terrenys de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
290-00759/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  47

Control del compliment de la Resolució 852/XII, sobre la construcció d’una resi-
dència pública i d’un centre d’urgències d’atenció primària als terrenys de l’Institut 
Català del Sòl a Mollet del Vallès
290-00761/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  48

Control del compliment de la Resolució 853/XII, sobre les obres de millora de la 
carretera TV-3141 de Reus a Cambrils
290-00762/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  50

Control del compliment de la Resolució 855/XII, sobre el tercer fil ferroviari del Camp 
de Tarragona
290-00764/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  51

Control del compliment de la Resolució 856/XII, sobre la gestió i el control dels ha-
bitatges de protecció oficial
290-00765/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  51

Control del compliment de la Resolució 882/XII, sobre l’adopció de mesures urgents 
per a impulsar el projecte del centre recreatiu i turístic Hard Rock a Vila-seca i Salou
290-00791/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  52

Control del compliment de la Resolució 884/XII, sobre la necessitat d’impulsar el 
projecte Hard Rock Entertainment World
290-00793/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  53
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Control del compliment de la Resolució 902/XII, sobre l’habitatge amb perspectiva 
juvenil
290-00806/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  53

Control del compliment de la Resolució 903/XII, sobre l’impuls d’un pacte contra la 
crisi de preus del sector agroalimentari
290-00807/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  54

Control del compliment de la Resolució 904/XII, sobre el consum de carn de quali-
tat en la dieta mediterrània
290-00808/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  63

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 166/XII, sobre les mesures de foment de la cul-
tura per a superar la crisi derivada de la pandèmia de Covid-19
390-00166/12
Criteri sobre el compliment 68

Control del compliment de la Moció 179/XII, sobre les polítiques de seguretat
390-00179/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 68

Control del compliment de la Moció 180/XII, sobre l’estratègia per a garantir el dret 
a l’habitatge
390-00180/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 72

Control del compliment de la Moció 212/XII, sobre les polítiques socials per a afron-
tar la crisi de la Covid-19
390-00212/12
Designació de la Comissió competent 76

Control del compliment de la Moció 213/XII, sobre l’impacte de la crisi sanitària en 
els sectors productius
390-00213/12
Designació de la Comissió competent 76

Control del compliment de la Moció 214/XII, sobre la coordinació amb el món local 
durant la pandèmia de la Covid-19
390-00214/12
Designació de la Comissió competent 76

Control del compliment de la Moció 215/XII, sobre la repercussió de la Covid-19 en 
el món local
390-00215/12
Designació de la Comissió competent 77

Control del compliment de la Moció 216/XII, sobre la salut mental
390-00216/12
Designació de la Comissió competent 77

Control del compliment de la Moció 217/XII, sobre l’atenció primària
390-00217/12
Designació de la Comissió competent 77

Control del compliment de la Moció 218/XII, sobre la instrumentalització política dels 
mitjans de comunicació públics per part del Govern i dels partits que li donen suport
390-00218/12
Designació de la Comissió competent 77

Control del compliment de la Moció 219/XII, sobre la gestió dels serveis penitencia-
ris durant la situació generada per la Covid-19
390-00219/12
Designació de la Comissió competent 77
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Vendrell davant de les comissions d’Em-
presa i Coneixement i d’Economia i Hisenda perquè faci les seves aportacions com 
a experta sobre el fons europeu pròxima Generació, com a part dels fons europeus 
destinats a la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de la Covid-19
356-00935/12
Decaïment 78

Sol·licitud de compareixença de Xavier Ferràs davant de les comissions d’Empresa i 
Coneixement i d’Economia i Hisenda perquè faci les seves aportacions com a expert 
sobre el fons europeu pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats 
a la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de la Covid-19
356-00936/12
Acord sobre la sol·licitud 78

Sol·licitud de compareixença de Miquel Puig davant de les comissions d’Empresa i 
Coneixement i d’Economia i Hisenda perquè faci les seves aportacions com a expert 
sobre el fons europeu pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats 
a la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de la Covid-19
356-00937/12
Acord sobre la sol·licitud 78

Sol·licitud de compareixença de Benito Arruñada davant de les comissions d’Em-
presa i Coneixement i d’Economia i Hisenda perquè faci les seves aportacions com 
a expert sobre el fons europeu pròxima Generació, com a part dels fons europeus 
destinats a la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de la Covid-19
356-00938/12
Acord sobre la sol·licitud 79

Sol·licitud de compareixença de Iolanda Fresnillo davant de les comissions d’Eco-
nomia i Hisenda i d’Empresa i Coneixement perquè hi faci aportacions com a ex-
perta sobre el Fons Pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a 
la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19
356-00939/12
Rebuig de la sol·licitud 79

Sol·licitud de compareixença d’Alfons Pérez davant de les comissions d’Economia i 
Hisenda i d’Empresa i Coneixement perquè hi faci aportacions com a expert sobre 
el Fons Pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recupera-
ció econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19
356-00940/12
Rebuig de la sol·licitud 79

Sol·licitud de compareixença de Nicola Scherer davant de les comissions d’Econo-
mia i Hisenda i d’Empresa i Coneixement perquè hi faci aportacions com a expert 
sobre el Fons Pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la re-
cuperació econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19
356-00941/12
Acord sobre la sol·licitud 80

Sol·licitud de compareixença d’Ivan Miró davant de les comissions d’Economia i Hi-
senda i d’Empresa i Coneixement perquè hi faci aportacions com a expert sobre el 
Fons Pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recuperació 
econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19
356-00942/12
Rebuig de la sol·licitud 80

Sol·licitud de compareixença d’Erika González davant de les comissions d’Econo-
mia i Hisenda i d’Empresa i Coneixement perquè hi faci aportacions com a experta 
sobre el Fons Pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la re-
cuperació econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19
356-00943/12
Rebuig de la sol·licitud 80

Sol·licitud de compareixença de Sergi Cutillas davant de les comissions d’Economia 
i Hisenda i d’Empresa i Coneixement perquè hi faci aportacions com a expert sobre 
el Fons Pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recupera-
ció econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19
356-00944/12
Rebuig de la sol·licitud 81
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Sol·licitud de compareixença de Manuel de la Rocha Vázquez davant de les comis-
sions d’Economia i Hisenda i d’Empresa i Coneixement perquè hi facin aportacions 
com a experts sobre el Fons Pròxima Generació, com a part dels fons europeus 
destinats a la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19
356-00945/12
Rebuig de la sol·licitud 81

Sol·licitud de compareixença d’Ernest Urtasun, eurodiputat i vicepresident del Grup 
dels Verds al Parlament Europeu, davant de les comissions d’Economia i Hisenda 
i d’Empresa i Coneixement perquè hi faci aportacions com a expert sobre el Fons 
Pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recuperació eco-
nòmica posterior a la pandèmia de Covid-19
356-00946/12
Acord sobre la sol·licitud 81

Sol·licitud de compareixença de Javier Pacheco, secretari general de Comissions 
Obreres, davant de les comissions d’Economia i Hisenda i d’Empresa i Coneixe-
ment perquè hi faci aportacions com a expert sobre el Fons Pròxima Generació, 
com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica posterior a la 
pandèmia de Covid-19
356-00947/12
Rebuig de la sol·licitud 82

Sol·licitud de compareixença de Camil Ros, secretari general de la Unió General de 
Treballadors, davant de les comissions d’Economia i Hisenda i d’Empresa i Conei-
xement perquè hi faci aportacions com a expert sobre el Fons Pròxima Generació, 
com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica posterior a la 
pandèmia de Covid-19
356-00948/12
Rebuig de la sol·licitud 82

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les 
càrregues policials durant el desnonament d’una família al barri del Carmel de Bar-
celona el 17 de setembre de 2020
355-00248/12
Substanciació 82

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la ges-
tió dels desnonaments
355-00249/12
Substanciació 82

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el dis-
positiu policial del desallotjament de la Casa Buenos Aires, de Barcelona
355-00256/12
Substanciació 83

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

Compareixença d’una representació del Sindicat de Llogateres davant la Comissió 
de Territori per a informar sobre la renovació dels lloguers pel fons d’inversió immo-
biliari Lazora amb preus per damunt dels preus de mercat
357-00773/12
Substanciació 83

Compareixença d’una representació de la plataforma Tablaos Emblemáticos davant 
la Comissió de Cultura per a informar sobre l’efecte de la Covid-19 en el sector del 
flamenc
357-01020/12
Substanciació 83

Compareixença de Noemí Osorio Úbeda, presidenta del Festival FlamenGi, davant 
la Comissió de Cultura per a informar sobre la situació derivada del tancament de 
les activitats relacionades amb el flamenc
357-01024/12
Substanciació 83
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Compareixença del secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física davant la Co-
missió d’Afers Institucionals per a informar sobre les mesures adoptades en el món 
de l’esport per les restriccions provocades per la pandèmia de Covid-19
357-01036/12
Substanciació 84

Compareixença de Xavier Ferràs davant de les comissions d’Empresa i Coneixement 
i d’Economia i Hisenda per a fer aportacions com a expert sobre el Fons Pròxima 
Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica 
posterior a la pandèmia de Covid-19
357-01038/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 84
Substanciació 84

Compareixença de Miquel Puig davant de les comissions d’Empresa i Coneixement 
i d’Economia i Hisenda per a fer aportacions com a expert sobre el Fons pròxima 
Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica 
posterior a la pandèmia de Covid-19
357-01039/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 84
Substanciació 84

Compareixença de Benito Arruñada davant de les comissions d’Empresa i Conei-
xement i d’Economia i Hisenda per a fer aportacions com a expert sobre el Fons 
Pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recuperació eco-
nòmica posterior a la pandèmia de Covid-19
357-01040/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 85
Substanciació 85

Compareixença de Nicola Scherer davant de les comissions d’Economia i Hisenda 
i d’Empresa i Coneixement per a fer aportacions com a expert sobre el Fons Pròxi-
ma Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica 
posterior a la pandèmia de Covid-19
357-01041/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 85
Substanciació 85

Compareixença d’Ernest Urtasun, eurodiputat i vicepresident del Grup dels Verds al 
Parlament Europeu, davant de les comissions d’Economia i Hisenda i d’Empresa i 
Coneixement per a fer aportacions com a expert sobre el Fons Pròxima Generació, 
com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica posterior a la 
pandèmia de Covid-19
357-01042/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 85
Substanciació 86

Compareixença en comissió de Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Gestió de les Residències de la Gent Gran
365-00134/12
Substanciació 86

Compareixença en comissió d’Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut, en qualitat 
de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències 
de la Gent Gran
365-00135/12
Substanciació 86

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera de Cultura a la consellera de la Presidència
330-00230/12
Presentació: Vicepresident del Govern 86
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4.70.10. Altres comunicacions

Acord d’extensió de la vigència del Pla estratègic de recerca i innovació en salut 
2016-2020
335-00009/12
Presentació: Govern de la Generalitat 87
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Decret llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures extraordinàries 
de caràcter social per fer front a les conseqüències de la Covid-19
203-00062/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 87749 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.12.2020

A la Mesa del Parlament
Em plau de trametre-us la documentació relativa a la correcció d’errades al De-

cret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social 
per fer front a les conseqüències de la COVID-19, publicada en el DOGC 8282, de 
27 de novembre de 2020.

Barcelona, 2 de desembre de 2020
El secretari del Govern
Per delegació (Resolució PRE/402/2020, de 14 de febrer, DOGC núm. 8065, de 

17.2.2020), la directora de l’Oficina del Govern

Correcció d’errades al Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, 
de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les 
conseqüències de la COVID-19 (DOGC 8263, de 4.11.2020)

A l’annex 4 del Decret llei
On hi diu: 
«Annex 4
Actualització de tarifes de serveis específics

Nom Servei Tipus servei Nova tarifa 2020

CD L’Eixample CDGG 42,50 €/estada

CD Alzheimer centre educacional CDGG 43,59 €/estada

CD Nostra Senyora De Ribera CDGG 34,44 €/estada

 

Residència assistida Domusvi Mont 
Martí (profunds) 

Res. psiq. places 
nens 145,54 €/estada

Llar Residència Armengou Res. psiq. places 
nens 145,54 €

Residència per a Nens i Adolescents 
amb Discapacitat Intel·lectual ‘La 
Caseta’

Res. psiq. places 
nens 145,54 €

Residència per a Nens i Adolescents 
amb discapacitat intel·lectual ‘El Turó’

Res. psiq. places 
nens 132,32 €

Residència Centre ‘Joan Riu’ Res. psiq. places 
nens

102,62 €
112,09 €

Residència Àtria Res. psiq. places 
nens 145,54 €

Aremi Residència 2 Res. discap. física 
nens 138,74 €
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Nom Servei Tipus servei Nova tarifa 2020

Llar Cau Blanc Res. Espectre 
autista 130,20 €

Llar Cottet Res. Espectre 
autista 130,20 €

Residència Guru Valldoreix Res. Espectre 
autista 130,20 €

 

Pere Mata - Uape UAPE 74,55 €

Villablanca Serveis Assistencials 
(Uhedi) UHEDI 74,55 €

Hospital Psiquiàtric Salt (Uhedi) UHEDI 71,92 €

Unitat Polivalent Benito Menni en Salut 
Mental de L’hospitalet (Uape) UAPE 74,55 €

Sagrat Cor - Uape UAPE 74,55 €

Sant Joan de Déu Terres de Lleida 
(Uape) UAPE 74,55 €

Sant Joan de Déu Terres de Lleida 
(Uhedi) UHEDI 74,55 €

Parc Sanitari Sant Joan de Déu-
Numància (Uape) UAPE 74,55 €

Sant Joan de Deu - Uhedi UHEDI 74,55 €

» 

Hi ha de dir: 
«Annex 4
Actualització de tarifes de serveis específics

Nom Servei Tipus servei Nova tarifa 2020

CD L’Eixample CDGG 42,50 €/estada

CD Alzheimer Centre Educacional CDGG 43,59 €/estada

CD Nostra Senyora de Ribera CDGG 34,44 €/estada

 

Residència Assistida Domusvi Mont 
Martí (profunds) 

Res. psiq. places 
nens 145,54 €/estada

Llar Residència Armengou Res. psiq. places 
nens 145,54 €

Residència per a Nens i Adolescents 
Amb Discapacitat Intel·lectual ‘La 
Caseta’

Res. psiq. places 
nens 145,54 €

Residència Per A Nens I Adolescents 
Amb Discapacitat Intel·lectual ‘El Turó’

Res. psiq. places 
nens 132,32 €

Residència Centre ‘Joan Riu’ Res. psiq. places 
nens

102,62 €
112,09 €

Residència Àtria Res. psiq. places 
nens 145,54 €

Aremi Residència 2 Res. discap. física 
nens 138,74 €

 

Llar Cau Blanc Res. Espectre 
autista 130,20 €

Llar Cottet Res. Espectre 
autista 130,20 €



BOPC 757
14 de desembre de 2020

1.01.03. Decrets llei 13 

Nom Servei Tipus servei Nova tarifa 2020

Residència Guru Valldoreix Res. Espectre 
autista 130,20 €

Mas Casadevall I Res. Espectre 
autista 130,20 €

Mas Casadevall Ii Res. Espectre 
autista 130,20 €

 

Pere Mata - Uape UAPE 74,55 €

Villablanca Serveis Assistencials 
(Uhedi) UHEDI 74,55 €

Hospital Psiquiàtric Salt (Uhedi) UHEDI 71,92 €

Unitat Polivalent Benito Menni en Salut 
Mental de L’hospitalet (Uape) UAPE 74,55 €

Sagrat Cor - Uape UAPE 74,55 €

Sant Joan de Déu Terres de Lleida 
(Uape) UAPE 74,55 €

Sant Joande Déu Terres de Lleida 
(Uhedi) UHEDI 74,55 €

Parc Sanitari Sant Joan de Déu-
Numància (Uape) UAPE 74,55 €

Sant Joan de Déu - Uhedi UHEDI 74,55 €

»

 
A l’annex 5 del Decret llei
On hi diu:
«Annex 5
Increment del preu dels serveis en matèria d’atenció a la infància i a l’adolescència
Serveis de provisió de places en centres vinculats a preu per mòdul diari/usuari

Tipologia de servei
Preu mòdul plaça / dia 

total actualitzat amb 
increment

Servei de centre d’acollida (CA) d’1 a 30 places 152,22 €*

Servei de centre d’acollida (CA) de més de 30 places 149,53 €*

Servei delegat de centre d’acollida (CA) d’1 a 30 places 146,26 €*

Servei delegat de centre d’acollida (CA) de més de 30 
places 143,68 €*

 

Servei de centre residencial d’acció educativa (CRAE) de 
fins a 10 places 137,31 €

Servei de centre residencial d’acció educativa (CRAE) d’11 
a 20 places 123,74 €

Servei de centre residencial d’acció educativa (CRAE) de 
21 a 30 places 118,77 €

Servei de centre residencial d’acció educativa (CRAE) 
d’entre 31 i 40 places 110,83 €

Servei delegat de centre residencial d’acció educativa 
(CRAE) de fins a 10 places 132,43 €

Servei delegat de centre residencial d’acció educativa 
(CRAE) d’11 a 20 places 118,89 €

Servei delegat de centre residencial d’acció educativa 
(CRA) de 21 a 30 places 114,03 €
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Tipologia de servei
Preu mòdul plaça / dia 

total actualitzat amb 
increment

Servei delegat de centre residencial d’acció educativa 
(CRAE) de 31 a 40 places 106,49 €

 

Servei de centre residencial d’acció intensiva (CREI) de fins 
a 20 places 187,45 €

Servei delegat de centre residencial d’acció intensiva 
(CREI) de fins a 20 places 179,07 €

 

Servei d’internament per a infants i adolescents amb 
discapacitats intel·lectuals (CATE) de fins a 30 places 137,31 €

 

Servei de pis assistit per a joves d’entre 16 i 18 anys 108,77 €

Servei delegat de pis assistit per a joves d’entre 16 i 18 
anys 104,51 €

 

Servei de suport integral de pis assistit per a joves de 16 
a 21 anys amb dificultats vinculat a programes d’inserció 
laboral (PIL) 84,61 €

Servei delegat de suport integral de pis assistit per a 
joves de 16 a 21 anys amb dificultats vinculat a programes 
d’inserció laboral (PIL) 81,29 €

 

Servei de suport integral de pis assistit per a joves de 18 a 
21 anys amb dificultat social 45,51 €

Servei delegat de suport integral de pis assistit per a joves 
de 18 a 21 anys amb dificultat social 40,55 €

 

Servei de pis assistit per a joves més grans de 18 anys 
amb discapacitats intel·lectuals i/o amb trastorns mentals i 
dificultats socials 63,42 €

 

Servei experimental de protecció d’emergència de menors 
estrangers no acompanyats SPE (0-30) 142,84 €

 

Servei experimental de primera acollida i atenció integral 
de menors estrangers no acompanyats (SPAAI) 115,99 €

Servei delegat experimental de primera acollida i atenció 
integral de menors estrangers no acompanyats (SPAAI) 111,46 €

 * Preu mòdul mínim plaça dia

»

Hi ha de dir: 
«Annex 5
Increment del preu dels serveis en matèria d’atenció a la infància i a l’adolescència
Serveis de provisió de places en centres vinculats a preu per mòdul diari/usuari

Tipologia de servei
Preu mòdul plaça / dia 

total actualitzat amb 
increment

Servei de centre d’acollida (CA) d’1 a 30 places 152,22 €*

Servei de centre d’acollida (CA) de més de 30 places 149,53 €*
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Tipologia de servei
Preu mòdul plaça / dia 

total actualitzat amb 
increment

Servei delegat de centre d’acollida (CA) d’1 a 30 places 146,26 €*

Servei delegat de centre d’acollida (CA) de més de 30 
places 143,68 €*

 

Servei de centre residencial d’acció educativa (CRAE) de 
fins a 10 places 137,31 €

Servei de centre residencial d’acció educativa (CRAE) d’11 
a 20 places 123,74 €

Servei de centre residencial d’acció educativa (CRAE) de 
21 a 30 places 118,77 €

Servei de centre residencial d’acció educativa (CRAE) 
d’entre 31 i 40 places 110,83 €

Servei delegat de centre residencial d’acció educativa 
(CRAE) de fins a 10 places 132,43 €

Servei delegat de centre residencial d’acció educativa 
(CRAE) d’11 a 20 places 118,89 €

Servei delegat de centre residencial d’acció educativa 
(CRA) de 21 a 30 places 114,03 €

Servei delegat de centre residencial d’acció educativa 
(CRAE) de 31 a 40 places 106,49 €

 

Servei de centre residencial d’acció intensiva (CREI) de fins 
a 20 places 187,45 €

Servei delegat de centre residencial d’acció intensiva 
(CREI) de fins a 20 places 179,07 €

 

Servei d’internament per a infants i adolescents amb 
discapacitats intel·lectuals (CATE) de fins a 30 places 137,31 €

 

Servei de pis assistit per a joves d’entre 16 i 18 anys 108,77 €

Servei delegat de pis assistit per a joves d’entre 16 i 18 
anys 104,51 €

 

Servei de suport integral de pis assistit per a joves de 16 
a 21 anys amb dificultats vinculat a programes d’inserció 
laboral (PIL) 84,61 €

Servei delegat de suport integral de pis assistit per a 
joves de 16 a 21 anys amb dificultats vinculat a programes 
d’inserció laboral (PIL) 81,29 €

 

Servei de suport integral de pis assistit per a joves de 18 a 
21 anys amb dificultat social 45,51 €

Servei delegat de suport integral de pis assistit per a joves 
de 18 a 21 anys amb dificultat social 40,55 €

 

Servei de pis assistit per a joves més grans de 18 anys 
amb discapacitats intel·lectuals i/o amb trastorns mentals i 
dificultats socials 63,42€

 

Serveis d’acompanyament especialitzat per a joves tutelats 
i extutelats (SAEJ) 45,51 €
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Tipologia de servei
Preu mòdul plaça / dia 

total actualitzat amb 
increment

Servei experimental de protecció d’emergència de menors 
estrangers no acompanyats SPE (0-30) 142,84 €

 

Servei experimental de primera acollida i atenció integral 
de menors estrangers no acompanyats (SPAAI) 115,99 €

Servei delegat experimental de primera acollida i atenció 
integral de menors estrangers no acompanyats (SPAAI) 111,46 €

 * Preu mòdul mínim plaça dia

»

Barcelona, 26 de novembre de 2020
Oriol Amorós i March,  secretari general

N. de la r.: Els antecedents de la rectificació del Decret llei poden ésser consultats 
a l’Arxiu del Parlament.

1.10. Acords i resolucions

Resolució 1094/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’educació en 
valors a les escoles i els instituts
250-01204/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 33, 01.12.2020, DSPC-C 644

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 1 de desembre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’educació en valors a les escoles i 
els instituts (tram. 250-01204/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 68373).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar un pla d’avaluació de l’educació en valors a Catalunya per mitjà del 

Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu i en coordinació amb les univer-
sitats catalanes que disposin de grups de recerca en matèria educativa, a través de la 
Comissió General de Política Universitària del Consell Interuniversitari de Catalunya.

b) Introduir en aquest pla l’avaluació d’actituds cíviques a partir de l’enquesta 
ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) de l’Associació Inter-
nacional per a l’Avaluació del Rendiment Educatiu (International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement, IEA).

c) Dotar en el pressupost de despeses del Departament d’Educació una parti-
da suficient per al període necessari per a dur a terme el pla d’avaluació, tenint en 
compte la disponibilitat pressupostària.

d) Adoptar les conclusions derivades del pla d’avaluació en una estratègia nacio-
nal d’educació en valors.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2020
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó
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Resolució 1095/XII del Parlament de Catalunya, sobre el sostre del 
gimnàs de l’Escola Mitja Costa, de Montcada i Reixac
250-01210/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 33, 01.12.2020, DSPC-C 644

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 1 de desembre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el sostre del gimnàs de l’Escola 
Mitja Costa, de Montcada i Reixac (tram. 250-01210/12), presentada pel Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 67289).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir de manera immediata la seguretat amb relació al sostre del gimnàs 

de l’Escola Mitja Costa, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), amb l’adopció 
de les mesures necessàries per a evitar la exposició directa dels alumnes a aquest 
element de l’edifici, que conté amiant.

b) Programar al més aviat possible la substitució del sostre de fibrociment del 
gimnàs de l’Escola Mitja Costa, de manera que permeti una solució definitiva al 
problema de la presència d’amiant.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2020
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les situacions 
de crisi i de força major en l’àmbit de la migració i l’asil
295-00238/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Parlament Europeu i del Consell relativa al Programa 
general d’acció de la Unió en matèria de medi ambient fins el 2030
295-00239/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la gestió de 
l’asil i la migració i pel qual es modifica la Directiva 2003/109/CE del 
Consell i la proposta de Reglament(UE)
295-00240/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
modificada de Reglament del Parlament Europeu i del Consell pel 
qual s’estableix un procediment comú en matèria de protecció 
internacional en la Unió i es deroga la Directiva 2013/32/UE
295-00241/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’introdueix 
un control de nacionals de tercers països a les fronteres exteriors 
i es modifiquen els reglaments (CE) 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 
2018/1240 i (UE) 2019/817
295-00242/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell per la qual es modifica la Directiva 2006/112/CE 
del Consell pel que fa a mesures temporals amb relació a l’impost 
sobre el valor afegit per a les vacunes contra la Covid-19 i els 
productes sanitaris per al diagnòstic «in vitro» d’aquesta malaltia en 
resposta a la pandèmia de Covid-19
295-00243/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre uns salaris 
mínims adequats a la Unió Europea
295-00244/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
modificada de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu 
a la creació del sistema Eurodac per a la comparació de dades 
biomètriques per a l’aplicació efectiva del Reglament (UE) XXX/XXX 
[Reglament sobre la gestió de l’asil i la migració] i del Reglament 
(UE) XXX/XXX [Reglament sobre el marc de reassentament], per a la 
identificació d’un nacional d’un tercer país o un apàtrida en situació 
irregular, i a les sol·licituds de comparació amb les dades d’Eurodac 
presentades pels serveis de seguretat dels estats membres i 
l’Europol a efectes de l’aplicació de la llei, i pel qual es modifiquen el 
reglaments (UE) 2018/1240 i 2019/818
295-00245/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 87992; 88200).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.12.2020 al 15.12.2020).
Finiment del termini: 16.12.2020; 10:30 h.

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

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 15.12.2020 al 30.12.2020).
Finiment del termini: 15.01.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2020.

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 48/2020, de l’1 de desembre, de mesures de caràcter 
organitzatiu en l’àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front 
a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i de modificació del 
Decret Llei 30/2020, del 4 d’agost, i del Decret Llei 41/2020, del 10 de 
novembre
203-00073/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 88153 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.12.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 9 de desembre de 
2020, ha pres coneixement del Decret llei 48/2020, de l’1 de desembre, de mesures 
de caràcter organitzatiu en l’àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la 
crisi sanitària provocada per la COVID-19 i de modificació del Decret Llei 30/2020, 
del 4 d’agost, i del Decret Llei 41/2020, del 10 de novembre, publicat al DOGC 
8286, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel 
procediment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 
4 de desembre de 2020.
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A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 1 de desembre de 2020, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta de la consellera de Salut, s’aprova la iniciativa SIG20SLT1939 - 

Projecte de decret llei de mesures de caràcter organitzatiu en l’àmbit sanitari, social 
i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i de 
modificació del Decret Llei 30/2020, de 4 d’agost, i del Decret Llei 41/2020, de 10 
de novembre.

Aquest Decret llei és a proposta conjunta amb el conseller d’Interior, el conseller 
d’Educació i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, l’1 de desembre de 2020.

Decret llei 48/2020, d’1 de desembre, de mesures de caràcter 
organitzatiu en l’àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a 
la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i de modificació del Decret 
Llei 30/2020, de 4 d’agost, i del Decret Llei 41/2020, de 10 de novembre
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom 

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

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

D’acord amb l’anterior, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
Des que l’11 de març de 2020 l’Organització Mundial de la Salut va declarar la 

situació d’emergència ocasionada pel brot epidèmic de la COVID-19 pandèmia in-
ternacional, el Govern de la Generalitat ha adoptat diverses mesures en diferents 
àmbits d’actuació, tant per pal·liar els efectes desfavorables que sobre aquests pro-
voca la pandèmia com per poder adequar l’acció administrativa als nous reptes que 
aquesta situació requereix i garantir-ne una resposta eficient. Amb aquesta darrera 
finalitat, aquest Decret llei estableix tres noves mesures organitzatives en l’àmbit sa-
nitari, social i de salut pública. Així mateix, introdueix unes modificacions puntuals 
a previsions contingudes en decrets lleis aprovats amb anterioritat per reforçar, des 
de la perspectiva de la seguretat jurídica, aspectes que es considera que necessiten 
certa clarificació o més concreció.

En l’article 1, es preveu l’habilitació de les infermeres i infermers que presten 
serveis en els òrgans competents del Departament de Salut en matèria d’avalua-
cions mèdiques que empren la denominació d’Institut Català d’Avaluacions Mèdi-
ques (ICAM) per accedir a les dades identificatives i de salut de les històries clíni-
ques d’aquelles persones que tinguin en tràmit un procediment relatiu al control, la 
inspecció, l’avaluació i el seguiment dels processos d’incapacitat temporal que si-
guin necessàries per donar suport al personal mèdic avaluador en les funcions que 
té atribuïdes en aquest àmbit.

La situació provocada per la pandèmia ha suposat un increment de les actuacions 
que realitza l’ICAM derivat de la realització de les tasques d’expedició de comuni-
cats de baixes i altes per COVID-19, tant a persones malaltes com a contactes es-
trets, així com d’altres actuacions de suport que li han estat atribuïdes en l’àmbit de 
l’atenció primària. Aquestes circumstàncies, juntament amb altres també derivades 
de la mateixa situació d’emergència sanitària, com la necessitat de revisar processos 
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per incorporar-hi mecanismes d’atenció no presencial per tal d’evitar desplaçaments 
de la ciutadania, ha generat un endarreriment considerable de la tramitació d’expe-
dients, la qual cosa provoca perjudicis a la ciutadania en el reconeixement de les 
seves prestacions.

Per tal de fer front a l’augment de tasques generat per la situació d’emergència 
sanitària, exposat anteriorment, que s’han acumulat amb les tasques habituals realit-
zades per l’ICAM, es considera imprescindible que es reforcin les tasques de suport 
al personal mèdic avaluador en els processos d’incapacitat temporal que són com-
petència de l’ICAM, que realitzen les infermeres i els infermers adscrits a aquesta 
unitat, habilitant-los temporalment perquè accedeixin a les històries clíniques i a la 
documentació clínica que doni suport a l’expedient d’avaluació, així com a les eines 
i sistemes informàtics del sistema de salut que les contenen.

En l’article 2, s’estableix que les entitats titulars i les entitats gestores dels serveis 
socials de caràcter residencial, llars residencies i llars amb suport de gent gran, de 
persones amb discapacitat física o intel·lectual o problemàtica derivada de la malal-
tia mental que formen part del sistema català de serveis socials han de posar a dis-
posició del Departament de Salut les dades identificatives i de contacte necessàries 
del personal propi i extern que hi treballa o hi col·labora per fer la gestió i el segui-
ment de les proves de diagnòstic de la COVID-19 mitjançant els sistemes d’infor-
mació creats a aquest efecte. Aquesta comunicació respon a l’objectiu d’assegurar la 
protecció de les persones que resideixen en aquests centres i garantir l’efectivitat del 
conjunt de mesures de prevenció i protecció de la salut, tenint en compte l’especial 
vulnerabilitat d’aquest entorn.

En efecte, els professionals que treballen en una residència són un element cab-
dal de l’atenció a les persones residents, ja que, a causa de les condicions d’elevada 
dependència i vulnerabilitat dels residents, hi han d’interaccionar de forma constant. 
En les diferents situacions de transmissió comunitària, tenint en compte l’experièn-
cia en la gestió de brots comunitaris anteriors, es considera necessària la realització 
de proves diagnòstiques periòdiques a aquests professionals, tant als treballadors 
del centre com al personal aliè que hi presta serveis o personal que hi col·labora des 
del voluntariat, com a mesura per minimitzar els riscos de contagi en els casos en 
els quals es considera que el risc d’entrada del virus a la residència és més elevat.

És necessari que el Departament de Salut disposi de les dades identificatives i de 
contacte d’aquestes persones per tal de vincular-les al centre residencial on hi pres-
ten serveis, ja que així pot integrar, a escala de cada centre, les dades dels resultats 
de les proves diagnòstiques realitzades pels diferents equips d’atenció primària als 
quals aquelles persones estan assignades. Aquesta integració permet prendre les me-
sures de prevenció i tractament de la infecció adients, per tal de trencar les cadenes 
de transmissió i aplicar les mesures d’aïllament dels casos i contactes estrets, tan rà-
pidament com es pugui i de la forma més acurada possible, i també facilita l’objectiu 
de detectar brots i monitorar la correcta freqüència de la realització dels cribratges 
entre els treballadors i col·laboradors d’aquests centres.

En l’article 3, es regula el Registre de vacunació de Catalunya com a tractament 
de dades que, sota la responsabilitat del Departament de Salut, ha d’integrar les 
dades relatives a la vacunació contra la COVID-19 i de la resta de vacunes contra 
malalties immunoprevenibles, amb la finalitat d’exercir les competències que té atri-
buïdes en matèria de prevenció i control de les malalties infeccioses transmissibles 
i de brots epidèmics, i de vigilància de la salut pública.

A partir de l’aprovació de les vacunes, la vacunació serà la principal estratègia 
de prevenció davant la COVID-19, i és essencial que es disposi de les dades de va-
cunació que permetin ajudar al seguiment i l’avaluació de l’estratègia de vacunació, 
incloent-hi la cobertura, seguretat i efectivitat de les vacunes, així com el seu im-
pacte en la epidemiologia de la COVID-19, per permetre anar avaluant i adaptant 
l’estratègia per aconseguir el màxim benefici poblacional.
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El Registre de vacunació de Catalunya ha de permetre que es tingui constància 
de les dosis i dels tipus de vacuna que es vagin administrant contra la COVID-19 
des dels diferents centres autoritzats de vacunació en els diferents grups de població. 
Aquest Registre s’utilitzarà per poder calcular les cobertures de vacunació que es 
vagin assolint i inclourà tota la població diana de vacunació que es vagi prioritzant. 
Però, també abastarà les dades de vacunació de la resta de les malalties immunopre-
venibles (sistemàtiques i de programa), ja que en aquests moments, davant la incer-
tesa del comportament de la infecció produïda pel coronavirus SARS-CoV-2 i tenint 
en compte els perfils dels casos amb COVID-19 en què la gravetat del quadre clínic 
i la majoria de les complicacions s’associen amb l’edat i determinades condicions de 
risc, és molt important que es reforcin les mesures preventives disponibles davant 
d’infeccions per a les quals es disposa de vacuna.

Als efectes de la incorporació de les dades en el Registre de vacunació de Cata-
lunya, els centres i serveis sanitaris del sistema sanitari integral d’utilització pública 
de Catalunya (SISCAT), així com d’altres entitats que presten serveis de salut per 
compte del Servei Català de la Salut, han d’incorporar les dades corresponents a les 
variables a registrar en els seus sistemes d’informació propis i comunicar-les a la 
història clínica compartida de Catalunya utilitzant les vies d’integració disponibles, 
segons les instruccions del Departament de Salut. Pel que fa a altres centres i serveis 
sanitaris, la incorporació de les dades de vacunació s’ha de fer mitjançant els siste-
mes que els posa a disposició el Departament de Salut.

L’article 4 modifica l’article 17 del Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual 
s’estableix el règim sancionador específic per l’incompliment de les mesures de 
prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la 
COVID-19, per tal de clarificar que les mesures cautelars previstes en aquest pre-
cepte poden ser adoptades també pels membres i cossos de seguretat, amb la finali-
tat d’assegurar i garantir l’adequat compliment de les normes establertes per preve-
nir i contenir la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

L’article 5 modifica l’article 8 del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de me-
sures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l’àmbit de l’educa-
ció en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de 
la COVID-19, per tal d’incloure-hi un nou apartat relatiu a especificar les respon-
sabilitats dels directors i directores dels centres educatius del sistema educatiu de 
Catalunya en la confecció i el manteniment dels sistemes d’informació que han de 
compartir els departaments d’Educació i de Salut per poder gestionar els efectes de 
la pandèmia en l’entorn escolar. Aquest nou contingut, per la sistemàtica de l’article, 
s’inclou com a apartat 2, la qual cosa comporta la correlació de la resta d’apartats de 
l’article. No obstant, per raons de seguretat jurídica i tenint en compte que el trac-
tament de dades conté la seva regulació íntegra en l’esmentat article, es reprodueix 
tot l’article 8.

Aquest Decret llei incorpora una disposició addicional en què es condiciona la 
vigència de les previsions contingudes en els articles 1 i 2 al fet que es mantingui ac-
tivat el Pla d’actuació del Procicat per emergències associades a malalties transmis-
sibles emergents amb potencial alt risc, i, finalment, una disposició final de previsió 
d’entrada en vigor el mateix dia de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

Tot el que s’ha exposat connecta cadascuna de les mesures adoptades amb el 
pressupòsit de necessitat extraordinària i urgent que habilita per aprovar aquest De-
cret llei, els objectius del qual no podrien ser assolits mitjançant la tramitació d’un 
procediment legislatiu ordinari.

Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de no-
vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.
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A proposta de la consellera de Salut, del conseller d’Interior, del conseller d’Edu-
cació i del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i d’acord amb el Govern,

Decreto: 

Article 1. Habilitació d’infermeres i infermers adscrits a l’ICAM per 
accedir a les històries clíniques en processos d’incapacitat temporal en 
tràmit
1. Per tal de fer front a l’increment de les actuacions atribuïdes als òrgans com-

petents del Departament de Salut en matèria d’avaluacions mèdiques que empren 
la denominació d’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, en el marc de la situació 
d’emergència sanitària generada per la COVID-19, s’habiliten les infermeres i in-
fermers adscrits a l’esmentat Institut per accedir a les dades identificatives i de salut 
de les històries clíniques d’aquelles persones que tinguin en tràmit un procediment 
relatiu al control, la inspecció, l’avaluació i el seguiment dels processos d’incapaci-
tat temporal que són competència de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques que 
siguin necessàries per donar suport al personal mèdic avaluador en les funcions que 
té atribuïdes en aquest àmbit.

2. El tractament de dades personals a què fa referència l’apartat anterior l’ha de 
contenir el «Registre de gestió de la incapacitat i avaluacions mèdiques», del qual 
n’és titular el Departament de Salut, amb la finalitat d’exercir les competències que 
té atribuïdes en matèria de control, inspecció, avaluació i seguiment dels processos 
mèdics i sanitaris.

3. El personal de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques a què fa referència 
l’apartat 1 ha de mantenir el deure de secret i confidencialitat sobre la informació a 
la qual tingui accés, fins i tot després que finalitzi la situació d’emergència sanitària.

Article 2. Comunicació de dades identificatives i de contacte del 
personal dels serveis socials de caràcter residencial al Departament de 
Salut
1. Per assegurar la protecció de les persones residents als serveis socials de ca-

ràcter residencial, llars residencies i llars amb suport de gent gran, de persones amb 
discapacitat física o intel·lectual o problemàtica derivada de la malaltia mental que 
formen part del sistema català de serveis socials, i garantir l’efectivitat del conjunt 
de mesures de prevenció i protecció de la salut en entorns altament vulnerables, les 
entitats titulars i les entitats gestores dels serveis socials abans esmentats han de po-
sar a disposició del Departament de Salut les dades identificatives i de contacte ne-
cessàries del personal propi i extern que hi treballa o hi col·labora, per fer la gestió 
i el seguiment de les proves de diagnòstic de la COVID-19 mitjançant els sistemes 
d’informació creats a aquest efecte.

2. Les dades posades a disposició del Departament de Salut, d’acord amb el que 
preveu l’apartat 1, s’integren en el tractament «Web dades Covid», del qual n’és titu-
lar el Departament de Salut, amb la finalitat d’exercir les competències que en ma-
tèria de vigilància epidemiològica i de control de la salut pública té atribuïdes com 
a autoritat sanitària.

3. Així mateix, el Departament de Salut, en el marc de les funcions que té atri-
buïdes, ha de comunicar a la persona responsable del dispositiu residencial, mitjan-
çant els sistemes d’informació establerts, les dades de salut del personal a què es re-
fereix l’apartat 1 corresponents als resultats de proves de diagnòstic de la COVID-19 
per tal que es puguin adoptar les mesures pertinents d’acord amb els protocols es-
tablerts. La persona responsable de la residència, llar residència o llar amb suport 
ha de mantenir el deure de secret i de confidencialitat sobre la informació a la qual 
tingui accés, fins i tot un cop finalitzada la situació d’emergència sanitària.
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Article 3. Registre de vacunació de Catalunya
1. Amb la finalitat d’exercir les competències que té atribuïdes en matèria de 

prevenció i control de les malalties infeccioses transmissibles i de brots epidèmics, i 
de vigilància de la salut pública, la Secretaria de Salut Pública del Departament de 
Salut ha de disposar de les dades relatives a la vacunació contra la COVID-19 i de la 
resta de vacunes de les malalties immunoprevenibles en un tractament del qual en 
tingui la titularitat. Específicament, aquest tractament de dades ha de permetre que 
es dugui a terme la vigilància i el seguiment de l’estratègia de vacunació COVID-19 
i conèixer l’evolució de la cobertura, incloent-hi tota la població diana que s’hi vagi 
incorporant.

A aquests efectes, els centres i serveis sanitaris autoritzats per a l’administra-
ció de vacunes i aquells que s’estableixin com a centres de vacunació en el marc de 
l’estratègia de vacunació COVID-19 han de posar a disposició del Departament de 
Salut les variables relatives a les actuacions vacunals següents: dades relatives a la 
identificació de les persones destinatàries de les vacunes; dades relatives a la seva 
administració, incloent-hi: les dades relatives a la identificació dels professionals 
que les administren, la identificació del centre on s’administren, les dades relatives 
al registre de la vacunació (antigen, data d’administració, lot, producte subministrat, 
laboratori fabricant i codi nacional del producte), així com aquelles altres dades que 
estableixin les autoritats sanitàries. En el cas de la vacuna contra la COVID-19, i 
d’acord amb l’estratègia vacunal definida en cada moment per les autoritats sanità-
ries, s’hi ha de deixar constància de la no administració incloent-hi alguna de les 
variables següents: el no subministrament de la vacuna per la lliure decisió de la 
persona destinatària o del seu representant legal; el no subministrament de la vacuna 
per l’existència de contraindicacions per a l’administració, amb la indicació de si la 
contraindicació és temporal o indefinida; o el no subministrament de la vacuna per 
trobar-se en una situació d’immunitat.

Aquestes dades s’integren en el tractament «Registre de vacunació de Catalu-
nya», del qual n’és titular el Departament de Salut.

2. La incorporació de les dades en el “Registre de vacunació de Catalunya” s’ha 
de dur a terme: 

a) En el cas dels centres i serveis sanitaris del sistema sanitari integral d’utilit-
zació pública de Catalunya (Siscat), així com d’altres entitats que presten serveis 
de salut per compte del Servei Català de la Salut, mitjançant la incorporació de les 
dades indicades en l’apartat 1 d’aquest article en els seus sistemes d’informació pro-
pis i la comunicació a la història clínica compartida de Catalunya utilitzant les vies 
d’integració disponibles, segons les instruccions del Departament de Salut, des d’on 
s’integraran en el “Registre de vacunació de Catalunya”.

b) Els centres i serveis sanitaris no inclosos a la lletra a) han d’incorporar les da-
des relacionades amb la vacunació de l’apartat 1 d’aquest article mitjançant els sis-
temes posats a disposició pel Departament de Salut, amb la màxima immediatesa 
possible i, en tot cas, en un període no superior a cinc dies naturals a comptar des 
de la data d’administració de la vacunació. En el cas d’actuacions relacionades amb 
la vacunació contra la COVID-19, les dades s’hi han d’incorporar en el termini de 
24 hores des que s’administra la vacuna, se’n formula la renúncia, o es constata la 
contraindicació o la immunitat.

3. La informació del «Registre de vacunació de Catalunya» originada en els cen-
tres i serveis sanitaris no inclosos a la lletra a) de l’apartat 2 d’aquest article s’ha 
d’incorporar en la història clínica compartida de Catalunya sempre que la perso-
na a qui s’hagin administrat les vacunes, o el seu representant legal, hi hagi donat 
prèviament el seu consentiment exprés. En el cas d’actuacions relacionades amb la 
vacunació contra la COVID-19, també s’han d’incorporar a la història clínica com-
partida de Catalunya, amb el consentiment previ exprés a aquest efecte, les variables 
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relatives a la renúncia a la vacunació, la constatació de contraindicació o immunitat, 
segons correspongui.

En aquests supòsits, el centre o servei sanitari ha de trametre el document de 
consentiment a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut perquè faci 
efectiva la incorporació de la informació relacionada amb l’actuació vacunal en la 
història clínica compartida.

4. Les persones que, en exercici de les funcions que tenen atribuïdes, accedei-
xin a les dades establertes a l’apartat 1 d’aquest article resten sotmeses al deure de 
confidencialitat.

5. Les actuacions regulades en aquest article s’han d’adequar als requeriments 
de la normativa de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de salut 
pública, així com a la normativa reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i 
obligacions en matèria d’informació i documentació clínica.

Article 4. Modificació de l’article 17 del Decret llei 30/2020, de 4 
d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic per 
l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per 
fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19
Es modifica l’article 17 del Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, que passa a tenir la 

redacció següent: 
«Article 17. Mesures cautelars
»Si, com a conseqüència de les activitats de vigilància i control, es comprova 

que hi ha risc per a la salut individual o col·lectiva o s’observa l’incompliment greu o 
molt greu de les mesures adoptades per fer front a la situació de crisi sanitària pro-
vocada per la COVID-19, les persones titulars dels òrgans amb la condició d’autori-
tat sanitària del Departament de Salut, de l’Agència de Salut Pública de Barcelona i 
del Conselh Generau d’Aran, els alcaldes i alcaldesses o, si escau, llurs agents, han 
d’adoptar les mesures cautelars a què fa referència l’article 63 de la Llei 18/2009, del 
22 d’octubre, de salut pública, d’acord amb el procediment establert en la mateixa 
Llei. Així mateix, aquestes mesures cautelars poden ser adoptades pels membres de 
les forces i cossos de seguretat, sens perjudici de l’obligat compliment immediat de 
les seves ordres i instruccions.

»L’incompliment de les mesures cautelars podrà donar lloc a la imposició de 
multes coercitives, d’acord amb el que estableix l’article 65 de la Llei 18/2009, del 
22 d’octubre, de salut pública.»

Article 5. Modificació de l’article 8 del Decret llei 41/2020, de 10 de 
novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres 
educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats 
extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19
Es modifica l’article 8 del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, que passa a 

tenir la redacció següent: 
«Article 8. Tractament de dades.
»8.1 Amb l’objecte de donar compliment i garantir l’efectivitat del conjunt de 

mesures de prevenció i protecció de la salut en els centres educatius del sistema 
educatiu de Catalunya per fer front a la pandèmia de la COVID-19, es faculta el De-
partament d’Educació perquè comuniqui al Departament de Salut la informació de 
què disposi sobre les dades identificatives i de contacte de l’alumnat, personal do-
cent, personal d’administració i serveis, personal d’atenció educativa i altre personal 
extern que està en contacte amb alumnes en l’entorn educatiu, necessàries per dur 
a terme les activitats relacionades amb la gestió de l’emergència sanitària actual.

»8.2 Els directors i directores dels centres educatius del sistema educatiu de Ca-
talunya tenen l’obligació d’introduir les dades identificatives i de contacte de l’alum-
nat, personal docent, personal d’administració i serveis, personal d’atenció educati-
va i altre personal extern que està en contacte amb alumnes en l’entorn educatiu, la 
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situació dels grups de convivència estable i, sempre que se’n disposi, les dades de 
salut corresponents als resultats de proves diagnòstiques de COVID-19 als sistemes 
d’informació que el Departament d’Educació posi a la seva disposició.

»8.3 Les dades posades a disposició del Departament de Salut s’integren en el 
tractament “Cens Covid19 salut-escola”, del qual n’és titular el Departament de Sa-
lut, amb la finalitat d’exercir les competències que en matèria de vigilància epide-
miològica i de control de la salut pública té atribuïdes com a autoritat sanitària.

»8.4 Les dades personals a comunicar permetran localitzar la persona, o en cas 
d’alumnes menors d’edat, els seus pares, mares o tutors legals, a quin centre educa-
tiu pertanyen, i a quin grup de convivència estable pertanyen, si escau. La posada 
a disposició de les dades s’ha de fer de forma automatitzada, sempre que sigui pos-
sible.

»8.5 Així mateix, el Departament de Salut, en el marc de les funcions que té atri-
buïdes en la situació de pandèmia esmentada, ha de comunicar al director o a direc-
tora del centre educatiu, mitjançant els sistemes d’informació establerts, les dades de 
salut corresponents als resultats de proves diagnòstiques de COVID-19, per tal que 
es puguin adoptar les mesures pertinents d’acord amb els protocols establerts. El 
director o directora del centre educatiu ha de mantenir el deure de secret i de confi-
dencialitat sobre la informació a la qual tingui accés, fins i tot un cop finalitzada la 
situació d’emergència sanitària.

»8.6 El tractament de dades personals a què es refereixen els paràgrafs anteriors 
es realitza d’acord amb els apartats g), h) i i) de l’article 9 apartat 2, del Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, l’article 
57 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, així com la resta de normes 
i principis en matèria de protecció de dades personals.»

Disposició addicional. Vigència 
Les previsions que contenen els articles 1 i 2 d’aquest Decret llei són vigents 

mentre es mantingui activat el Pla d’actuació del Procicat per emergències associa-
des a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

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

de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei 
cooperin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin 
complir.

Barcelona, 1 de desembre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presidèn-

cia de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda; Alba Vergés i Bosch, con-
sellera de Salut; Miquel Samper i Rodriguez, conseller d’Interior; Josep Bargalló 
Valls, conseller d’Educació; Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers 
Socials i Famílies

Antecedents del Decret llei
Document 1. Certificat, de l’advocada en cap del Departament de Salut, d’auten-

tificació de la documentació tramesa i índex.
Document 2. Sol·licitud tramitació d’urgència DL al secretari del Govern.
Document 3. Informe jurídic.
Document 4. Informe justificatiu del Departament de Salut (Informe article 38.3 

de la llei 13/2008, del 5 de novembre).
Document 5. Informe justificatiu del Departament d’Interior (Informe article 

38.3 de la llei 13/2008, del 5 de novembre).
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Document 6. Informe justificatiu del Departament d’Educació (Informe article 
38.3 de la llei 13/2008, del 5 de novembre)

Document 7. Informe justificatiu del Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies (Informe article 38.3 de la llei 13/2008, del 5 de novembre)

Document 8. Informe de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades sobre l’ar-
ticle 1 del Decret llei relatiu a l’accés de personal d’infermeria de l’Institut Català 
d’Avaluacions Mèdiques a la historia clínica.

Document 9. Informe de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades sobre l’arti-
cle 2 del Decret llei relatiu a la comunicació de dades del personal de centres resi-
dencials al Departament de Salut.

Document 10. Informe de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades sobre l’ar-
ticle 3 del Decret llei relatiu a la creació del Registre de vacunació de Catalunya.

Document 11. Text aprovat a la sessió del Govern de l’1 de desembre de 2020.
Document 12. Certificat del secretari del Govern de l’aprovació a la sessió del 

Govern del dia 1 de desembre de 2020.
Document 13. Decret Llei 48/2020, d’1 de desembre, publicat al DOGC 8286, 

de 3 de desembre de 2020.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.12.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.12.2020 al 23.12.2020).
Finiment del termini: 28.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.12.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.12.2020 al 23.12.2020).
Finiment del termini: 28.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.12.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.12.2020 al 23.12.2020).
Finiment del termini: 28.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

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

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.12.2020 al 23.12.2020).
Finiment del termini: 28.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

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

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.12.2020 al 23.12.2020).
Finiment del termini: 28.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2020.
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Proposta de resolució sobre la fiscalitat justa dels productes 
sanitaris per a la menstruació i d’higiene femenina
250-01614/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones i de Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.12.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.12.2020 al 23.12.2020).
Finiment del termini: 28.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2020.

Proposta de resolució de suport i defensa dels llocs de treball de 
l’empresa TE Connectivity
250-01615/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.12.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.12.2020 al 23.12.2020).
Finiment del termini: 28.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2020.

Proposta de resolució de suport i defensa dels llocs de treball de 
l’empresa Faurecia
250-01616/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.12.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.12.2020 al 23.12.2020).
Finiment del termini: 28.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.12.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.12.2020 al 23.12.2020).
Finiment del termini: 28.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2020.

Proposta de resolució sobre la situació al Sàhara Occidental
250-01618/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 86938 i 87572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.12.2020

A la Mesa del Parlament
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 Reglament del Parlament, presenta la Proposta de resolució envers a la si-
tuació al Sàhara Occidental, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ac-
ció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 21 d’octubre, desenes d’activistes sahrauís es van reunir per manifes-

tar-se pacíficament al sud dels territoris alliberats del Sàhara Occidental, a la carre-
tera que uneix la porta il·legal de Guerguerat amb Mauritània. Els i les manifestants 
van tallar aquesta via per reclamar la fi de l’ocupació marroquina, la fi de l’espoli 
de recursos naturals del Sàhara Occidental per part del Marroc i la celebració del 
referèndum d’autodeterminació, un referèndum pactat des de l’any 1991 amb la sig-
natura de l’alto el foc entre el govern de la República Àrab Sahrauí Democràtica 
(RASD) i el Regne del Marroc.

La matinada del 13 de novembre, el Regne del Marroc va travessar la bretxa 
il·legal del Guerguerat per desallotjar els i les manifestants sahrauís, trencant tots 
els acords acceptats. Davant d’aquesta situació el Front Polisari va haver d’interve-
nir per protegir els civils de les agressions marroquines, mentre aquests intentaven 
obrir una altra porta al mur de la vergonya per poder seguir amb l’espoli de recursos 
del Sàhara Occidental. L’atac va ser respost pel Front Polisari amb una maniobra 
militar.

Tot això va portar al Govern de la RASD a declarar el trencament de l’alto al foc 
i va avisar al Secretari General de l’ONU, Antonio Guterres, que això significaria 
una escalada militar al Sàhara Occidental que pot desencadenar en una guerra des-
prés de 29 anys de d’alto el foc.

L’Estat Espanyol té una gran responsabilitat vers la comunitat sahrauí, ja que el 
Regne del Marroc ocupa il·legalment els seus territoris des del novembre de l’any 
1975, en què Espanya, signant els acords tripartits de Madrid, va fugir del Sàhara 
Occidental deixant la població sahrauí abandonada i sense promoure un pla de des-
colonització, tal com establia el mandat de les Nacions Unides.

Des de l’any 1991, amb la signatura de l’alto el foc i la creació de la Minurso (la 
Missió de Nacions Unides per al referèndum al Sàhara Occidental) el poble sahrauí 
ha estat exemple de lluita no violenta i ha advocat sempre per la celebració del refe-
rèndum d’autodeterminació que havia de promoure i garantir Nacions Unides.

La missió de la Minurso ha fracassat durant 29 anys, amb el beneplàcit de la co-
munitat internacional i amb l’Estat espanyol al capdavant, tot i ser l’estat reconegut 
com a potència administradora del territori del Sàhara Occidental per múltiples re-
solucions de les Nacions Unides.



BOPC 757
14 de desembre de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 32

Durant tots aquests anys, el Regne del Marroc ha vulnerat contínuament els drets 
de la població sahrauí, silenciant brutalment la veu de les activistes que viuen als 
territoris ocupats del Sàhara Occidental. Un exemple clar és el que va passar fa just 
deu anys amb el desmantellament del campament de la dignitat de Gdeim Izik, on 
milers de sahrauís es van manifestar durant un mes per denunciar l’ocupació il·legal 
del regne alauita i l’espoli de recursos naturals que pateix el poble sahrauí. Que va 
finalitzar amb una incursió militar per part del regne marroquí amb el resultat d’on-
ze morts sahrauís i més de 700 ferits.

Amb la protesta del Guerguerat, la comunitat internacional ha tingut l’oportu-
nitat de donar suport al poble sahrauí, però un cop més, ha mirat cap a una altra 
banda. Sabent-se impune dels seus actes, el Regne del Marroc ha decidit trencar els 
acords de l’alto el foc. Ara, com ja hem vist en altres conflictes i en altres països del 
món, tot són lamentacions; però ha arribat el moment que les Nacions Unides actuïn 
en conseqüència del que diuen en les nombroses resolucions en les quals reclamen 
una finalització del procés de descolonització. Si no és així, l’escalada militar pot 
anar a més, i tothom haurà d’assumir la seva responsabilitat.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Crida Constituent presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
– Condemna l’ocupació il·legal del Regne Marroquí al Sàhara Occidental i les 

seves actuacions que han portat al trencament de l’alto el foc.
– Manifesta el seu recolzament a la RASD i al Front Polisario en les accions en 

legítima defensa davant d’aquesta vulneració dels acords consensuats amb les Na-
cions Unides.

– Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que insti al Gobierno de 
Espanya a assumir les seves responsabilitats com a potència administradora del ter-
ritori (Art. 73 Cap. XI de les Nacions Unides). Prenent la iniciativa per tal de resol-
dre el conflicte de forma pacífica en el marc d’un procés d’autodeterminació tutelat 
per les Nacions Unides.

– Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que insti al Gobierno de 
Espanya a suspendre de forma temporal els contractes amb el Regne Marroquí on 
l’objecte del mateix consti de vehicles i/o armament.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Proposta de resolució sobre el tancament de les clíniques dentals 
Dentix
250-01620/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

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

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.12.2020 al 23.12.2020).
Finiment del termini: 28.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2020.
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Proposta de resolució sobre les irregularitats de l’Institut 
d’Assistència Sanitària
250-01621/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.12.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.12.2020 al 23.12.2020).
Finiment del termini: 28.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones i de Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.12.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.12.2020 al 23.12.2020).
Finiment del termini: 28.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2020.

Proposta de resolució sobre el finançament de la cultura
250-01623/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

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

Proposta de resolució sobre el sistema de salut de Montcada i 
Reixac
250-01624/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 88010 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.12.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre el sistema de salut a Montca-
da i Reixac, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 
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Exposició de motius
La situació geogràfica de Montcada i Reixac, sent una de les principals vies d’ac-

cés a la ciutat de Barcelona, fa que històricament aquest municipi hagi de suportar 
la fragmentació del seu nucli urbà, causada per infraestructures tals com carreteres, 
autopistes, línies de tren, etc. que comuniquen la ciutat de Barcelona amb el nord de 
Catalunya. Situació que es tradueix en dificultats de mobilitat per a la població del 
municipi entre altres conseqüències, com l’alt índex de contaminació i la seguretat 
vial. Tot això, afecta de forma directa i negativa, tant a la salut de la població com a 
l’accessibilitat als Serveis Sanitaris per part de la mateixa.

Un altre aspecte a tenir en compte, és el fet que la població de Montcada i Rei-
xac posseeix una sèrie de característiques sociodemogràfiques que la converteixen 
en una de les poblacions més vulnerables de Catalunya, com així ho va reconèixer 
el propi Departament de Salut en el model d’assignació de recursos de l’Atenció Pri-
mària de 2017.

Sumat a aquests condicionants, les mesures restrictives adoptades per la Genera-
litat de Catalunya i en concret el Departament de Salut durant els últims anys, no ha 
fet més que agreujar encara més la situació de la població de Montcada i Reixac en 
relació a la salut i a l’accessibilitat i la prestació d’atenció sanitària.

Es dona el cas que, fins i tot les urgències ambulatòries en horari d’obertura dels 
CAPs, són ateses intercalant-se entre les visites programades, amb la qual cosa, no 
és possible parlar de servei d’urgències ambulatòries d’Atenció Primària a la pobla-
ció de Montcada i Reixac.

En relació al Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), els propis responsables del 
servei i el mateix Departament de Salut, reconeixen que el temps de resposta de les 
ambulàncies en el 2016, en els casos d’urgència màxima per la seva gravetat (Infart, 
Ictus, etc...) supera en més del 10 % els 20 minuts (entorn dels 220 casos) i solament 
un 1,2 % estan per sota dels 10 minuts, 30 casos aproximadament. És evident, que 
les conseqüències d’aquests retards en l’assistència, provoquessin greus i irreversi-
bles conseqüències sobre la salut de les persones que sofreixen un d’aquests inci-
dents o fins i tot, posa en risc la vida a les persones.

En l’actualitat, la població de Montcada és de 36.500 habitants.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-

ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Reobrir el servei d’atenció continuada i d’urgències del CAP Jaume I de Mont-

cada i Reixac (Vallès Occidental), les vint-i-quatre hores del dia, cada dia de l’any.
2. Incrementar els recursos per dotar el Serveis d’Atenció Primària en pediatria 

i urgències pediàtriques a Montcada i Reixac.
3. Incrementar els recursos per dotar un servei de ginecologia a Montcada i Reixac.
4. Incrementar els recursos per dotar un servei de farmàcia de guàrdia en horari 

nocturn (12 de la nit fins 8 del matí) a Montcada i Reixac.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Proposta de resolució sobre el Centre d’Urgències d’Atenció Primària 
de Rubí al Centre d’Atenció Primària Mútua Terrassa
250-01625/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 88011 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.12.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre el CUAP a Rubí al Cap Mú-
tua Terrassa, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El 8 d’octubre de 2020, CatSalut va comunicar en el Consell d’Alcaldes del Va-

llès Occidental que el mes de novembre començaria a funcionar a Rubí un CUAP 
al Cap Mútua Terrassa tot i no haver-se parlat la concreció dels serveis ni amb la 
pròpia Mútua.

Ara, es comunica a través de la premsa que no es farà realitat fins al primer se-
mestre del 2021.

Lliurar la gestió d’aquest CUAP a la Mútua de Terrassa, una entitat amb ànim 
de lucre amb les llistes d’espera més llargues de Catalunya i amb una total falta de 
transparència, és contrari a un model de sanitat pública de qualitat.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Fer públic el projecte del CUAP de Rubí al Cap Mútua Terrassa, la seva tem-

poralització, i el tipus d’instal·lacions, tecnologia, personal i prestacions.

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

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

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

TRAMITACIÓ

A tramitar per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies (article 170 del Re-
glament del Parlament).
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.12.2020.
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3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de l’Estatut dels treballadors
270-00003/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 88199 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.12.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat, d’acord 

amb el que estableix l’article 176 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la proposició de llei següent, 
i sol·liciten que d’acord amb l’article 138 del Reglament es tramiti pel procediment 
de lectura única: 

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de l’Estatut dels treballadors

Exposició de motius
La crisi econòmica que es va començar a albirar el segon semestre del 2008 va 

anar acompanyada d’algunes anàlisis que propugnaven la necessitat de modificar les 
relacions laborals per aconseguir revertir la dinàmica de pèrdua d’ocupació. Això 
es va expressar de diferents formes en funció dels països que es veien més afectats, 
però singularment a Espanya es propugnava que la desregulació laboral revertiria en 
dinamitzar la creació d’ocupació, i alhora.

Aquestes postures, que en el fons apuntaven a la culpabilització de la crisi a les 
classes populars i treballadores, van anar consolidant-se en les postures polítiques, 
fins a promoure progressivament la política de les retallades de drets socials, i en 
particular, laborals.

Ja la contrareforma laboral propugnada pel PSOE al 2010, amb el Ministre Cor-
bacho al capdavant, destil·lava de forma severa la causalitat a les crisis empresarials 
que legitimava l’expedient de regulació d’ocupació, en especial, en la vessant de les 
causes econòmiques. Una contrareforma que va comportar ja una vaga general en 
contra dels postulats que s’hi recollien, amb una àmplia contestació social. Aquest 
canvi normatiu va ser seguit per una contrareforma de la negociació col·lectiva al 
2011, que pretenia una desregulació laboral que va acabar per no imposar-se i va di-
fuminar la força de la negociació col·lectiva territorial.

Aquest camí iniciat al 2010 pel Govern del PSOE va ser reforçat, en una salt tant 
qualitatiu com quantitatiu, a la contrareforma laboral del 2012 del PP, en la que es 
va acabar tenallant la força de la negociació col·lectiva, i es van rebaixar de manera 
alarmant els requisits causals per tal d’activar el mecanisme de regulació col·lectiva, 
que va passar a denominar-se ja «acomiadament col·lectiu», i canviant el mecanisme 
de l’autorització administrativa prèvia per una decisió empresarial unilateral que, 
un cop al terreny del conflicte col·lectiu en les situacions de crisi empresarial, acaba 
sent una llosa sobre els drets de les persones treballadores perquè surten amb una 
clara inferioritat de condicions perquè no existeix incentiu, com a mínim normatiu, 
a l’acord per les empreses.

Com no podia ser d’altra forma, amb unes mesures tan lesives pels drets de les 
persones treballadores, les expectatives que la part de l’arc parlamentari que va de-
fensar aquestes reformes no s’han complert. Tot el contrari. Ni s’ha reduït la tem-
poralitat, perquè ans al contrari, hi ha més persones treballadores amb contracte de 
treball temporal de les que hi havia abans de la gènesi d’aquella crisi, ni molt menys 
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s’han protegit els drets laborals de les persones. Tenim major temporalitat, major 
parcialitat, en especial de no desitjada, tenim contractació temporal abusiva, i fins 
i tot, contractació intermitent, atès el galopant increment de la contractació de molt 
curta durada.

El progressisme polític a l’Estat espanyol va concórrer a les diferents convoca-
tòries electorals prometent la derogació de la contrareforma laboral, una reforma. 
Aquestes iniciatives s’han anat rebaixant, fins al punt que ara es defensa una revisió 
dels aspectes més lesius de les reformes. És evident que els propis autors de la gè-
nesi de les retallades socials i de les contrareformes laborals regressives ara poden 
tenir vertigen de revisar allò que van propiciar. És per això que cal posar en valor 
els consensos polítics que reiteradament s’han propiciat al si del Parlament de Ca-
talunya per interpel·lar al progressisme de l’arc parlamentari del Congrés dels Dipu-
tats a derogar una part d’alguns dels aspectes més lesius, i en aquest sentit el grup 
parlamentari Republicà al Congrés ha presentat una PNL plantejant la derogació de 
les reformes laborals del 2010 i el 2012 i la conseqüent modificació de l’article 51 de 
l’Estatut dels Treballadors.

En efecte, diverses resolucions, mocions i interpel·lacions al nostre Parlament 
han proposat derogar les reformes laborals, en plural, en el benentès que parlem 
d’un corpus normatiu que va ser reformat progressivament per diferents Governs. La 
darrera de les quals a instància del subgrup de la CUP-CC, plantejava la derogació 
de l’article 51 de l’Estatut dels Treballadors i la recuperació de l’autorització admi-
nistrativa per poder realitzar acomiadament col·lectiu, fou aprovada pel suport dels 
grups parlamentaris de JxCAT i Republicà.

Amb les propostes que s’inclouen en aquesta proposició s’intenta per una banda 
garantir l’equilibri de drets en els processos d’aprimament empresarial amb exter-
nalitzacions massives a través d’acomiadaments. No es pot pretendre en una socie-
tat que es vulgui considerar justa que es promogui l’externalització de processos 
empresarials amb l’únic objectiu de rebaixar els costos socials i salarials. Per això 
es pretén garantir els drets de les persones treballadores en les subcontractacions 
equiparant-los. Com ja hem avançat la subcontractació sol ser un mitjà per rebaixar 
costos laborals, qüestió per la qual equiparem en drets sigui quina sigui l’ocupadora 
formal que formalitza l’alta laboral amb les persones treballadores. Recuperem un 
principi tan simple com a igual feina igual salari. Tampoc volem oblidar que les ac-
tivitats subcontractades afecten molt més a feines que fan majoritàriament les dones, 
pel qual la mesura és també en clau feminista.

Per altra banda, es pretén ponderar el concepte de la cessió il·legal de persones 
treballadores, per aquells casos, molt freqüents a les relacions laborals que s’utilit-
za fraudulentament la subcontractació. Aquests són canvis que no són aliens a les 
sessions al Congrés dels Diputats, on alguns grups parlamentaris ja han proposat 
reformes en aquest sentit. No podem permetre sota la forma de suposades relacions 
mercantils un exercici de mer prestamisme laboral, considerant necessària aquesta 
caracterització quan les formals contractes no ostenten ni autonomia tècnica.

Per altra banda, i aquest és un element troncal de les modificacions que es pro-
posen, es recupera la fortalesa de la causalitat dels acomiadaments col·lectius, recu-
perant la necessària justificació i severitat de les situacions que habiliten una sor-
tida menys costosa de les crisis empresarials. I en aquest sentit, també es proposa 
la recuperació de les autoritzacions administratives prèvies de l’Autoritat Laboral. 
Sempre en la línia dels consensos majoritaris que s’han articulat al Parlament i a 
Catalunya respecte la necessitat de retornar aquest instrument als qui històricament 
l’havien ostentat.

És per tot això, que es porta a terme aquesta Proposició de Llei en base a allò 
previst a l’article 154 del Reglament del Parlament per a ser tramitada davant del 
Congrés dels Diputats, així com que sigui tramitada per la via de la lectura única, 
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d’acord amb el punt 2 de l’esmentat precepte, atesa la situació d’emergència social 
en la que es troba la nostra economia.

Per tot això, el Parlament de Catalunya, formula la present 

Proposició de Llei 

Article 1
Es modifica l’article 42 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel 

que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, quedant redactat 
com segueix: 

«Article 42. Subcontractació d’obres i serveis
1. Els empresaris que contractin o subcontractin amb altres la realització d’obres 

o serveis corresponents a la pròpia activitat d’aquells hauran de comprovar que 
aquests contractistes estan al corrent en el pagament de les quotes de la Seguretat 
Social. A l’efecte, demanaran per escrit, amb identificació de l’empresa afectada, 
certificació negativa per descoberts en la Tresoreria General de la Seguretat Social, 
que ha de lliurar inexcusablement aquesta certificació en el termini de trenta dies 
improrrogables i en els termes establerts per reglament. Transcorregut aquest termi-
ni, quedarà exonerat de responsabilitat l’empresari sol·licitant.

En aquests casos, les empreses contractistes i subcontractistes hauran de ga-
rantir als treballadors afectats per la contracta o subcontracta, durant el temps en 
què prestin serveis adscrits a aquesta, les condicions previstes en el conveni col·lec-
tiu que sigui aplicable a l’empresa principal o, si és el cas, les que tindrien si fossin 
treballadors contractats directament per l’esmentat empresari principal.

2. L’empresari principal, llevat que transcorri el termini abans assenyalat res-
pecte a la Seguretat Social, i durant els tres anys següents a l’acabament del seu 
encàrrec, respondrà solidàriament de les obligacions referides a la Seguretat Soci-
al contretes pels contractistes i subcontractistes durant el període de vigència de la 
contracta.

De les obligacions de naturalesa salarial contretes pels contractistes i subcon-
tractistes amb els seus treballadors respondrà solidàriament durant l’any següent a 
la finalització de l’encàrrec.

No hi haurà responsabilitat pels actes de contractista quan l’activitat contrac-
tada es refereixi exclusivament a la construcció o reparació que pugui contractar 
un cap de família respecte del seu habitatge, així com quan el propietari de l’obra o 
indústria no contracti la seva realització per raó d’una activitat empresarial.

3. Els treballadors del contractista o subcontractista han de ser informats per 
escrit pel seu empresari de la identitat de l’empresa principal per a la qual estiguin 
prestant serveis en cada moment. Aquesta informació s’ha de facilitar abans de l’ini-
ci de la respectiva prestació de serveis i inclourà el nom o raó social de l’empresari 
principal, el seu domicili social i el seu número d’identificació fiscal. Així mateix, el 
contractista o subcontractista han d’informar de la identitat de l’empresa principal 
a la Tresoreria General de la Seguretat Social en els termes que es determinin.

4. Sense perjudici de la informació sobre previsions en matèria de subcontracta-
ció a què es refereix l’article 64 quan l’empresa concerti un contracte de prestació 
d’obres o serveis amb una empresa contractista o subcontractista, ha d’informar els 
representants legals dels seus treballadors sobre els punts següents: 

a) Nom o raó social, domicili i número d’identificació fiscal de l’empresa con-
tractista o subcontractista.

b) Objecte i durada de la contracta.
c) Lloc d’execució de la contracta.
d) Si s’escau, nombre de treballadors que seran ocupats per la contracta o sub-

contracta en el centre de treball de l’empresa principal.
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e) Mesures previstes per a la coordinació d’activitats des del punt de vista de la 
prevenció de riscos laborals.

Quan les empreses principal, contractista o subcontractista comparteixin de 
manera continuada un mateix centre de treball, la primera ha de disposar d’un 
llibre registre en què es reflecteixi la informació anterior respecte de totes les em-
preses esmentades. El llibre estarà a disposició dels representants legals dels tre-
balladors.

5. L’empresa contractista o subcontractista haurà d’informar igualment els re-
presentants legals dels seus treballadors, abans de l’inici de l’execució de la contrac-
ta, sobre els mateixos aspectes a què es refereixen l’apartat 3 anterior i les lletres b) 
a e) de l’apartat 4.

6. Els treballadors de les empreses contractistes i subcontractistes, quan no tin-
guin representació legal, tindran dret a formular als representants dels treballadors 
de l’empresa principal qüestions relatives a les condicions d’execució de l’activitat 
laboral, mentre comparteixin centre de treball i no tinguin representació.

El que disposa el paràgraf anterior no és aplicable a les reclamacions del treba-
llador respecte de l’empresa de la que en depèn.

7. Els representants legals dels treballadors de l’empresa principal i de les empre-
ses contractistes i subcontractistes, quan comparteixin de manera continuada cen-
tre de treball, podran reunir-se a efectes de coordinació entre ells i en relació amb 
les condicions d’execució de l’activitat laboral a els termes que preveu l’article 81.

La capacitat de representació i àmbit d’actuació dels representants dels treba-
lladors, així com el seu crèdit horari, estan determinats per la legislació vigent i, si 
escau, pels convenis col·lectius d’aplicació.»

Article 2
Es modifica l’article 43 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel 

que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, quedant redactat 
com segueix:

«Article 43. Cessió de treballadors
1. La contractació de treballadors per cedir-los temporalment a una altra em-

presa només es podrà efectuar a través d’empreses de treball temporal degudament 
autoritzades en els termes que legalment s’estableixin.

2. En tot cas, s’entén que s’incorre en la cessió il·legal de treballadors que pre-
veu aquest article quan es produeixi alguna de les següents circumstàncies: que la 
contracta no tingui autonomia tècnica, o que l’objecte dels contractes de serveis en-
tre les empreses es limiti a una mera posada a disposició dels treballadors de l’em-
presa cedent a l’empresa cessionària, o que l’empresa cedent no tingui una activitat 
o d’una organització pròpia i estable, o no compti amb els mitjans necessaris per al 
desenvolupament de la seva activitat, o no exerceixi les funcions inherents a la seva 
condició d’empresari.

3. Els empresaris, cedent i cessionari, que infringeixin el que assenyalen els 
apartats anteriors respondran solidàriament de les obligacions contretes amb els 
treballadors i amb la Seguretat Social, sense perjudici de les altres responsabilitats, 
fins i tot penals, que siguin procedents per aquests actes.

4. Els treballadors sotmesos al tràfic prohibit tenen dret a adquirir la condició 
de fixos, a elecció seva, a l’empresa cedent o cessionària. Els drets i obligacions de 
treballador en l’empresa cessionària són els que corresponguin en condicions ordi-
nàries a un treballador que presti serveis en el mateix o equivalent lloc de treball, si 
bé l’antiguitat es computarà des de l’inici de la cessió il·legal. »

Article 3
Es modifica l’article 51 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel 

que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, quedant redactat 
com segueix: 
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«Article 51. Acomiadament col·lectiu
1. Als efectes del que disposa aquesta Llei s’entén per acomiadament col·lectiu 

l’extinció de contractes de treball fundada en causes econòmiques, tècniques, orga-
nitzatives o de producció quan, en un període de noranta dies, l’extinció afecti com 
a mínim a: 

a) Deu treballadors, en les empreses que ocupin menys de cent treballadors.
b) El deu per cent del nombre de treballadors de l’empresa en aquelles que ocu-

pin entre cent i tres-cents treballadors.
c) Trenta treballadors en les empreses que ocupin més de tres-cents treballadors.
S’entén que concorren causes econòmiques quan dels resultats de l’empresa es 

desprengui una situació econòmica negativa, en casos com ara l’existència de pèr-
dues actuals o previstes, o la disminució persistent del seu nivell d’ingressos, que 
puguin afectar la seva viabilitat o la seva capacitat de mantenir el volum d’ocupa-
ció. A aquests efectes, l’empresa haurà d’acreditar els resultats al·legats i justificar 
que dels mateixos es dedueix la raonabilitat de la decisió extintiva per preservar o 
afavorir la seva posició competitiva en el mercat.

S’entén que concorren causes tècniques quan es produeixin canvis, entre altres, 
en l’àmbit dels mitjans o instruments de producció; causes organitzatives quan es 
produeixin canvis, entre altres, en l’àmbit dels sistemes i mètodes de treball de per-
sonal i causes productives quan es produeixin canvis, entre altres, en la demanda 
dels productes o serveis que l’empresa pretén col·locar al mercat. A aquests efectes, 
l’empresa haurà d’acreditar la concurrència d’alguna de les causes assenyalades i 
justificar que de les mateixes es dedueix la raonabilitat de la decisió extintiva per 
contribuir a prevenir una evolució negativa de l’empresa o a millorar la situació 
de la mateixa a través de una més adequada organització dels recursos, que afa-
voreixi la seva posició competitiva al mercat o una millor resposta a les exigències 
de la demanda.

S’entendrà que concorren les causes a què es refereix el present article quan 
l’adopció de les mesures proposades contribueixi, si les adduïdes són econòmiques, 
a superar una situació econòmica negativa de l’empresa o, si són tècniques, orga-
nitzatives o de producció, a garantir la viabilitat futura de l’empresa i de l’ocupació 
en la mateixa a través d’una més adequada organització dels recursos.

S’entendrà igualment com a acomiadament col·lectiu l’extinció dels contractes 
de treball que afectin la totalitat de la plantilla de l’empresa, sempre que el nombre 
de treballadors afectats sigui superior a cinc, quan aquell es produeixi com a con-
seqüència del cessament total de la seva activitat empresarial fonamentada en les 
mateixes causes anteriorment assenyalades.

Per al còmput del nombre d’extincions de contractes a què es refereix el parà-
graf primer d’aquest apartat, s’han de tenir en compte així mateix qualsevol d’altres 
produïdes en el període de referència per iniciativa de l’empresari en virtut d’altres 
motius no inherents a la persona del treballador diferents dels que preveu l’article 
49.1.c), sempre que el seu nombre sigui, al menys, de cinc.

Quan en períodes successius de noranta dies i amb l’objectiu d’eludir les previsi-
ons contingudes en aquest article, l’empresa realitzi extincions de contractes a l’em-
para del que disposa l’article 52 c) en un nombre inferior als llindars assenyalats, i 
sense que concorrin causes noves que justifiquin aquesta actuació, aquestes noves 
extincions es consideraran efectuades en frau de llei, i seran declarades nul·les i 
sense efecte.

2. L’acomiadament col·lectiu ha d’anar precedit d’un període de consultes amb 
els representants legals dels treballadors d’una durada no superior a trenta dies 
naturals, o de quinze en el cas d’empreses de menys de cinquanta treballadors. La 
consulta amb els representants legals dels treballadors ha de versar, com a mínim, 
sobre les possibilitats d’evitar o reduir els acomiadaments col·lectius i d’atenuar les 
seves conseqüències mitjançant el recurs a mesures socials d’acompanyament, com 
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ara mesures de recol·locació o accions de formació o reciclatge professional per a la 
millora de l’ocupabilitat. La consulta es durà a terme en una única comissió nego-
ciadora, si bé, d’existir diversos centres de treball, quedarà circumscrita als centres 
afectats pel procediment. La comissió negociadora estarà integrada per un màxim 
de tretze membres en representació de cadascuna de les parts.

La intervenció com a interlocutors davant la direcció de l’empresa en el proce-
diment de consultes correspondrà als subjectes indicats a l’article 41.4, en l’ordre i 
condicions assenyalats en el mateix.

La comissió representativa dels treballadors haurà de quedar constituïda amb 
caràcter previ a la comunicació empresarial d’obertura del període de consultes. 
A aquests efectes, la direcció de l’empresa ha de comunicar de manera fefaent als 
treballadors o als seus representants la seva intenció d’iniciar el procediment d’aco-
miadament col·lectiu. El termini màxim per a la constitució de la comissió represen-
tativa serà de set dies des de la data de la referida comunicació, llevat que algun dels 
centres de treball que hagi d’estar afectat pel procediment no compti amb represen-
tants legals dels treballadors, en el cas el termini serà de quinze dies.

Transcorregut el termini màxim per a la constitució de la comissió representati-
va, la direcció de l’empresa podrà comunicar formalment als representants dels tre-
balladors i a l’autoritat laboral l’inici de el període de consultes. La manca de cons-
titució de la comissió representativa no impedirà l’inici i transcurs de el període de 
consultes, i la seva constitució amb posterioritat a l’inici de la mateixa no compor-
tarà, en cap cas, l’ampliació de la seva durada.

La comunicació de l’obertura del període de consultes es realitzarà mitjançant 
escrit dirigit per l’empresari als representants legals dels treballadors, una còpia del 
qual es farà arribar a l’autoritat laboral. En aquest escrit es consignaran els punts 
següents: 

a) L’especificació de les causes de l’acomiadament col·lectiu conforme al que es-
tableix l’apartat 1.

b) Nombre i classificació professional dels treballadors afectats per l’acomiada-
ment.

c) Nombre i classificació professional dels treballadors empleats habitualment 
en l’últim any.

d) Període previst per a la realització dels acomiadaments.
e) Criteris tinguts en compte per a la designació dels treballadors afectats pels 

acomiadaments.
f) Còpia de la comunicació dirigida als treballadors o als seus representants per 

la direcció de l’empresa de la seva intenció d’iniciar el procediment d’acomiadament 
col·lectiu.

g) Representants dels treballadors que integraran la comissió negociadora o, si 
escau, indicació de la manca de constitució d’aquesta en els terminis legals.

La comunicació als representants legals dels treballadors i a l’autoritat laboral 
ha d’anar acompanyada d’una memòria explicativa de les causes de l’acomiada-
ment col·lectiu i dels restants aspectes assenyalats en el paràgraf anterior, així com 
de la documentació comptable i fiscal i els informes tècnics, tot això en els termes 
establerts de forma reglamentària.

Rebuda la comunicació, l’autoritat laboral haurà de traslladar la mateixa a l’en-
titat gestora de les prestacions per atur i sol·licitar, amb caràcter preceptiu, informe 
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social sobre els extrems de la comunicació a 
què es refereixen els paràgrafs anteriors i sobre el desenvolupament de el període 
de consultes. L’informe ha de ser evacuat en l’improrrogable termini de quinze dies 
des de la notificació a l’autoritat laboral de la finalització del període de consultes i 
quedarà incorporat al procediment.

Durant el període de consultes, les parts han de negociar de bona fe, amb vista 
a la consecució d’un acord.
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Aquest acord requereix la conformitat de la majoria dels representants legals 
dels treballadors o, si escau, de la majoria dels membres de la comissió represen-
tativa dels treballadors sempre que, en ambdós casos, representin la majoria dels 
treballadors del centre o centres de treball afectats.

L’empresari i la representació dels treballadors podran acordar en qualsevol mo-
ment la substitució del període de consultes pel procediment de mediació o arbitrat-
ge que sigui aplicable en l’àmbit de l’empresa, que s’ha de desenvolupar dins del 
termini màxim assenyalat per a aquest període.

L’autoritat laboral haurà de vetllar per l’efectivitat de el període de consultes po-
dent remetre, si s’escau, advertències i recomanacions a les parts que no suposaran, 
en cap cas, la paralització ni la suspensió del procediment. Igualment i sense perju-
dici del que estableix el paràgraf anterior, l’autoritat laboral podrà realitzar durant 
el període de consultes, a petició conjunta de les parts, les actuacions de mediació 
que resultin convenients per tal de buscar solucions als problemes plantejats per 
l’acomiadament col·lectiu. Amb la mateixa finalitat també podrà realitzar funcions 
d’assistència a petició de qualsevol de les parts o per pròpia iniciativa.

Transcorregut el període de consultes l’empresari comunicarà a l’autoritat labo-
ral el resultat del mateix. Si s’hagués aconseguit acord, traslladarà còpia íntegra de 
la mateixa. En cas contrari, remetrà als representants dels treballadors i a l’autori-
tat laboral la decisió final d’acomiadament col·lectiu que hagi adoptat i les condi-
cions de la mateixa.

Si en el termini de quinze dies des de la data de l’última reunió celebrada al 
període de consultes, l’empresari no hagués comunicat als representants dels tre-
balladors i a l’autoritat laboral la seva decisió sobre l’acomiadament col·lectiu, es 
produirà la caducitat del procediment de acomiadament col·lectiu en els termes es-
tablerts de forma reglamentària.

3. Quan l’extinció afecti més del cinquanta per cent dels treballadors, es retrà 
compte per part de l’empresari de la venda dels béns de l’empresa, excepte d’aquells 
que constitueixen el tràfic normal de la mateixa, als representants legals dels treba-
lladors i, així mateix, a l’autoritat competent.

4. Quan el període de consultes conclogui amb acord entre les parts, l’autori-
tat laboral ha de dictar resolució en el termini de quinze dies naturals autoritzant 
l’extinció de les relacions laborals. Si transcorregut el termini no ha recaigut pro-
nunciament exprés, s’entén autoritzada la mesura extintiva en els termes previs-
tos en l’acord. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, si l’autoritat laboral 
aprecia, d’ofici o a instància de part, l’existència de frau, dol, coacció o abús de 
dret en la conclusió l’acord, el remetrà, amb suspensió del termini per dictar reso-
lució, a l’autoritat judicial, a l’efecte de la seva possible declaració de nul·litat. De 
la mateixa manera actuarà quan, d’ofici o a petició de l’entitat gestora de la pres-
tació per desocupació, estimés que l’acord pot tenir per objecte l’obtenció indeguda 
de les prestacions per part dels treballadors afectats per inexistència de la causa 
motivadora de la situació legal d’atur.

5. Quan el període de consultes conclogui sense acord, l’autoritat laboral ha de 
dictar resolució estimant o desestimant, en tot o en part, la sol·licitud empresarial. 
La resolució es dictarà en el termini de quinze dies naturals a partir de la comuni-
cació a l’autoritat laboral de la conclusió del període de consultes; si transcorregut 
el termini no ha recaigut pronunciament exprés, s’entén autoritzada la mesura ex-
tintiva en els termes de la sol·licitud.

La resolució de l’autoritat laboral serà motivada i congruent amb la sol·licitud 
empresarial. L’autorització procedirà quan de la documentació obrant a l’expe-
dient es desprèn raonablement que les mesures proposades per l’empresa són ne-
cessàries als fins que preveu l’apartat 1 d’aquest article.

6. Els representants legals dels treballadors tenen prioritat de permanència en 
l’empresa en els supòsits a què es refereix aquest article. Mitjançant conveni col·lec-
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tiu o acord assolit durant el període de consultes es podran establir prioritats de per-
manència a favor d’altres col·lectius, com ara treballadors amb càrregues familiars, 
majors de determinada edat o persones amb discapacitat.

7. La resolució de l’autoritat laboral podrà impugnar davant la jurisdicció social 
a través de les accions previstes per a aquest acomiadament. La interposició de la 
demanda pels representants dels treballadors paralitzarà la tramitació de les accions 
judicials individuals iniciades, fins a la resolució d’aquella.

8. Els treballadors, a través dels seus representants, poden sol·licitar igualment la 
incoació de l’expedient a què es refereix el present article, si racionalment es considera 
que la no incoació d’el mateix per l’empresari pot ocasionar perjudicis d’impossible o 
difícil reparació.

En aquest cas, l’autoritat laboral competent ha de determinar les actuacions i els 
informes que siguin necessaris per a la resolució de l’expedient, respectant els terminis 
previstos en el present article.

9. L’existència de força major, com a causa motivadora de l’extinció dels con-
tractes de treball, l’ha de constatar l’autoritat laboral, qualsevol que sigui el nom-
bre dels treballadors afectats, previ procediment tramitat conforme al que disposa 
aquest apartat i en les seves disposicions de desplegament reglamentari.

El procediment s’iniciarà mitjançant sol·licitud de l’empresa, acompanyada dels 
mitjans de prova que estimi necessaris i simultània comunicació als representants 
legals dels treballadors, els quals tenen la condició de part interessada en la totalitat 
de la tramitació de procediment.

La resolució de l’autoritat laboral s’ha de dictar, prèvies les actuacions i infor-
mes indispensables, en el termini de cinc dies des de la sol·licitud i haurà de limitar, 
si escau, a constatar l’existència de la força major al·legada per l’empresa, corres-
ponent a aquesta la decisió sobre l’extinció dels contractes, que produirà efectes des 
de la data del fet causant de la força major. L’empresa ha de traslladar aquesta de-
cisió als representants dels treballadors i a l’autoritat laboral.

L’autoritat laboral que constati la força major pot acordar que la totalitat o una 
part de la indemnització que correspongui als treballadors afectats per l’extinció 
dels seus contractes sigui satisfeta pel Fons de Garantia Salarial, sense perjudici del 
dret d’aquest a rescabalar-se de l’empresari.

10. Quan es tracti de procediments d’acomiadaments col·lectius d’empreses no 
sotmeses en procediment concursal, que incloguin treballadors amb cinquanta-cinc 
o més anys d’edat que no tingueren la condició de mutualistes l’1 de gener de 1967, 
hi haurà l’obligació d’abonar les quotes destinades al finançament d’un conveni es-
pecial respecte dels treballadors anteriorment assenyalats en els termes que preveu 
el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

11. L’empresa que dugui a terme un acomiadament col·lectiu que afecti més de 
cinquanta treballadors ha d’oferir als treballadors afectats un pla de recol·locació 
externa a través d’empreses de recol·locació autoritzades. Aquest pla, dissenyat per 
a un període mínim de sis mesos, ha d’incloure mesures de formació i orientació 
professional, atenció personalitzada al treballador afectat i recerca activa d’ocupa-
ció. En tot cas, l’anterior no serà d’aplicació en les empreses que s’haguessin sotmès 
a un procediment concursal. El cost de l’elaboració i implantació d’aquest pla no 
recaurà en cap cas sobre els treballadors.

L’autoritat laboral, a través del servei públic d’ocupació competent, ha de veri-
ficar l’acreditació de l’acompliment d’aquesta obligació i, si s’escau, ha de requerir 
l’empresa perquè procedeixi al seu compliment.

Sense perjudici del que estableix el paràgraf anterior i de les responsabilitats 
administratives corresponents, l’incompliment de l’obligació establerta en aquest 
apartat o de les mesures socials d’acompanyament assumides per l’empresari, podrà 
donar lloc a la reclamació del seu compliment per part dels treballadors.
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12. Les empreses que realitzin acomiadaments col·lectius d’acord amb el que es-
tableix aquest article, i que incloguin a treballadors de cinquanta o més anys d’edat, 
hauran d’efectuar una aportació econòmica al Tresor Públic d’acord amb el que es-
tableix legalment.»

Disposició transitòria única
Les modificacions introduïdes a l’article 3 relatives a la resolució administrativa 

de l’autoritat laboral competent són aplicables a tots aquells expedients dels que no 
hagin finalitzat el període de consultes a la data d’entrada en vigor d’aquesta llei.

Disposició derogatòria única
Es manté vigent allò previst al Reial Decret 1483/2012, de 20 d’octubre, pel que 

s’aprova el Reglament dels procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió 
de contractes i reducció de jornada, llevat en allò que pugui contravenir el que es 
preveu en aquesta Llei, i sense perjudici de que el Govern ha d’aprovar un nou re-
glament en el termini de sis mesos des de la seva entrada en vigor.

Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor al dia següent de la seva publicació en el Butlletí Ofi-

cial de l’Estat.

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2020
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

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

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.12.2020.

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant 
corresponent al 2020
360-00035/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 87441).
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2020.

Al president del Parlament
Benvolgut,
Em plau lliurar-vos l’Informe anual sobre els drets de l’infant, d’acord amb el 

previst a l’article 29 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència, sobre la presentació anual d’un informe específic 

https://www.parlament.cat/document/publicacions/144706765.pdf
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sobre la situació de la infància a Catalunya amb relació als drets establerts per la 
Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant i la legislació relativa a 
infància i adolescència.

En aquesta edició, l’informe alerta sobre el fort impacte de la crisi de la pan-
dèmia en els infants i els drets, col·lectiu especialment vulnerable que està en ple 
procés de desenvolupament. En el seu abordatge, cal tenir en consideració l’interès 
primordial de l’infant: limitar l’accés a les oportunitats socials i educatives posa en 
risc el seu màxim desenvolupament possible, especialment en el cas dels infants so-
cialment desfavorits.

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, 
en el seu article 65, aquest informe monogràfic ha d’ésser objecte de debat parla-
mentari. Donada la matèria a la qual fa referència aquest informe, us suggereixo que 
sigui la Comissió de la Infància la que substanciï aquest debat.

Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe, del 
qual us suggereixo la seva culminació en una sessió en la comissió que es consideri 
més oportuna.

Barcelona, 30 de novembre de 2020
Rafael Ribó, síndic

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

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2020, sobre el 
romanent de tresoreria de l’Ajuntament de Besalú, corresponent a 
l’exercici del 2018
258-00032/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 87587 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 09.12.2020

L’Informe de fiscalització 25/2020, sobre el romanent de tresoreria de l’Ajunta-
ment de Besalú, corresponent a l’exercici del 2018 pot ésser consultat a l’Arxiu del 
Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 15.12.2020 al 21.01.2021).
Finiment del termini: 22.01.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2020.

Fascicle segon

https://www.parlament.cat/document/publicacions/144706689.pdf
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Acord sobre l’horari d’obertura del Parlament, horari del Registre 
General i del teletreball
395-00364/12

ACORD

Mesa del Parlament, 09.12.2020

De conformitat amb les resolucions emeses pel Departament de Salut que han 
incorporat mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic 
de la pandèmia de Covid-19 al territori de Catalunya, la Mesa del Parlament, en les 
sessions del 20 d’octubre i del 3, el 17 i el 24 de novembre de 2020, ha adoptat di-
versos acords amb relació a l’horari del Parlament, l’horari del Registre General i la 
prestació de serveis, de manera presencial, a l’edifici, entre altres, que han permès 
l’adaptació del funcionament de la institució a les circumstàncies de cada moment. 

Davant la finalització dels terminis de vigència de les mesures adoptades en les 
sessions anteriors i d’acord amb l’evolució de la situació sanitària i la previsió de la 
dissolució de la legislatura, es considera pertinent prorrogar algunes de les mesu-
res adoptades i incorporar-ne de noves amb relació a l’horari d’obertura del Palau 
del Parlament, el desenvolupament dels treballs i la prestació de serveis, sense que 
aquestes mesures incloguin una afectació en la jornada laboral setmanal del perso-
nal de l’Administració parlamentària.

Per això, fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el 
govern interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda:
Primer. Prorrogar, fins al 20 de desembre de 2020, l’horari d’obertura del Parla-

ment i l’horari de presentació de documentació presencial al Registre en els termes 
que estableix l’Acord de la Mesa del Parlament del 24 de novembre de 2020.

Segon. Determinar que, en cas de finiment anticipat de la legislatura, l’horari 
d’obertura del Parlament sigui de dilluns a divendres, de 8 a 15 hores, a comptar des 
de la data de la dissolució fins al 15 de gener de 2021. 

Tercer. Informar que l’horari presencial del Registre, en cas de finiment anticipat 
de la legislatura, durant el període que comprèn des de la data de la dissolució fins 
al 15 de gener de 2021, sigui de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Quart. Amb relació al programa de teletreball:
Prorrogar, fins al 31 de març de 2021, el programa de teletreball aprovat per la 

Mesa del Parlament el 20 de juliol de 2020.
Mantenir les directrius de teletreball i les mesures de flexibilitat horària aprova-

des per la Mesa el 3 de novembre de 2020 fins que la Mesa ho consideri pertinent, 
de conformitat amb l’evolució de la situació sanitària.

Determinar que els treballadors que, a partir de l’1 de març de 2021, vulguin 
continuar en una modalitat de teletreball superior a dos dies de teletreball setmanal 
hagin de presentar al Departament de Recursos Humans, entre l’1 i el 12 de febrer 
de 2021, un pla personal de treball, d’acord amb el contingut de l’article 6 del Decret 
77/2020, del 4 d’agost, pel qual es regula la prestació de serveis en la modalitat de 
teletreball per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i els seus organismes autònoms.

El pla personal de treball s’ha de subscriure entre la persona que exerceix la 
supervisió i la persona a la qual s’autoritza la prestació de servei en la modalitat de 
teletreball, amb el coneixement del cap o la cap del centre gestor, en el cas que no 
recaigui en aquesta figura la funció supervisora.
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Encarregar al Departament de Recursos Humans que gestioni les activitats for-
matives i distribueixi la informació necessària, a fi de dotar el personal de les eines 
que permetin d’elaborar el pla personal de treball per a la prestació de serveis en la 
modalitat de teletreball.  

Cinquè. Determinar que, durant la primera quinzena de gener, l’horari del bar res-
taurant del Parlament s’adapti a l’horari de tancament del Palau i finalitzi a les 15 ho-
res, i ofereixi pel que fa al servei de cafeteria entrepans freds i calents, amb la inclusió 
diària al servei d’un plat del dia, entre les 13 i les 14.45 hores, per a consumir al restau-
rant o per a emportar. El plat del dia ha d’oferir una alternativa de plats saludables per a 
conformar un àpat nutricionalment equilibrat, d’acord amb les pautes alimentàries que 
es recullen en el plec de prescripcions tècniques que regeix la concessió dels serveis de 
restauració, i s’ha d’oferir la possibilitat d’adaptar el menú a les necessitats alimentà-
ries específiques amb l’aportació dels diferents canals de comunicació a aquest efecte.

Encarregar al Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat i a l’Ofi-
cina de Contractació que avaluïn i analitzin l’efecte de les mesures adoptades, amb 
l’objectiu de mantenir l’equilibri econòmic de la concessió, tenint en compte totes 
les variables, inclosa la clàusula 41 del plec de clàusules administratives i el punt 10 
del Pla de contingència aprovat per la Mesa el 15 de setembre de 2020.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 850/XII, sobre l’aturada de la 
licitació dels terrenys de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
290-00759/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 87834 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.12.2020

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 850/XII, sobre l’atu-
rada de la licitació dels terrenys de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals (tram. 
290-00759/12), us informo del següent:

Per resolució de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral, de 
18 de setembre de 2020, es va denegar la concessió d’ocupació del domini públic 
maritimoterrestre dels terrenys esmentats que va sol·licitar la Fundació Privada Mar 
en el marc del projecte anomenat AQVAM.

A dia d’avui, aquests terrenys són domini públic maritimoterrestre i l’enderroc 
de les instal·lacions existents correspon a l’Administració General de l’Estat mitjan-
çant el Servei Provincial de Costes a Girona del Ministeri per a la Transició Ecolò-
gica i el Repte Demogràfic.

En relació amb el compliment del tercer apartat de la resolució, cal assenyalar els 
antecedents i les precisions següents:

– El 29 de desembre de 2006 el Ministeri de Medi Ambient (actualment Ministeri 
per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic) i la Conselleria de Medi Ambient 
i Habitatge (actualment Departament de Territori i Sostenibilitat) de la Generalitat de 
Catalunya varen signar el Protocol general per a la gestió sostenible de l’espai ocupat 
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per les instal·lacions de Radio Liberty incorporat al domini públic maritimoterrestre 
a Pals (Girona). Aquest Protocol es publica el 19 de març de 2007 al BOE (núm. 67).

– A la clàusula segona del Protocol i en l’àmbit de les seves competències, el Mi-
nisteri es va comprometre a dur a terme totes aquelles accions que requerissin del 
tractament ambiental adequat al tram de costa en què es troben les instal·lacions, 
així com també a efectuar les inversions que es consideressin necessàries per ga-
rantir, tant l’optima conservació, com l’ús públic i per materialitza-ho mitjançant 
el projecte corresponent per a la restauració ambiental de l’espai i l’enderroc de les 
edificacions. Es preveia una inversió màxima de dos milions d’euros.

– Així mateix, la clàusula cinquena del Protocol preveia la creació d’una Comis-
sió Tècnica de Coordinació i Seguiment de la Gestió Sostenible de les Instal·lacions 
de Radio Liberty a Pals (Girona).

– El 22 de novembre de 2019 es va signar l’Acta de constitució de la Comissió 
Tècnica de Coordinació i Seguiment de la Gestió Sostenible de les Instal·lacions de 
Radio Liberty a Pals (Girona) per part dels representats del Ministeri per a la Transi-
ció Ecològica i el Repte Demogràfic, per part de l’Administració General de l’Estat i 
del Departament de Territori i Sostenibilitat, per part de la Generalitat de Catalunya.

– En la primera reunió, l’Estat va fer una la valoració aproximada de les actua-
cions en aquest espai, fins a la data actual, d’uns 2,5 milions d’euros, incloent la 
demolició d’antenes i altres instal·lacions l’any 2006 (1,4 milions d’euros), despeses 
de vigilància i seguretat i diverses actuacions de manteniment, essent la inversió 
posterior a la signatura del protocol d’uns 0,75 milions d’euros. Tot seguit, també 
es va posar de manifest el perill actual que suposen les actuals instal·lacions per a 
les persones que puguin accedir al recinte i als edificis malmesos i en estat ruïnós.

– Per part de la Generalitat de Catalunya, la Comissió Tècnica va recordar que 
el compliment de la clàusula tercera del Protocol va ser el punt de partida per crear 
el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter mitjançant la Llei 15/2010, 
de 28 de maig, de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix 
Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una reserva natural integral.

– El Departament de Territori i Sostenibilitat també va informar en aquell mo-
ment que estava tramitant la sol·licitud de concessió impulsada per la Fundació Pri-
vada Mar i que l’estudi de viabilitat econòmica presentat no presentava les garanties 
corresponents de fiabilitat i precisió requerides.

Finalment, després de prendre en consideració totes aquests fets, la Comissió 
Tècnica va concloure la conveniència d’impulsar un projecte d’enderroc dels edifi-
cis i la restauració ambiental dels terrenys de l’antiga Radio Liberty, en els termes 
previstos pel Protocol.

Barcelona, 3 de desembre de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 852/XII, sobre la construcció 
d’una residència pública i d’un centre d’urgències d’atenció primària 
als terrenys de l’Institut Català del Sòl a Mollet del Vallès
290-00761/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 87835 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.12.2020

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 852/XII, sobre 
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la construcció d’una residència pública i d’un centre d’urgències d’atenció primària 
als terrenys de l’Institut Català del Sòl a Mollet del Vallès (tram. 290-00761/12), us 
informo del següent:

L’Incasòl és propietari dels terrenys situats al costat de l’Hospital de Mollet del 
Vallès, situats a la Ronda dels Pinetons nº 4. Aquesta parcel·la està qualificada pel 
planejament vigent com a sòl urbà consolidat, Clau Ea Equipament comunitari exis-
tent, d’ús administratiu.

Segons es determina en el certificat urbanístic emès per l’Ajuntament de Mollet 
del Vallès, en data 27 de setembre de 2017, els sòls qualificats com a sistema d’equi-
paments comunitaris Clau Ea, existents o en execució, podran ser públics o privats.

Així mateix, d’acord amb l’article 63 Condicions d’Ordenació i d’ús de les 
NPU, els possibles equipaments privats que s’autoritzin precisaran de la tramitació 
del corresponent Pla Especial urbanístic per a l’assignació d’usos i per la justificació 
de la seva integració en el teixit urbà consolidat.

Atès que aquests terrenys són un bé patrimonial, en el cas que es vulgui pro-
moure una iniciativa de titularitat pública per tal de construir els equipaments que 
es sol·liciten (una Residència de gent gran i un Centre d’Urgències d’Atenció Primà-
ria - CUAP), l’administració competent per fer-ho els hauria d’adquirir o expropiar 
a l’Institut Català del Sòl (Incasòl) ja que no els pot cedir gratuïtament a cap altra 
entitat o departament.

D’altra banda, atès que l’ús assignat a la parcel·la és el d’administratiu, caldrà la 
tramitació d’un Pla Especial d’assignació dels usos que necessiten (Residència de 
gent gran i un Centre d’Urgències d’Atenció Primària - CUAP).

Les gestions fetes per l’Incasòl per tal de segregar i facilitar l’ús de la parcel·la 
són les següents:

– Topogràfic, cadastre i Registre de la Propietat
En data 17/12/18 es va obtenir l’aixecament topogràfic encarregat per tal de fer 

la validació de correspondència entre Registre de la propietat i Cadastre. La vali-
dació de Cadastre va ser negativa ja que els límits cadastrals no coincidien amb la 
realitat física.

En aquests moments l’Incasòl està en tràmits pel procés de rectificació de límits 
de la finca, que precisa l’acord de les finques confrontants.

– Projecte d’urbanització de la parcel·la
L’Incasòl ha redactat també un projecte de portada de serveis i de pavimentació 

de la vorera situada davant de la finca, a la Ronda del Pinetons.
Abans de sol·licitar formalment la corresponent llicencia urbanística per a execu-

tar aquestes obres, el dia 4/11/20 s’ha enviat una còpia del projecte al departament 
tècnic de l’Ajuntament de Mollet als efectes que puguin procedir a una revisió prèvia.

– Gestions davant la Fundació Hospitalària
El febrer de 2018, l’ajuntament de Mollet del Vallès va sol·licitar a l’Incasòl tre-

ballar conjuntament per tal que la Fundació Hospitalària de Mollet, pogués ampliar 
les seves instal·lacions al solar objecte d’aquesta resolució parlamentaria.

En data 25 de juliol de 2019, la Fundació Hospitalària de Mollet va enviar al 
departament comercial de l’Incasòl una proposta d’oferta de compra per la parcel·la 
qualificada de Clau Ea Equipament comunitari existent, d’ús administratiu, però no 
es va arribar a presentar formalment.

Finalment, segons informa el Departament del Salut, en el marc del Pla Nacio-
nal d’Urgències de Catalunya (Plnuc) es treballa en la planificació d’actuacions per 
millorar l’atenció continuada i urgent en l’àmbit territorial del Baix Vallès. Més en 
concret, d’entre els dispositius i serveis per atendre aquestes necessitats es preveu 
efectivament la reordenació de l’atenció urgent al Baix Vallès i s’està estudiant el 
desenvolupament d’un Centre d’Urgències d’Atenció Primària.

Així, per bé que cal encara completar una fase de treball intern en el si del De-
partament de Salut per poder concretar els aspectes estratègics i operatius, així com 
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la seva relació amb els altres dispositius i serveis territorials sanitaris la ubicació 
idònia del CUAP, el fet és que ateses les prioritats epidemiològiques actuals, en 
aquest darrer període ha comportat que s’haguessin de concentrar esforços per en-
carar la gestió de la crisi provocada per l’epidèmia de la covid-19.

Barcelona, 3 de desembre de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 853/XII, sobre les obres de 
millora de la carretera TV-3141 de Reus a Cambrils
290-00762/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 87460 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.12.2020

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 853/XII, sobre les 
obres de millora de la carretera TV-3141 de Reus a Cambrils (tram. 290-00762/12), 
us informo del següent:

Es continua treballant per formalitzar el conveni de col·laboració entre la Gene-
ralitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, per donar compliment a l’acord entre re-
presentants de l’Ajuntament, la Generalitat i l’AAVV de la Urbanització Blancafort 
de Reus amb l’objectiu de finançar conjuntament aquesta actuació i executar-la a la 
màxima celeritat en funció de les disponibilitats pressupostàries.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha impulsat l’actualització del pro-
jecte constructiu que defineix el carril bici i drenatge longitudinal a la TV-3141 del 
PK 6+500 a la rotonda de Blancafort fins al PK 7+000, que va ser redactat inicial-
ment per l’Ajuntament de Reus.

També s’impulsarà la redacció d’un Estudi de viabilitat per segregar i facili-
tar l’accés dels vehicles a la T-11 amb un ramal directe, tot compatibilitzant-ho 
amb la presència de la estructura sobre el barranc de Pedret en el PK 6+996 de 
la TV-3141.

Així mateix, actualment i en base a l’EI-AT-07039, s’ha redactat el projecte 
constructiu «Millora local. Carril bici, drenatge longitudinal i cunetes remuntables 
a la carretera TV-3141 del PK 4+700 al 6+500 (rotonda Blancafort). Reus», clau: 
MT-16058. Aquest projecte està en fase de maqueta.

La secció tipus definida al projecte és la següent:



BOPC 757
14 de desembre de 2020

4.50.01. Compliment de resolucions 51 

També, basant-se en el mateix estudi Informatiu, es proposa impulsar la redac-
ció d’un nou projecte constructiu que desenvoluparia aquesta secció pel lateral de la 
carretera TV-3141 fins el creuament de l’Autopista AP-7, als voltants del PK 1,000, 
atès que la continuïtat fins el camí de Cavet, restaria fora dels vials competència 
d’aquest Departament. Cal fer constar que aquesta secció transversal dissenyada, 
en un cas i prevista en l’altre, no preveu la formació de vorades ni d’arbrat en zones 
interurbanes, tot combinant el trànsit de bicicletes amb el de vianants esporàdics.

Barcelona, 30 de novembre de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 855/XII, sobre el tercer fil 
ferroviari del Camp de Tarragona
290-00764/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 87836 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.12.2020

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 855/XII, sobre 
el tercer fil ferroviari del Camp de Tarragona (tram. 290-00764/12), us informo del 
següent:

El passat 2 de setembre es va adreçar un escrit al ministre de Transport, Mobili-
tat i Agenda Urbana per tal que es prenguin en consideració i s’impulsin les mesures 
adients per fer efectiu el mandat parlamentari.

En el mateix sentit, el passat 30 d’octubre el Secretari d’Infraestructures i Mobi-
litat va adreçar un escrit al Secretari d’Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Ur-
bana per sol·licitar l’impuls dels treballs establerts a la resolució.

Barcelona, 3 de desembre de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 856/XII, sobre la gestió i el 
control dels habitatges de protecció oficial
290-00765/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 87837 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.12.2020

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 856/XII, sobre la 
gestió i el control dels habitatges de protecció oficial (tram. 290-00765/12), us in-
formo del següent:

En relació amb l’apartat a), relatiu a l’agilització dels tràmits de concessió i lliu-
rament de claus d’habitatges mitjançant la Mesa de Valoració de les Situacions 
d’Emergències Econòmiques i Socials de Catalunya, us informo que les contin-
gències derivades de l’impacte de la pandèmia en la gestió dels expedients per part 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), les Oficines Locals d’Habitatge 
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(OLH), i els serveis socials dels ajuntaments no han permès agilitzar notablement 
els tràmits, tot i que durant aquest període s’ha continuat exercint el dret de tanteig 
i retracte d’acord amb el Decret Llei 1/2015 per tal que la Generalitat disposés de 
més habitatges per poder atendre casos de la Mesa i, alhora, donar suport, sempre 
que fos possible, a ajuntaments amb mesa pròpia que el requerissin per a la gestió 
dels casos portats per aquests òrgans municipals.

Pel que fa a l’apartat b), sobre el «programa d’inspeccions», us informo que re-
centment s’han enviat cartes a 45 ajuntaments de Catalunya (els de les ciutats més 
importants i amb més pressió de casos de la Mesa d’Emergències), oferint-los la 
possibilitat de participar en un Programa d’Inspeccions sobre habitatges que es-
tarien desocupats i no complirien amb la seva funció social, el qual consistiria en 
el finançament compartit dels expedients d’inspecció que en exercici de les seves 
competències correspon obrir a les administracions municipals, que alhora tenen la 
competència sancionadora

Barcelona, 3 de desembre de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 882/XII, sobre l’adopció de 
mesures urgents per a impulsar el projecte del centre recreatiu i 
turístic Hard Rock a Vila-seca i Salou
290-00791/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 87838 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.12.2020

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 882/XII, sobre 
l’adopció de mesures urgents per a impulsar el projecte del centre recreatiu i turístic 
Hard Rock a Vila-seca i Salou (tram. 290-00791/12), us informo del següent:

El Govern de la Generalitat de Catalunya, tal i com ha manifestat el President, 
el vicepresident i conseller d’Economia i, també, el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, en seu parlamentària, –comissions d’Economia i comissions de Territori, en 
interpel·lacions i preguntes orals–, el projecte del Centre Recreatiu i Turístic Hard 
Rock no ha comportat, no comporta ni comportarà cap desembossament de diner 
públic.

Barcelona, 3 de desembre de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 884/XII, sobre la necessitat 
d’impulsar el projecte Hard Rock Entertainment World
290-00793/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 87839 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.12.2020

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 884/XII, sobre 
la necessitat d’impulsar el projecte Hard Rock Entertainment World (tram. 290-
00793/12), us informo del següent:

El Govern de la Generalitat de Catalunya, tal i com ha manifestat el conseller de 
Territori i Sostenibilitat, en la seva compareixença davant la Comissió de Territori 
del passat 15 d’octubre, sempre s’ha compromès, a desenvolupar el projecte Hard 
Rock amb consens amb el territori i de manera sostenible i respectuós amb l’entorn.

Barcelona, 3 de desembre de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 902/XII, sobre l’habitatge 
amb perspectiva juvenil
290-00806/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 87840 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.12.2020

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 902/XII, sobre 
l’habitatge amb perspectiva juvenil (tram. 290-00806/12), us informo del següent:

El Govern està reforçant la coordinació per a donar una millor resposta a les 
necessitats d’habitatge de la població jove, amb l’impuls de mecanismes norma-
tius com el Decret Llei 17/2019, o la Llei 11/2020, que han de permetre augmentar 
l’oferta d’habitatge de lloguer assequible, protegit i social, i contribuir en la neces-
sària contenció de les rendes de lloguer del mercat privat. Alhora, us informo que la 
perspectiva juvenil consta incorporada a la convocatòria d’ajuts al pagament ordina-
ri regulades per la Resolució TES/986/2020, de 8 de maig, per la qual s’aproven les 
bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, 
de les subvencions per al pagament del lloguer, en la qual, dins el punt 11, sobre cri-
teris de priorització i valoració, es preveu que «en cas d’empat, tindrà prioritat la 
unitat de convivència inclosa en un o més dels criteris que s’especifiquen a continua-
ció. A la unitat de convivència que estigui inclosa en més d’un criteri, se li sumarà 
la puntuació corresponent a cada un d’ells.

»e) Persones sol·licitants que siguin joves entre 18 i 35 anys si els ingressos de la 
unitat de convivència són inferiors a 0,94 vegades l’IRCS: 50 punts. g) Persones sol-
licitants que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin menys de 35 anys: 40 
punts. h) Persones sol·licitants que siguin joves entre 18 i 35 anys amb ascendents o 
descendents al seu càrrec: 35 punts. k) Persones sol·licitants que siguin joves extute-
lats/ades i que tinguin entre 18 i 21 anys: 20 punts.»
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En aquest sentit, en els darrers anys, també s’ha treballat per reforçar la col·la-
boració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i la Direcció General de 
Joventut (DGJ) i l’Agència Catalana de la Joventut (ACJ). Cal tenir en compte que 
l’ACJ és l’organisme que impulsa (en col·laboració amb el món local) el desplega-
ment de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) i de les seves Oficines 
Joves. La col·laboració entre l’AHC i la DGJ i l’ACJ s’ha traduït, entre altres coses en 
l’impuls d’un nou programa (o estratègia) per fomentar els models alternatiu d’accés 
i tinença de l’habitatge.

Cal recordar que la DGJ i l’ACJ impulsen l’assessoria d’habitatge per a joves: 
un servei d’orientació i assessorament juvenil en matèria d’habitatge, que s’ofereix 
mitjançant el portal Jove.cat. Aquest servei va intensificar la seva activitat durant 
l’estat d’alarma. En aquest mateix sentit, apuntar la recent edició (sota l’impuls de la 
XNEJ) de la «Guia joves i habitatge: mesures urgents en habitatge per la Covid-19», 
en què s’expliquen les mesures d’excepcionalitat en matèria d’habitatge lligades a la 
situació de pandèmia.

Així mateix, el Govern està potenciant les noves formes de tinença d’habitatge, 
ja des de l’aprovació de la Llei 19/2015, del 29 de juliol, d’incorporació de la propie-
tat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
o l’esmentat Decret Llei 17/2019.

La DGJ i l’ACJ impulsen els models alternatiu d’accés i tinença de l’habitatge 
mitjançant un programa de divulgació, formació i acompanyament als ens locals. 
L’objectiu del programa (desenvolupant conjuntament amb l’AHC i el Consell Naci-
onal de la Joventut de Catalunya) és afavorir que l’administració municipal desen-
volupi projectes de masoveria urbana o de cooperatives en cessió d’ús per millorar 
l’accés dels i les joves a l’habitatge i contribuir a trencar el binomi compra/lloguer 
en el mercat immobiliari.

El programa ofereix suport tècnic mitjançant accions formatives i d’acompa-
nyament, amb l’objectiu que els ens locals impulsin aquestes alternatives i adeqüin 
la seva implantació a les diverses realitats socials i territorials existents. Durant el 
2019 es va dur a terme un curs formatiu per a professionals de joventut dels ens lo-
cals i càrrecs electes, del qual es van fer dues edicions, una a Lleida (amb 20 assis-
tents) i l’altra a Terrassa (amb 21 assistents) i es va fer acompanyament a les proves 
pilot que s’havien posat en marxa a finals de 2018 als ajuntaments de la Granadella 
i Igualada per desenvolupar projectes de masoveria urbana.

Actualment, s’està treballant en el reforç d’aquest programa, amb la voluntat 
d’anar més enllà de l’assessorament als ens locals i d’incorporar-hi noves mesures 
de suport i d’ajut directe.

Barcelona, 3 de desembre de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 903/XII, sobre l’impuls d’un 
pacte contra la crisi de preus del sector agroalimentari
290-00807/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 88008 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.12.2020

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 903/XII, sobre 
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l’impuls d’un pacte contra la crisi de preus del sector agroalimentari (tram. 290-
00807/12), us informo del següent:

En relació amb el primer punt, el Govern de la Generalitat, i en particular el De-
partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), treballen des 
de fa molt temps en l’impuls d’actuacions que assegurin la viabilitat del sector. En 
aquest sentit s’ha treballat intensament i de manera conjunta amb els diversos agents 
de la cadena agroalimentària que estan implicats en algun dels seus trams per tal de 
buscar una solució a un problema tan complex com el de la crisi de preus del sector 
agroalimentari.

Per tant, i com podrà veure’s al llarg de la informació de compliment recollida 
als diversos apartats plantejats en aquesta Resolució, en la majoria d’aquests el Go-
vern de la Generalitat ja està actuant en cada cas i impulsant, d’acord a les seves 
possibilitats competencials, actuacions per intentar acabar amb el mal crònic que 
amenaça el present i futur del sector agrari i pesquer. No obstant això, la dificultat 
relacionada amb l’alta volatilitat dels preus agraris i les pèssimes condicions de ne-
gociació, una feblesa absoluta que té el sector productor degut a la baixa estructura-
ció del mateix, dificulten aquesta tasca. Aquestes especificitats intrínseques que al 
llarg de la Resolució no es mencionen, és d’especial rellevància que també s’afrontin 
el més aviat possible i en paral·lel a tota l’estratègia traçada des del propi sector, si es 
vol avançar cap a una solució òptima.

A grans trets és oportú mencionar que el DARP ha realitzat plans sectorials pels 
sectors més afectats per la crisi de preus per tal d’assegurar la seva viabilitat. Un 
exemple en aquest sentit és el Pla d’Acció de la Fruita Dolça (2018-2020), del qual 
el 26 de novembre va presentar-se’n els resultats i del qual també es preveu seguir 
donant continuïtat a algunes de les actuacions plantejades. El Pla va articular-se en 
10 mesures i ha mobilitzat fins a 10 M€. De fet, més de 6 M€ corresponen al pla 
d’arrencades i als plans de reconversió. Altres mesures destacades han estat el reforç 
de totes les baules de la cadena de valor; l’establiment de Circumscripcions Eco-
nòmiques; facilitar el fet de poder disposar de dades actuals del sector, l’impuls de 
campanyes per incrementar el consum de fruita; vetllar pel compliment de la nor-
mativa; l’impuls de la internacionalització; l’aposta per la innovació; o el suport a la 
professionalització de la producció, entre d’altres.

De fet, el Pla d’Acció de la Fruita Dolça s’alinea als 10 projectes transformadors 
que ha aprovat el Departament per avançar cap a un canvi de model del sector inclo-
sos dins del Pla de reactivació econòmica i protecció social en l’àmbit de la Coreco.

Referent al segon punt, des del DARP, mitjançant la Direcció General d’Alimen-
tació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, s’està treballant en la millora de la Ley 
12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria a través d’un seguit de propostes que han de permetre, precisament, mi-
llorar el funcionament de la cadena alimentària a través del Cadecat i dels controls 
que realitza dels contractes agroalimentaris a Catalunya. Entre d’altres, es treballa 
en promoure una interpretació que reforci tan com sigui possible la posició nego-
ciadora del sector productor. No obstant això, l’aplicació de la normativa catalana 
seguirà estant limitada a l’àmbit competencial assignat en els termes establerts de 
control de cadena alimentària, segons sentència del Tribunal Constitucional.

Així mateix, i davant la manca de concreció executiva del contingut de la modifi-
cació de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento 
de la cadena alimentaria; mitjançant el Real Decreto-Ley 5/2020, de 25 de febrero, 
por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y 
alimentación, s’ha recomanat als grups parlamentaris catalans amb representació a 
les Corts Generals i que donen suport al Govern de la Generalitat que optin per la 
via de l’esmena al text per aprofundir en la millora de l’esmentada llei, amb l’objec-
tiu de contribuir a fer realment aplicable aquest Real Decreto-Ley. Un tràmit possi-
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ble d’acord a l’aprovació per part del Congrés dels Diputats, el passat 25/03/2020, de 
la seva tramitació com a Proyecto de Ley.

Pel que fa al tercer punt, i a l’acompliment dels objectius als quals instava:
En relació amb l’apartat a), en el punt anterior s’ha detallat l’esforç del DARP en 

aquest sentit, i s’ha estat treballant amb el sector en la detecció de necessitats, man-
cances i oportunitats existents per tal d’elaborar un document de millores a la Ley 
12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria.

Referent a l’apartat b) des del DARP, i a petició d’Unió de Pagesos (UP), ja s’ha 
publicat al DOGC el Reglament per desenvolupar la Llei 18/2015, de 29 de juliol, de 
les organitzacions interprofessionals agroalimentàries.

En relació amb l’apartat c), tenint en compte que ja existeix la regulació de la 
traçabilitat a nivell europeu i català amb suficient rigor com per garantir el control 
en aquest aspecte, ja que aquesta regulació obliga a tots els operadors econòmics de 
la cadena alimentària a tenir la traçabilitat dels productes alimentaris que comerci-
alitzen, aquest és un aspecte subjecte a control oficial i un requisit d’autocontrol per 
part dels operadors econòmics. A més a més, la normativa comunitària d’informació 
alimentària destinada al consumidor final i altres normatives alimentàries específi-
ques sectorials, regulen la indicació de l’origen en l’etiquetatge dels aliments.

Tanmateix i des del DARP, amb la voluntat inequívoca de millorar tots aquells 
processos que puguin contribuir a assegurar la transparència en la traçabilitat per 
tal que les persones consumidores tinguin tota la informació necessària i relativa 
als productes que estan consumint, es seguirà reballant per reforçar els controls de 
verificació d’acord a la participació del sector.

S’ha de tenir en compte que tant en les inspeccions de control oficial com en 
els controls exploratoris s’efectuen diferents tipus d’inspeccions. En particular, ac-
tuacions de verificació del sistema de traçabilitat de l’operador i verificació de l’eti-
quetatge. No obstant això, la irrupció de la Covid-19 i les conseqüents restriccions 
aplicades han obligat a redefinir la programació prevista per a 2020, havent-se vist 
afectada la periodicitat d’aquests controls de manera temporal.

Pel que fa a l’apartat d), per una banda les retirades ordinàries s’han de fer a tra-
vés de programes operatius de les Organitzacions de Productors de Fruites i Horta-
lisses (OPFH). Per altra banda, les retirades extraordinàries són programes que des 
de les institucions comunitàries han mostrat reticències a donar-hi continuïtat, mal-
grat tenir-ne la competència.

En relació amb l’apartat e), la nova política agrària comuna 2021-2027 és una 
qüestió que s’està treballant en aquests moments. Així, seguint els tràmits establerts, 
el Consell de Ministres va presentar les seves esmenes als reglaments elaborats per 
la Comissió Europea, i el Parlament Europeu va votar les seves. En aquests mo-
ments estan en les reunions dels trílegs per arribar a un acord definitiu.

A l’Estat espanyol, un dels debats més rellevants és entorn a la importància de 
prioritzar o fonamentar les polítiques en la condició d’agricultor actiu i/o en donar 
prioritat als ajuts a la renda.

Tot i que no s’hi poden incloure perquè els ajuts estan desconnectats, la deci-
sió final depèn de la negociació amb l’Estat espanyol i del Pla Estratègic que s’ha 
d’aprovar. Així, l’acord final no està a les mans del Govern de la Generalitat tot i que 
ja s’ha fet una proposta de plantejament.

Referent a l’apartat f), el DARP ja ha definit els criteris que s’han d’acomplir per 
tal de ser agricultor genuí. Això no obstant, la decisió final depèn de la negociació 
amb l’Estat espanyol i del Pla Estratègic que s’ha d’aprovar.

En relació amb l’apartat g), en el marc de la situació d’emergència sanitària pro-
vocada per la Covid-19 i les conseqüents restriccions de caràcter socioeconòmic 
aplicades, s’ha hagut de redefinir la previsió inicial en termes de control. En el sentit 
del contingut exposat a l’apartat c) i per les causes sobrevingudes mencionades, s’ha 
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prioritzat prioritzar el control de l’etiquetatge per tal de detectar frau alimentari, ha-
vent-se de deixar en segon terme els controls del mercat únic europeu.

Pel que fa a l’apartat h) i per una banda, el pressupost de la Generalitat de Cata-
lunya per a 2020 ja augmenta en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i alimen-
tació. Sumant els fons europeus als recursos propis, el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació comptarà amb 726,3 M€: 338,6 M€ es corresponen 
a fons propis del DARP; 380,6 M€, a fons europeus, i 7 M€ a despesa financera del 
Capítol 8.

L’increment dels recursos propis és de l’11,4% i l’increment total, incorporant els 
fons europeus, és del 14,4%. En relació a l’any 2015, els fons propis augmenten un 
26,5%. Això no obstant, s’és conscient que, tot i que encara no sigui un augment su-
ficient, s’està revertint la tendència.

Per altra banda, la decisió d’augmentar els pressupostos en matèria d’agricul-
tura en l’àmbit estatal no correspon al Govern de la Generalitat. Això no obstant, 
i d’acord al compromís de Govern i del DARP amb el sectors agrícola, ramader i 
pesquer; es seguirà instant al govern de l’Estat espanyol que faci seu també aquest 
compromís traduint-lo en augments pressupostaris.

En relació amb l’apartat i), per una banda és convenient reconèixer la importàn-
cia del Consell Català de l’Alimentació com una eina de país que ha d’ésser el Par-
lament de l’Alimentació. És a dir, com un lloc de debat on es tractin els temes de 
l’alimentació tenint en compte tots els punts de vista, amb una visió de 360 graus. 
Per tant, es considera oportú reconèixer l’ens com a fòrum de participació i col·la-
boració, de debat i assessorament i de consulta i proposta en qüestions relacionades 
amb l’agroalimentació; a tenir en compte en l’elaboració de continguts de campa-
nyes agroalimentàries.

En aquest sentit, la comunicació és i seguirà sent una de les prioritats que el Con-
sell Català de l’Alimentació emfasitzarà en les seves línies de treball, i així ho està 
recollint el Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya (PEAC) que properament 
establirà les actuacions a realitzar en els propers anys en la política alimentària de 
Catalunya 2021-2026. S’aborda també el desenvolupament i la promoció d’hàbits 
alimentaris saludables, així com l’assoliment d’un sistema alimentari segur i de qua-
litat capaç de generar confiança a les persones consumidores. Un dels reptes iden-
tificats a treballar en els propers anys és el d’incrementar l’adopció i seguiment de 
patrons i hàbits alimentaris saludables.

Per altra banda, recordar que el DARP ha realitzat i segueix realitzant campa-
nyes posant en valor la dieta mediterrània i el consum d’aliments saludables asso-
ciats a la mateixa. A continuació, i entre d’altres, es poden destacar els següents pro-
jectes i campanyes de foment de l’alimentació saludable relacionades amb la dieta 
mediterrània:

– Programa «Fruita i llet a les escoles» (des de l’any 2010).
– Campanya «La teva fruita» (2019 i 2020).
– Campanya «Ara toca productes catalans –No em toquis els ous–» (2019 i 

2020).
– Campanya de promoció del peix de llotja (2018).
– Campanya «Una història de plaers» (2017, 2018 i 2019).
– Campanya «Ara producte local» (2020).
– Producció de 7 espais «A prop», que s’emeten els dijous després del TN Vespre 

per promoure el producte de proximitat (2020).
A banda, es porten a terme altres actuacions amb el suport del DARP. Algunes 

de destacades:
– Concurs Pere Tàpies a El Suplement de Catalunya Ràdio de foment de produc-

tes de proximitat (2019 i 2020).
– Suport al programa Gent de Mercats de TV3 (product placement peix de llotja, 

carn de xai i avellana de Reus) (2019).
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– Suplement especial Time Out Menja’t Catalunya (encartat en el Time Out del 
27 de setembre del 2018, distribució gratuïta i versió en anglès distribuïda pel MWC 
2019).

– Suplement especial revista Cuina Plaers de la Terra. Edició encartada amb la 
revista Cuina i edició digital interactiva (2018 i pendent reedició aquest 2020).

– Així mateix, a través de les xarxes socials del DARP, s’han realitzat, s’estan 
fent o es portaran a terme campanyes de foment de la carn de cavall, conill, o sen-
glar, entre d’altres.

Per tant, el DARP continuarà elaborant campanyes de comunicació, d’acord 
al Consell Català de l’Alimentació, amb l’objectiu de garantir la correcta difusió 
i transmissió d’informació veraç en cada fase de la cadena alimentària; i de posar 
en valor la dieta mediterrània, treballant el concepte de consum equilibrat de carn 
d’acord, entre d’altres, amb les associacions sectorials de carn. En aquest sentit, a 
més de les campanyes mencionades, se n’impulsaran d’altres com per exemple «Ca-
talunya, on el menjar és cultura»; i s’impulsarà la creació del Canal Aliments com 
a mitjà institucional de centralització i difusió d’informació veraç i contrastada en 
l’àmbit alimentari.

Així mateix, recordar també que des del Departament de Salut, a la Secretaria 
de Salut Pública, mitjançant l’Agència de Salut Pública de Catalunya, ens responsa-
ble de la promoció i la protecció de la salut, s’impulsen polítiques de promoció per a 
la salut i prevenció de la malaltia, mitjançant actuacions i serveis dirigits a fomentar 
la salut de la població, l’envelliment saludable i l’equitat. Entre aquestes, l’alimen-
tació saludable.

Referent a l’apartat j), tot i que aquesta és una decisió de l’Estat, la solució dels 
problemes és a l’origen, pel que corregint el problema dels preus percebuts del pro-
ductor, a través de la redistribució dels beneficis entre els diferents actors de la ca-
dena, la situació de crisi quedaria molt acotada.

En la mesura de l’habilitació competencial del DARP, aquest treballa de mane-
ra conjunta amb els representants implicats en aquests desequilibris per millorar la 
rendibilitat del sector agrari amb l’objectiu d’incrementar els preus percebuts pel 
productor equilibrant els marges entre les diferents baules de la cadena de valor. En 
aquest sentit, i entre d’altres, el Consell Català de l’Alimentació, des de fa un any, 
està duent a terme l’elaboració del Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya 
2021-2026 (PEAC) com a eina de caràcter interdepartamental i intersectorial que 
defineix la visió, els objectius i les iniciatives prioritàries sobre el futur de l’alimen-
tació al nostre país.

El PEAC ha estat elaborat amb una visió sistèmica, en la qual totes les iniciatives 
i actuacions són contemplades a partir de la seva multisectorialitat i transversalitat. 
El reconeixement explícit de la relació entre el sistema de producció, comercialitza-
ció i consum dels aliments amb la salut, el medi ambient i l’educació, entre d’altres 
àmbits, és clau per articular actuacions que donin resposta, de manera integral, als 
reptes actuals de la societat.

L’adopció d’aquesta visió implica que la política alimentaria del país ha de passar 
de fer-se en clau sectorial, per mirar més enllà de la producció alimentària i fixar el 
focus en el consumidor, com a palanca de canvi de tot el sistema alimentari. És en 
aquest sentit que un dels protagonistes centrals del PEAC és el consumidor, aline-
ant-se així amb les noves estratègies de la política europea, com el Farm to Fork o 
el Green Deal.

El PEAC s’estructura en 4 eixos, un dels quals és «Un sistema alimentari just, 
equitatiu i cohesionat», essent un dels principal reptes que el nostre sistema alimen-
tari ha d’assolir. Per fer-ho des de el Pla s’aborda des de tres perspectives diferencia-
des: l’accessibilitat, l’equilibri inter-sectorial i la col·laboració dels agents. Destaca 
la necessitat de millorar la capacitat d’organització del sector primari i reforçar la 
posició dels seus professionals en la cadena de valor vetllant perquè adoptin un rol 
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equànime en les negociacions amb la resta d’agents i es garanteix una distribució 
equitativa del valor generat.

En relació amb l’apartat k), l’Observatori Agroalimentari de Preus garanteix la 
transparència i la veracitat dels preus i, per fer això, es requereix transparència i tre-
ballar de forma rigorosa, estricta i meticulosa. Els sectors que actualment estan en 
actiu són: la fruita de pinyol, la fruita de llavor i la fruita seca. Són els sectors més 
sensibles pel que fa a preus, i està previst ampliar, quan sigui possible, l’àmbit d’ac-
tuació a sectors sensibles com el conill i a d’altres dels quals s’estan estudiant la seva 
viabilitat econòmica i necessitats del mercat.

En el marc dels treballs per definir el Pla Estratègic de l’Alimentació de Cata-
lunya (PEAC) 2021-2026 es proposa una actuació orientada a consolidar un obser-
vatori de la cadena alimentaria el qual, incrementant la seva dotació econòmica i 
de recursos humans, incrementaria també la capacitat operativa de l’Observatori de 
Preus ampliant-ne les seves funcions.

Pel que fa a l’apartat l), amb l’objectiu que hi hagi consum de proximitat, a més 
de les campanyes i actuacions descrites a l’apartat i), l’objectiu de les quals és el de 
conscienciar a la població dels beneficis socioeconòmics i de salut d’aquest tipus de 
compra, és també necessari facilitar l’impuls de les activitats econòmiques que op-
ten per la venda de proximitat i la qualitat dels seus productes.

És per això que amb l’objectiu de seguir fomentant els canals curts de venda, els 
mercats locals i la interrelació de proximitat en el mercat alimentari, el DARP im-
pulsa diverses actuacions relacionades:

Per una banda, en el marc de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, 
s’impulsen diverses actuacions amb l’objectiu d’enfortir els mercats de venda i con-
sum de proximitat. En aquest sentit, se’n destaquen les següents:

– Línia de treball orientada a la identificació de productes ecològics produïts a 
Catalunya, tant ramaders com agrícoles, vehiculada a través de la creació d’un re-
duït grup de treball reunit en dues ocasions (16.09.19 i 30.09.19) a Manresa. Un cop 
rebut l’informe encarregat a l’empresa consultora, estudi de la normativa que per-
metria desenvolupar un logotip específic que emfasitzi la procedència ecològica del 
mercat local.

– Pla d’acció per a la biodiversitat cultivada a Catalunya, aprovat a 2013 i encara 
vigent, amb l’objectiu de promoure la recuperació, la conservació, l’ús, la divulgació 
i comercialització de les varietats locals a Catalunya i, també, el reconeixement i la 
posada en valor de la biodiversitat agrària.

– Decret 163/2018, de 17 de juliol, de venda directa de llet crua de vaca, a través 
del qual es pretén fomentar el consum de productes d’origen animal en circuit curt 
o de proximitat.

– Impuls de la producció i transformació de productes de ramaderia de proximi-
tat, bàsicament amb la promoció de petits escorxadors d’ungulats, incloent els es-
corxadors mòbils, amb l’objectiu de fomentar la comercialització en circuits curts i 
afavorir polítiques de lluita contra el canvi climàtic.

Per altra banda, la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agro-
alimentàries impulsa dues línies de suport per fomentar la venda de proximitat. La 
primera, de foment de les cadenes curtes i dels mercats locals, tot i que s’ha articu-
lat durant 3 anys com a ajuda del Programa de Desenvolupament Rural (PDR), ara 
s’ha transformat en una ajuda de mínims essent més senzill el seu tràmit per a les 
persones beneficiàries. La segona línia de suport es vehicula a través del projecte 
Tr3s Local, en el marc del programa europeu interregional POCTEFA, i consisteix 
en actuacions de suport adreçades a productors dedicats a la venda de proximitat.

A destacar, també, l’habilitació d’un marc regulador a través de l’aprovació del 
Decret 24/2013 per l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroali-
mentaris.
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Així mateix, és necessari destacar que durant l’anualitat 2020 el DARP ha des-
tinat al sector un total de 2.463.297 € per a la promoció de productes de proximitat. 
A la vegada, recordar que el Pla Estratègic de l’Alimentació a Catalunya (PEAC) 
2021-2026 s’incideix sobre:

– Informació i sensibilització de la població de l’impacte que tenen les seves de-
cisions de consum.

– Llei de contractació Pública Alimentària: Articulació d’un marc normatiu que 
reguli i incentivi l’alimentació saludable, de proximitat i sostenible en els entorns i 
espais públics.

– Xarxes de distribució i venda en línia de productes locals: Generació de sis-
temes de connexió entre la producció de proximitat i les persones consumidores, 
agilitzant i facilitant la seva interacció, mitjançant plataformes digitals i logístiques.

En relació amb l’apartat m), és una prioritat pel DARP fomentar l’emprenedo-
ria, dinamitzar el teixit empresarial i millorar l’ocupabilitat dels joves per mitjà 
de tots els agents que influeixen en la migració juvenil entre el món rural i el món 
urbà, com ara les empreses, els centres de formació i les oficines joves. Per impulsar 
aquest objectiu, s’impulsen diverses actuacions relacionades entre elles.

Per una banda, garantint el relleu generacional amb la incorporació de nous joves 
al sector agrari, a través de la línia d’ajut a la incorporació de joves dins del Progra-
ma de Desenvolupament Rural (PDR) 2014/2020. És una de les mesures més impor-
tants del programa, i que es regula anualment a través de l’Ordre de convocatòria 
dels ajuts del Contracte Global d’explotació. El Pla Financer del programa preveu, 
per a la incorporació de joves, una dotació inicial de 72 milions d’euros de despesa 
pública total, dels quals a finals de 2019 se n’han executat un total de 35.769.391,91 €,  
el que significa un 49,68% de la dotació inicial, que està orientada directament a la 
incorporació de joves a l’activitat agrària.

Per altra banda, amb la creació del Campus Empresarial Agrari (en xarxa de les 
14 escoles agràries, però ubicat a l’EA Tàrrega) per dinamitzar a través de la forma-
ció i la transferència de coneixements en tots els temes de gestió empresarial agrà-
ria. Es fonamenta en 3 eixos estratègics: retenció i atracció de talent cap al sector 
agroalimentari; formació joves empresaris agraris i emprenedors agroalimentaris 
rurals, i formació d’itinerari formatiu: en tres moments vitals diferenciats del futur 
empresari agroalimentari.

Així mateix, existeixen també altres accions per fomentar l’accés de les joves 
emprenedores a les ajudes, subvencions, programes i altres recursos existents. Odis-
seu. Per exemple, el Programa Leader, impulsat i finançat pel DARP i el Fons Eu-
ropeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader), inclou una convocatòria anual 
d’ajuts econòmics destinats a projectes que dinamitzin i fomentin l’activitat econò-
mica, la creació d’ocupació, el retorn de talent jove o la conservació del patrimoni i 
de l’entorn natural de les àrees rurals. L’elecció dels projectes subvencionats es deci-
deix per concurrència competitiva i, entre els criteris i barems recollits a les bases de 
les convocatòries, s’hi inclou la valoració de projectes impulsats per dones menors 
de 40 anys. També la Direcció General de Joventut (DGJ) col·labora amb el DARP a 
través del Programa Odisseu per a fomentar el retorn del capital humà format en les 
universitats a les zones rurals. En concret, d’una banda es duu a terme el Pràcticum 
Odisseu, a través del qual s’incentiva que joves universitàries i universitaris facin 
pràctiques remunerades en empreses situades en municipis rurals per promoure la 
competitivitat empresarial. D’altra banda, es realitzen Networkings entre noies i nois 
joves i empreses en l’àmbit rural, els quals pretenen potenciar la creació d’espais de 
trobada d’inspiració, coneixement i creació de xarxa que facilitin el retorn o la ins-
tal·lació d’aquestes persones a la comarca mitjançant la recerca d’oportunitats labo-
rals. A més, la DGJ també participa al grup de Joves i món rural, creat pel DARP.

En termes d’igualtat de gènere, s’incentiven polítiques que han de permetre l’ar-
relament de les dones en el món rural i la creació d’oportunitats atractives.
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En primer lloc, la majoria d’aquestes polítiques de gènere s’articulen a través del 
Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2016-2020. Amb aquest 
Programa, el Departament fa explícit el seu compromís per desenvolupar i millorar 
les polítiques públiques que impliquen les dones rurals i les dones de la mar, i res-
pon a la voluntat d’incorporar la dimensió de gènere en totes les seves actuacions, a 
fi de promoure una política activa i visible d’integració de la perspectiva de gènere.

El Programa es divideix en cinc objectius estratègics relacionats amb la transver-
salitat; la visibilitat i reconeixement; l’emprenedoria, activitat econòmica i lideratge; 
la participació; i la qualitat de vida.

Aquest Programa tindrà continuïtat en els propers anys. En aquest sentit, apuntar 
que l’actual Programa s’ha sotmès a una avaluació externa, amb el suport del Proava 
(un fons de recursos pressupostaris dotat per part del Departament de la Vicepre-
sidència, Economia i Hisenda destinat a cofinançar propostes d’avaluació de políti-
ques públiques realitzades per part dels departaments i entitats del sector públic de 
la Generalitat de Catalunya). Amb aquesta avaluació, s’han generat aprenentatges 
sobre dos aspectes: el disseny del programa (qüestió relacionada amb la coherència 
de les seves components) i la seva implementació (qüestió relacionada amb el seu 
desplegament). Els aprenentatges identificats seran utilitzats per al disseny del prò-
xim Programa de Dones del Món Rural i Marítim, a partir de 2021.

El Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marítim serà un altre dels fac-
tors clau en l’elaboració del nou Programa. El seu coneixement de primera mà de 
les necessitats de les dones del sector primari serà molt valuós a l’hora de plantejar 
algunes de les actuacions que inclourà aquest Programa.

En segon lloc, i gràcies a l’aplicació del Programa, s’ha impulsat el treball en 
xarxa a través de la Xarxa de dinamitzadores del DARP, un conjunt de tècniques de 
referència repartides per tot el territori que ajuden a detectar les necessitats concre-
tes de la seva zona d’influència i a posar en marxa les actuacions concretes per donar 
resposta a aquestes necessitats.

En tercer lloc, aquest treball en xarxa ha estat clau per a la creació de dues asso-
ciacions en l’àmbit civil: l’Associació Catalana de Dones de la Mar (juliol de 2018) 
i l’Associació de Dones del Món Rural, Pageses i Ramaderes de Catalunya (gener 
de 2019). Arran de la creació d’aquestes associacions, el Govern de Catalunya va 
aprovar a març de 2019 la creació del Consell Assessor de Dones del Món Rural i 
Marítim amb l’objectiu d’articular un mecanisme de relació, interacció i sinergia per 
a fomentar la participació de les dones del món rural i marítim en espais públics i de 
presa de decisions en els àmbits sindical, professional, cooperatiu i polític.

A través de l’actuació del Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marítim, 
s’introdueix la perspectiva de gènere en totes les actuacions del DARP en què es 
consideri pertinent, a més d’elaborar estudis i informes sobre temes que siguin d’in-
terès per al col·lectiu. Addicionalment, es posen en marxa projectes que contribuei-
xen a la plena igualtat entre les persones del sector primari, i es promou l’increment 
de dones en òrgans de govern i processos de presa de decisions, tant en l’àmbit pú-
blic com en el privat.

Aquest nou òrgan esta integrat per dones de l’Associació de Dones del Món Ru-
ral, Pageses i Ramaderes de Catalunya, de l’Associació Catalana de Dones de la 
Mar, i compta amb representants de l’Institut Català de la Dona, del departament 
de Treball de l’àmbit d’Igualtat i del Consell Nacional de les Dones de Catalunya.

Entre d’altres funcions, el Consell també té un paper destacat en l’elaboració del 
nou Programa de Dones del Món Rural i Marítim (2021-2025) i en la incorporació 
de la perspectiva de gènere al nou Pla de Desenvolupament Rural.

En quart lloc, i en relació amb les activitats formatives, es vol destacat un projec-
te pilot de mentoratge professional per tal d’innovar en l’acompanyament de projec-
tes agrícoles i rurals, adreçat a dones del primer sector, que ha impulsat el DARP, 
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també en el marc del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 
2016-2020.

El mentoratge és una eina personalitzada de desenvolupament professional a tra-
vés de la qual una mentora, una persona d’àmplia trajectòria en el sector agrari, ra-
mader o marítim, comparteix coneixements, habilitats, experiències i aprenentatges, 
i ofereix consell, informació i guia a una mentorada que està a punt de començar a 
desenvolupar la seva activitat professional, ajudant-la a desenvolupar respostes als 
seus reptes i oferint consells per a les possibles situacions en què es trobarà. La men-
tora és, doncs, una persona amb experiència, empatia i bona disposició per ajudar 
a altres persones. De fet, la seva funció és de guia de la persona que es troba en el 
procés d’aprenentatge. Tot això en un marc de confiança i confidencialitat.

L’experiència ha tingut una durada de sis mesos: va iniciar-se el gener del 2020 
i va finalitzar amb èxit el juny del mateix any. En total s’ha comptat amb cinc men-
tores i cinc mentorades i s’han realitzat més de 20 reunions on s’han compartit ex-
periències, dubtes i coneixements. La coordinació ha anat a càrrec de les Escoles 
Agràries del Servei de Formació Agrària del DARP. Concretament, aquest any hi 
ha participat molt activament l’Escola Agrària del Pallars, des d’on s’ha coordinat 
tres grups d’àmbits molt diversos d’arreu del territori de l’Alt Pirineu i l’Aran, que 
han comptat amb tres mentores i tres mentorades diferents. Des de l’Escola Agrària 
d’Amposta també s’han dut a terme dos mentoratges més.

Des del DARP ja s’està treballant en el proper programa de mentoratge profes-
sional per a dones del món rural que s’iniciarà el gener de 2021, amb l’objectiu de 
seguir contribuint i donant recursos a totes aquelles professionals que volen conso-
lidar i tirar endavant el seu projecte professional.

En cinquè lloc, destacar que en l’actual Programa de Desenvolupament Rural 
2014-2020 es prioritza a les dones tot possibilitant l’obtenció de major puntuació a 
l’hora d’accedir als ajuts del Contracte Global d’Explotació i, concretament, a l’ajut 
d’incorporació de joves, modernització d’explotacions, mitigació del canvi climàtic 
i en els ajuts de diversificació.

Referent a l’apartat n), un dels objectius del DARP ha estat i és fomentar l’empre-
nedoria, dinamitzar el teixit empresarial i millorar l’ocupabilitat de les persones que 
volen treballar en el sector agrari. Per impulsar aquest objectiu s’ha creat el Campus 
Empresarial Agrari (en xarxa de les 14 escoles agràries, però ubicat a l’EA Tàrre-
ga) per dinamitzar a través de la formació i la transferència de coneixements en tots 
els temes de gestió empresarial agrària. Es desenvolupa i s’impulsa mitjançant tres 
eixos estratègics:

En primer lloc: retenció i atracció de talent cap al sector agroalimentari. Mitjan-
çant la xarxa de 14 escoles agràries al territori per tal d’impulsar la formació regla-
da o inicial de joves amb vocació cap a l’agricultura i reforçar aquestes vocacions 
i captar talent ja que una part important dels joves de les escoles no provenen del 
famílies pageses i bastants tampoc del mon rural.

Aquesta captació es treballa conjuntament amb el Departament d’Ensenyament 
amb l’objectiu que no es donin casos com els de joves que acaben al sector agrari 
però que abans han fet cicles formatius i altres formacions en altres camps que res 
tenen a veure amb l’agrari, conseqüència de no haver tingut una bona orientació 
professional. Per evitar aquest fet i per la importància estratègica pel país, cal que 
s’orienti adequadament i es pugui captar el talent pel sector en la fase adequada.

En segon lloc: formació joves empresaris agraris i emprenedors agroalimentaris 
i rurals. En el procés d’incorporació de joves el DARP realitza 3 funcions bàsiques:

– Orientar al jove.
– Facilitar finançament pel seu projecte (ajut incorporació i inversions).
– Formació.
Un dels aspectes claus per a la viabilitat de les noves empreses o la continuï-

tat d’empreses on s’incorpora el jove és l’aptitud i capacitats dels joves. En aquest 
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sentit el DARP ha desenvolupat un model de formació a mida personalitzat per a 
cada jove. Es té en compte la seva formació i experiència prèvia i el projecte que 
vol desenvolupar. Cada jove compta amb un tutor que l’acompanya en el seu procés 
formatiu.

En aquesta formació té especial relleu la formació empresarial que es vehicula 
a través del campus empresarial, pensat per fomentar l’emprenedoria, dinamitzar el 
teixit empresarial i millorar l’ocupabilitat dels joves per mitjà de tots els agents que 
influeixen en la migració juvenil entre el món rural i el món urbà, com ara les em-
preses, els centres de formació i les oficines joves.

En tercer lloc: formació que està orientada com si fos un itinerari formatiu. 
S’ofereix en tres moments vitals del futur empresari agroalimentari. El sector agro-
alimentari està subjecte a grans canvis i transformacions que requereixen noves 
capacitats dels professionals que formen part d’aquest col·lectiu i per aquest motiu el 
DARP realitza molta formació i jornades de transferència tecnològica en tot el ter-
ritori i que es programen conjuntament amb el sector i adreçades a donar resposta 
a les seves demandes.

També es treballa per disposar de formats formatius que encaixin millor en les 
necessitats i característiques del sector agroalimentari i món rural. Per exemple una 
part de la formació es fa online, d’alumnes opten per models de semipresencialitat, 
o per la formació pràctica en altres empreses.

Finalment, pel que fa a l’apartat o) el DARP ha posat a disposició del sector una 
línia de crèdits per a circulants amb l’Institut Català de Finances (ICF) amb una 
quantia d’entre 5.000 i 60.000 € per expedient, fins a cinc anys, amb dos anys de 
carència. El DARP n’assumeix el 80% del risc.

L’import final no es pot determinar ja que dependrà del nombre de persones sol-
licitants que optin per acollir-s’hi. Inicialment s’havia previst una quantitat màxima 
de 35.000 € però, finalment, s’ha aconseguit ampliar-la fins a un màxim de 60.000 
€. El termini per presentar les sol·licituds no s’esgota, i a finals de novembre havien 
presentat les sol·licituds 85 pagesos/es.

Aquesta línia de crèdits ha de servir per facilitar liquiditat a les explotacions 
perquè facin ús de l’ajuda per fer front a les despeses derivades de la seva activitat. 
L’objectiu és, entre d’altres, el d’assegurar la seva viabilitat després d’un període de 
liquidacions insuficients per cobrir els costos de producció.

El 30% de les sol·licituds presentades per fructicultors ja han estat validades pel 
DARP a data 24 de novembre de 2020, i han estat enviades a l’ICF per a la seva 
aprovació i pagament.

Barcelona, 4 de desembre de 2020
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Control del compliment de la Resolució 904/XII, sobre el consum de 
carn de qualitat en la dieta mediterrània
290-00808/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 88009 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.12.2020

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 904/XII, sobre el 
consum de carn de qualitat en la dieta mediterrània (tram. 290-00808/12), us infor-
mo del següent:
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En relació amb l’apartat a), com a pauta dietètica centrada en els aliments vege-
tals que admet quantitats de moderades a baixes d’aliments d’origen animal, la dieta 
mediterrània es postula com un model de dieta sostenible que contribueix a pal·liar 
determinats problemes tant de salut com mediambientals. A més, aquesta dieta s’ha 
d’entendre no només com un conjunt d’aliments, sinó també com un model cultural 
que implica la selecció, la producció, el processament i la distribució dels aliments.

És un patrimoni cultural, històric, social, territorial i mediambiental que s’ha 
transmès de generació en generació durant segles i està íntimament vinculat als 
estils de vida dels pobles mediterranis al llarg de la seva història, reconeguda des 
del novembre de 2010 com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la 
UNESCO.

Per tant, tot i que des del Departament de Salut fan notar que la dieta mediter-
rània es caracteritza per un consum prioritari d’hortalisses; fruites i fruita seca; lle-
gums i cereals; oli d’oliva verge i, amb menys proporció i freqüència, carns, peixos 
i ous; aquesta dieta no desaconsella el consum de carn si es fa amb la mesura ade-
quada aconsellada.

Aquesta mesura considerada com a òptima recomana de 3 a 4 racions/setma-
na, corresponent a una ració aproximadament 125 grams, preferiblement de carn 
de qualitat i proximitat. Així, no s’aconsellaria superar els 480 grams setmanals de 
carn i es desaconsellaria la ingesta de productes càrnics basats en grans refinats, al-
tament processats i amb molts sucres agregats.

Pel que fa a l’apartat b), per una banda és convenient reconèixer la importància 
del Consell Català de l’Alimentació com una eina de país que ha d’ésser el Parla-
ment de l’Alimentació. És a dir, com un lloc de debat on es tractin els temes de 
l’alimentació tenint en compte tots els punts de vista, amb una visió de 360 graus. 
Per tant, es considera oportú reconèixer l’ens com a fòrum de participació i col·la-
boració, de debat i assessorament, i de consulta i proposta en qüestions relacionades 
amb l’agroalimentació; a tenir en compte en l’elaboració de continguts de campa-
nyes agroalimentàries.

En aquest sentit, la comunicació és i seguirà sent una de les línies de treball 
destacables que el Consell Català de l’Alimentació emfasitzarà en les seves línies 
de treball, i així ho està recollint el Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya 
(PEAC) que properament establirà les línies de treball i actuacions a realitzar en els 
propers anys en la política alimentària de Catalunya 2021-2026. Així mateix, tam-
bé presentarà la forma de proporcionar a la ciutadana una alimentació equilibrada 
i variada per a un bon estat de la salut de les persones. S’aborda també el desenvo-
lupament i la promoció d’hàbits alimentaris saludables, així com l’assoliment d’un 
sistema alimentari segur i de qualitat capaç de generar confiança a les persones con-
sumidores. Un dels reptes identificats a treballar en els propers anys és el d’incre-
mentar l’adopció i seguiment de patrons i hàbits alimentaris saludables.

Per altra banda, recordar que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (DARP) ha realitzat i segueix realitzant campanyes posant en valor la 
dieta mediterrània i el consum d’aliments saludables associats a la mateixa. A con-
tinuació, i entre d’altres, es poden destacar els següents projectes i campanyes de 
foment de l’alimentació saludable relacionades amb la dieta mediterrània:

– Programa «Fruita i llet a les escoles» (des de l’any 2010).
– Campanya «La teva fruita» (2019 i 2020).
– Campanya «Ara toca productes catalans –No em toquis els ous–» (2019 i 

2020).
– Campanya de promoció del peix de llotja (2018).
– Campanya «Una història de plaers» (2017, 2018 i 2019).
– Campanya «Ara producte local» (2020).
– Producció de 7 espais «A prop», que s’emeten els dijous després del TN Vespre 

per promoure el producte de proximitat (2020).
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A banda, es porten a terme altres actuacions amb el suport del DARP. Algunes 
de destacades:

– Concurs Pere Tàpies a El Suplement de Catalunya Ràdio de foment de produc-
tes de proximitat (2019 i 2020).

– Suport al programa Gent de Mercats de TV3 (product placement peix de llotja, 
carn de xai i avellana de reus) (2019).

– Suplement especial Time Out Menja’t Catalunya (encartat en el Time Out del 
27 de setembre del 2018, distribució gratuïta i versió en anglès distribuïda pel MWC 
2019).

– Suplement especial revista Cuina Plaers de la Terra. Edició encartada amb la 
revista Cuina i edició digital interactiva (2018 i pendent reedició aquest 2020).

– Així mateix, a través de les xarxes socials del DARP, s’han realitzat, s’estan 
fent o es portaran a terme campanyes de foment de la carn de cavall, conill, o sen-
glar, entre d’altres.

Per tant, el DARP continuarà elaborant campanyes de comunicació, d’acord 
al Consell Català de l’Alimentació, amb l’objectiu de garantir la correcta difusió 
i transmissió d’informació veraç en cada fase de la cadena alimentària; i de posar 
en valor la dieta mediterrània, treballant el concepte de consum equilibrat de carn 
d’acord, entre d’altres, amb les associacions sectorials de carn. En aquest sentit, a 
més de les campanyes mencionades, se n’impulsaran d’altres com per exemple «Ca-
talunya, on el menjar és cultura»; i s’impulsarà la creació del Canal Aliments com 
a mitjà institucional de centralització i difusió d’informació veraç i contrastada en 
l’àmbit alimentari.

Així mateix i per altra banda, des del Departament de Salut, a la Secretaria de 
Salut Pública, mitjançant l’Agència de Salut Pública de Catalunya, ens responsable 
de la promoció i la protecció de la salut, s’impulsen polítiques de promoció per a la 
salut i prevenció de la malaltia, mitjançant actuacions i serveis dirigits a fomentar 
la salut de la població, l’envelliment saludable i l’equitat. Entre aquestes, l’alimen-
tació saludable.

Referent a l’apartat c), per una banda i en l’àmbit de la ramaderia, el Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) impulsa accions de 
foment adreçades a facilitar als productors les eines necessàries per desenvolupar la 
seva activitat de manera rendible econòmicament i sostenible ambientalment.

La producció ramadera és un dels principals sectors econòmics de Catalunya. 
El sector agroalimentari genera un volum de negoci de més de 38.000 M€, xifra 
que equival a més del 16,2% del PIB de Catalunya, i proporciona llocs de treball 
directes a més 163.000 persones. Aquestes dades el converteixen en el primer sector 
econòmic del país. L’integren més de 57.400 explotacions agràries, més de 3.900 in-
dústries d’alimentació i begudes, i més de 435 establiments de la indústria auxiliar 
agroalimentària. Així mateix, el sector carni és el primer subsector transformador 
amb el 32% del volum de negoci.

La producció ramadera suposa un 61,2% de la producció final agrària (PFA), on 
destaca el sector porcí (33,1 % de la PFA, essent de llarg el sector ramader productiu 
més important), el sector aviram de carn (10,7% de la PFA), el sector boví de carn 
(8% de la PFA) i el sector lacti (5,2%).

Majoritàriament el sistema de producció de carn a Catalunya és el sistema inten-
siu. Aquest és un sistema que per definició permet una gestió i control de les malal-
ties més eficaç, la qual cosa permet proveir a la societat d’aliments sans, segurs i de 
qualitat controlada.

La ramaderia en general, ja sigui extensiva, semi-intensiva o intensiva, és una ac-
tivitat que contribueix a desenvolupar econòmicament les zones que pateixen despo-
blament, facilitant la fixació de de les persones que hi viuen. Per tant, la ramaderia 
exerceix un rol fonamental en la preservació del medi i de molts dels municipis de 
zones rurals o de muntanya. En aquest sentit, entorn de la ramaderia es creen un 
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seguit d’activitats relacionades com ara explotacions ramaderes, escorxadors, distri-
buïdors, indústries lleteres o formatgeries, entre d’altres, que garanteixen el creixe-
ment econòmic i de serveis a determinades zones.

Ara bé, pel que fa a la ramaderia extensiva, es pot assegurar que aporta un valor 
afegit a l’equilibri de l’ecosistema. Així i per exemple, el fet que els animals pasturin 
ajuda per una banda a la prevenció d’incendis forestals, mantenint el sotabosc net. 
Per altra banda també, aquest tipus de ramaderia acostuma a prioritzar la comercia-
lització dels seus productes en el format de proximitat, la qual cosa reporta, no no-
més l’accés dels consumidors a productes d’elevada qualitat, sinó també una reduc-
ció de la petjada del carboni. Les espècies que s’utilitzen més en el sistema extensiu 
són el boví, l’oví, el cabrum, i els èquids. En aquest sentit, el DARP està treballant 
en el desenvolupament d’un Pla estratègic de la ramaderia extensiva i semi-intensi-
va amb l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica i social en zones que actualment 
pateixen un cert despoblament o alentiment de l’activitat agrària o ramadera, i eco-
nòmica en general.

Molt vinculada amb la ramaderia extensiva hi ha la ramaderia ecològica la qual, 
a més dels beneficis associats a la ramaderia extensiva, ha de complir una sèrie de 
requeriments addicionals de manera que la fan encara més sostenible. Aquest tipus 
de ramaderia extensiva utilitza espècies més rústiques i adaptades al territori i, en 
aquest sentit, cal tenir en compte que això permet la cria de les races autòctones 
molt més adaptades a cada zona en concret. D’aquesta manera, la ramaderia extensi-
va també implica la promoció de les races autòctones, que poden comercialitzar els 
seus productes sota les marques de «raça autòctona» i «de productes de proximitat», 
sempre que es compleixin els plecs de requisits establerts.

Addicionalment al Pla estratègic de la ramaderia extensiva i semi-intensiva, el 
DARP també està treballant en un Pla de ramaderia sostenible el qual preveu la in-
clusió de diferents accions amb l’objectiu de facilitar la transició d’aquestes explota-
cions en instal·lacions més sostenibles, tant des del punt de vista del benestar animal 
com dels del punt de vista mediambiental i sanitari. Així mateix, totes aquestes ac-
cions han d’anar acompanyades d’una estratègia de promoció del consum en termes 
de proximitat i sostenibilitat, així com de crear xarxes de comercialització (escor-
xadors, obradors o formatgeries, entre d’altres) i de modernització i serveis en zones 
que han de fer front al repte demogràfic referent a la pèrdua de població.

Per altra banda, pel que fa als ajuts que el DARP posa a disposició del sector, 
en l’àmbit dels ajuts relacionats amb les produccions extensives es destaquen els se-
güents:

– Ajut a la millora i/o la construcció de nous petits escorxadors d’ungulats do-
mèstics, convocats enguany per primera vegada amb un pressupost de 300.000 €. 
No obstant això, es preveu per als anys 2021 i 2022 a raó de 600.000 € per cadas-
cun dels dos anys. Es tracta d’un ajut que intenta que els petits escorxadors ubicats 
en zones en les que les explotacions majoritàriament de caràcter extensiu disposin a 
l’abast d’aquestes infraestructures de forma que el procés del sacrifici i la distribució 
posterior dels productes que se n’obtenen els surti rendible.

– Ajuts a la pol·linització (POL). Aquest és un ajut històric del DARP que s’adre-
ça no només als apicultors professionals sinó també als no professionals, i que vetlla 
perquè es pugui mantenir l’activitat apícola recompensant els beneficis mediambien-
tals que reporta la pol·linització que realitzen les abelles.

– Ajuts a la millora de la producció i comercialització dels productes de l’api-
cultura (PiC). En aquest cas, també destinat al sector apícola, s’adreça a sufragar 
despeses de les explotacions apícoles, moltes de les quals tenen un caràcter exten-
siu i realitzen una activitat que reporta beneficis importants a l’agricultura i al medi 
ambient.

– Ajuts al foment de races autòctones en perill d’extinció (RAPE). Aquesta és 
una línia que s’adreça a les associacions de races i que serveix per al manteniment i 
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gestió dels llibres genealògics. Cal tenir present que les races autòctones són, en la 
seva majoria, races de caràcter extensiu.

En l’àmbit dels ajuts relacionats amb les produccions intensives es destaquen els 
següents:

– Ajut a les agrupacions de defensa sanitària (ADS): adreçada a vetllar per la sa-
nitat en els sectors del porcí, conill i del cabrum de llet.

– Ajuts a la prevenció i lluita contra la tuberculosi bovina (aplicació de la intra-
dermotuberculinització –IDT-). En el cas del boví, però, hi ha una part d’aquest ajut 
que s’adreça a les explotacions extensives.

– Ajuts per al foment del genotipatge de vedelles per a la producció de llet en 
control oficial de rendiment lleter.

En l’àmbit dels ajuts referents a les produccions ecològiques:
– Ajuts a la recerca en matèria de producció agroalimentària ecològica. En 

aquesta línia d’ajuts, amb caràcter plurianual, es seleccionen projectes de recerca, 
molts dels quals tenen una aplicabilitat directa sobre les produccions extensives, es-
pecialment quan es tracta de produccions ramaderes.

Destacar la participació del DARP com a socis del projecte Alberapastur, un 
projecte Interreg POCTEFA (transfronterer entre Espanya, Andorra i França) que es 
desenvolupa des del 2018 fins el 2020, tot i que per motiu de la pandèmia ha aconse-
guit una pròrroga d’un any més. En aquest projecte es treballa per a definir i aplicar 
una gestió concertada al massís de les Alberes per donar resposta a qüestions medi-
ambientals (de manteniment de paisatges), econòmiques (viabilitat de la ramaderia) 
i socials (risc incendis). Per exemple, destaca el foment i promoció del consum de 
la carn de boví de raça Albera, així com en els beneficis de la gestió extensiva dels 
ramats d’aquesta raça a la zona d’actuació.

Pel que fa als ajuts a la ramaderia que estableix el DARP a través de la Política 
Agrícola Comuna de la Unió Europea, es destaquen els següents. En primer lloc 
els associats a la ramaderia, i en segon lloc els convocats dins del Contracte Global 
d’Explotació:

– Ajut associat per a les explotacions que mantinguin vaques alletants.
– Ajut associat per a les explotacions de vaquí d’engreix.
– Ajut associat per a les explotacions de vaquí de llet.
– Ajut associat per a les explotacions d’oví.
– Ajut associat per a les explotacions de cabrum.
– Ajut associat per als ramaders de boví de llet amb drets especials al 2014.
– Ajut associat per als ramaders de boví d’engreix amb drets especials 2014.
– Ajut associat per als ramaders oví i cabrum amb drets especials al 2014.
– Ramaderia ecològica.
– Gestió i recuperació de prats de dall.
– Conservació de races autòctones.
– Millora de la competitivitat de les explotacions agràries, en aquest cas rama-

deres.
Finalment, i en relació amb l’apartat d), recordar que a l’apartat b) d’aquesta res-

posta ja s’ha detallat la relació de campanyes impulsades pel Govern de la Generalitat 
destinades a la promoció de l’origen i la qualitat dels aliments de proximitat produïts 
a Catalunya. En aquest sentit i com s’ha posat de manifest, també s’inclouen aliments 
d’origen animal i, entre d’altres, el consum de carn de qualitat moderat d’acord a les 
propietats nutricionals de la mateixa en funció dels diferents grups d’edat.

Així mateix, a través de les xarxes socials del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació (DARP) s’han realitzat, s’estan fent o es portaran a 
terme campanyes de foment de la carn de cavall, conill, o senglar, entre d’altres. 
També destaquen les campanyes que des de el DARP s’impulsen coincidint amb els 
mesos de la campanya de Nadal, orientades a la promoció de la Denominació d’Ori-
gen Protegida (DOP) i la Indicació Geogràfica Protegida (IGP). En aquest sentit, 



BOPC 757
14 de desembre de 2020

4.50.02. Compliment de mocions 68

també es promocionen els productes d’origen i proteïna animal, com per exemple la 
IGP de Vedella dels Pirineus.

Barcelona, 4 de desembre de 2020
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 166/XII, sobre les mesures de 
foment de la cultura per a superar la crisi derivada de la pandèmia de 
Covid-19
390-00166/12

CRITERI SOBRE EL COMPLIMENT

En la sessió de la Comissió de Cultura tinguda el 09.12.2020, de confor-
mitat amb l’article 162 del Reglament del Parlament, els grups parlamenta-
ris han fixat llur posició en relació amb el compliment de la Moció 166/XII,  
sobre les mesures de foment de la cultura per a superar la crisi derivada de la pandè-
mia de Covid-19. Finalment, a sol·licitud del Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
85932), el president de la Comissió ha requerit el pronunciament de la Comissió, la 
qual ha considerat que el Govern ha donat compliment a la damunt dita Moció.
Acord: Comissió de Cultura, 09.12.2020.

Control del compliment de la Moció 179/XII, sobre les polítiques de 
seguretat
390-00179/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 87397 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.12.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 179/XII, sobre les polítiques de 
seguretat (número de tramitació 390-00179/12), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat a), el Departament d’Interior realitza tots aquells expedients 
de contractació necessaris per al subministrament de material d’autoprotecció indi-
vidual destinat als cossos d’emergència.

La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) 
per a aquest any 2020 ha realitzat la tramitació dels expedients de contractació ne-
cessaris per proveir el seu personal del material d’autoprotecció individual: equips 
de protecció individuals (EPI), mascaretes FFP2, mascaretes quirúrgiques, guants 
de protecció i gel/solucions hidro-alcohòliques. Així mateix, ha inclòs aquest tipus 
de material dins la seva previsió de contractació per a l’any 2021.

Pel que fa a la Direcció General de la Policia, la distribució del material de pro-
tecció individual, composat per diferents i diversos elements específics per lluitar 
contra la Covid-19 (mascaretes, guants de protecció, vestits de partícules, ulleres de 
protecció....) ha estat i segueix sent mensual.

En les diferents licitacions es tenen present aspectes com l’evolució dels ma-
terials, ja que amb el temps es pot millorar la qualitat dels diferents elements, la 
capacitat de protecció i també la caducitat dels materials fungibles, no només per 
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disposar d’un adequat i suficient estoc de material, sinó perquè la seva eficàcia i la 
capacitat de protecció siguin màximes en cas de ser necessària la seva utilització.

Amb relació a l’apartat b), el Departament d’Interior va organitzar i ha instat a 
tot el seu personal a realitzar una formació de prevenció de riscos laborals sobre la 
COVID-19.

Pel que fa al cos de Mossos d’Esquadra, des de l’inici de la crisi, ha treballat per 
oferir informació i formació tant teòrica com pràctica a tots els efectius.

En data 19 de març es publicà el Pla d’actuació de la Prefectura de la Policia 
contra el SARS-CoV-2 amb les actuacions preventives per a minimitzar el possible 
impacte que aquesta malaltia pot arribar a generar en el cos policial i amb l’objectiu 
de garantir la prestació dels serveis essencials que té encomanats. El Pla preveu me-
sures d’organització interna, pautes de prevenció general per als agents i pautes de 
prevenció en l’activitat policial. En dates posteriors s’han fet diverses revisions per 
adequar-lo a les novetats referents a prevenció de riscos i salut laboral, així com per 
traslladar noves disposicions de les autoritats sanitàries o modificacions dels proces-
sos administratius relacionats.

Amb l’objectiu de facilitar entre el col·lectiu la màxima difusió de la gran quan-
titat d’informació que es genera de manera continuada en relació a la prevenció 
durant l’emergència sanitària, es creà a la intranet corporativa un apartat especial 
destacat de Mesures de Prevenció, que s’actualitza diàriament. En aquest apartat es 
recullen totes les actualitzacions del Pla d’actuació de la Prefectura contra el SARS-
CoV-2 per al personal de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) 
i es difon tota la informació relacionada amb recomanacions específiques del Pla, 
amb informació documental, infografies i vídeos demostratius: guies per a la col·lo-
cació i retirada d’equips EPI, higiene de mans, ús de mascaretes, recomanacions 
psicològiques davant la crisi sanitària, consells i informació per a personal d’aten-
ció al públic, mesures de prevenció i protecció del personal especialment sensible, 
recomanacions per al trasllat a la feina, mesures en arribar a casa, recomanació de 
mesures d’higiene en dependències policials, entre moltes d’altres.

Igualment, pel que fa a la formació sobre la COVID-19 (mesures de protecció i 
contagi) s’han impartit des de l’àrea de TEDAX-NBQ sessions formatives adreçades 
als diferents serveis del cos de Mossos d’Esquadra.

Quant a la DGPEIS, ha realitzat durant els mesos de juliol i setembre d’enguany 
una formació pràctica i teòrica de caràcter obligatori per a tots els membres del cos 
de Bombers, personal laboral i personal d’administració i serveis pel que fa a la ma-
tèria de riscos biològics directament relacionats amb l’episodi COVID-19.

En relació amb l’apartat c) des de l’inici de la crisi de la Covid-19 tant des de 
la Sub-direcció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament 
d’Interior com des de la Sub-direcció General de Recursos Humans de la Direcció 
General de la Policia s’ha treballat per implementar i difondre les mesures en matè-
ria de prevenció del riscos laborals amb la finalitat de prevenir contagis de tots els 
efectius del cos de Mossos d’Esquadra, així com en el disseny de protocols i pro-
cediments de prevenció i actuació. Aquesta documentació es valora i s’actualitza 
contínuament d’acord amb l’evolució dels coneixements en relació amb la Covid-19 
i per adaptar-la a les noves directrius que puguin establir les autoritats sanitàries.

La Sub-direcció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral, a 21 d’octubre 
de 2020, va publicar una actualització del document Avaluació del risc d’exposició 
a l’agent biològic coronavirus en les activitats de la Direcció General de la Policia. 
L’objectiu d’aquest informe és identificar el risc d’exposició a l’agent biològic en di-
ferents espais de treball i activitats que realitzen els treballadors en els edificis poli-
cials i en les actuacions que es duen a terme en l’àmbit de l’operativa policial.

En la nova versió actualitzada es recullen diverses esmenes dels delegats sindi-
cals de prevenció de riscos i també actualitza alguns aspectes derivats d’una nova 
versió del document de referència que el Ministeri de Sanitat difon amb certa pe-
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riodicitat. En compliment de l’article 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscos Laborals, s’ha realitzat la formació als treballadors en riscos 
específics derivada de l’esmentada avaluació.

Així mateix, en data 30 de juliol, la Sub-direcció General de Recursos Humans 
va elaborar una actualització del Procediment d’actuació en l’estudi i seguiment de 
casos i contactes laborals davant l’exposició de Covid-19, incorporant novetats tant 
en la gestió dels casos sospitosos, de casos positius com de contactes estrets d’un 
cas confirmat. En la mateixa actualització es recorden les mesures de prevenció de 
transmissió que són d’obligat compliment.

S’han dictat mesures tant a nivell organitzatiu (teletreball quan sigui possible, 
reunions telemàtiques, limitar desplaçaments...), com de prevenció al lloc de treball 
(higiene personal i de l’entorn de treball, ús intensiu de material de protecció: gel, 
mascaretes, distància interpersonal...).

En data 20 d’octubre la Sub-direcció General de Recursos Humans de la Direc-
ció General de la Policia publicà el document Procediment d’actuació en l’estudi i 
seguiment de casos i contactes laborals davant l’exposició de covid-19, amb l’objecte 
d’establir un procediment d’actuació en la detecció i seguiment de casos i contactes 
laborals davant l’exposició front el SARS-CoV-2 a la DGP. En aquest procediment 
s’adapta l’actualització del 3 d’agost de 2020 del document Guia d’actuació i col·la-
boració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de 
Covid-19 del Departament de Salut.

Per la seva banda, el cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya ha elaborat 
un Pla d’Actuació del Grup de Salvament i Rescat (PAGI), associat al PROCICAT 
per emergències relacionades amb malalties transmissibles emergents amb potenci-
al alt risc. Aquest document es troba en constant actualització d’acord amb l’esta-
blert en el Comitè Tècnic del PROCICAT. A més, des del mes de febrer, cada dia 
s’implanta a l’estructura de guàrdia del cos de bombers, mitjançant els respectius 
brífings de coordinació, les instruccions que cal complir respecte l’emergència sa-
nitària per coronavirus.

Quant a l’apartat d) i pel que fa a la Direcció General de la Policia, des del punt 
de vista de les mesures per a la protecció de les persones treballadores, aquesta ma-
tèria es tracta en el Comitè de Seguretat i Salut Laboral, on participen les organitza-
cions sindicals. Dins d’aquest Comitè es va crear un grup específic per a tractar les 
mesures de seguretat relacionades amb la Covid.

Des del punt de vista de l’aplicació de les mesures sanitàries de cara a la ciuta-
dania, es tracta d’una planificació operativa que no correspon a les organitzacions 
sindicals i que respon sempre a les directrius marcades per les autoritats sanitàries.

Per la seva banda, el cos de Bombers de la Generalitat compleix amb els proto-
cols establerts per l’autoritat sanitària, la Direcció General de la Funció Pública i 
la Sub-direcció General de Prevenció i Riscos Laborals del Departament d’Interi-
or. Dins del Comitè de Seguretat i Salut de Bombers es dona compte, participació 
i consulta a tots els delegats de prevenció de les mesures organitzatives adaptades 
com a conseqüència de l’emergència sanitària.

Amb relació a l’apartat e), la formació en matèries relacionades amb la Covid 
té la consideració de formació obligatòria i computa com a temps de treball, amb 
el tractament previst a la Instrucció 5/2020, de 30 de juny, sobre la formació de les 
persones funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra.

Pel que fa al temps d’espera per a fer-se una prova PCR per a tornar a la feina, 
amb la nota informativa de data 22 de setembre de 2020 ja es reconeixia aquesta 
circumstància.

Quant a l’apartat f), és voluntat del Departament d’Interior continuar la convoca-
tòries per a la provisió de llocs de treball al cos de Mossos d’Esquadra per assolir el 
nombre d’efectius acordat en la Junta de Seguretat de Catalunya del 14 de setembre 



BOPC 757
14 de desembre de 2020

4.50.02. Compliment de mocions 71 

de 2006 i que va fixar la plantilla necessària per a donar el servei de policia de ca-
ràcter integral a Catalunya en 18.267 agents.

Pel que fa a la segona activitat, s’està treballant en el si de la Comissió Perma-
nent de Segona Activitat (paritària amb les organitzacions sindicals representatives) 
sobre una proposta de text de decret que permeti fer l’actualització necessària de la 
regulació d’aquesta matèria.

Per la seva banda, el Pla estratègic de la DGPEIS per al període 2017-2022, apro-
vat per Acord de Govern GOV/126/2016, i el Projecte Bombers 2025, descriuen un 
pla de desplegament de recursos humans en què s’identifiquen les necessitats actuals 
i futures pel que fa al personal.

L’Acord de Condicions Laborals dels Funcionaris del Cos de Bombers de la Ge-
neralitat per al Període 2019-2022, signat en data 24 de maig de 2019, estableix al 
seu apartat 3er, relatiu a l’adequació de la plantilla en les diferents categories del cos 
de Bombers, el següent:

«Per corregir el dèficit de la plantilla actual del cos de Bombers i adequar-la per 
garantir amb eficàcia i seguretat l’atenció dels serveis d’emergències de Catalunya, 
el Departament d’Interior té la ferma voluntat d’incloure en les ofertes d’ocupació 
públiques de la Generalitat de Catalunya un total de 250 places de bomber de l’es-
cala bàsica cada any fins un global de 1.000 places noves en els propers 4 anys. S’ha 
establert el següent calendari de convocatòries de places de bombers:

– 2019: convocatòria de 250 bombers
– 2020: convocatòria de 250 bombers
– 2021: convocatòria de 250 bombers
– 2022: convocatòria de 250 bombers
Atenent al fet que el nombre de comandaments de les categories del cos de Bom-

bers té una mancança històrica de desenvolupament i de cobertura de llocs de tre-
ball essencials per al correcte funcionament dels parcs i del conjunt de l’organit-
zació, s’ha acordat realitzar, prèvia Oferta d’Ocupació Pública, quan escaigui, les 
següents convocatòries per als propers 4 anys:

– 2019: 194 places de bomber de 1ª, 117 places de caporal, 63 places de sergent 
i 50 places d’oficial i 25 places de sotsinspector.

– 2021: 99 places de caporal, 35 places de sergent, 50 places d’oficial i 7 places 
d’inspector.»

Derivat d’aquest Acord de Condicions Laborals dels Funcionaris del Cos de 
Bombers de la Generalitat per al Període 2019-2022, els primers 250 estan realit-
zant actualment les pràctiques i seran nomenats funcionaris a principis de gener de 
2021; la següent convocatòria de 250 efectius està a la fase d’oposició i es preveu que 
s’incorporin a l’ISPC al mes d’abril de 2021; aquest any s’ha demanat oferta pública 
pels següents 250 efectius.

Pel que fa a la segona activitat, s’està treballant des del mes de juny de 2019 amb 
les organitzacions sindicals tot el sistema i organització funcional dels membres del 
cos de Bombers en segona activitat, derivat de l’acord de condicions laborals ja es-
mentat, i, entre d’altres qüestions, s’està dialogant sobre la delimitació de funcions 
pròpies del col·lectiu.

Amb relació a l’apartat g), davant la crisi sanitària motivada per la Covid-19 en-
guany es va dissenyar el pla estratègic del reforç d’estiu en funció de variacions en 
les dinàmiques habituals del turisme al territori.

Durant l’estiu de 2020 es van incorporar 689 efectius en pràctiques de la 27a. 
promoció que es van assignar al reforç d’estiu i que, en acabar el període de pràc-
tiques, s’han distribuït segons els criteris previstos de creixement a les diferents 
regions policials. Aquesta distribució d’efectius, així com la distribució d’hores ex-
traordinàries per incrementar la capacitat operativa d’acord amb la distribució de 
les càrregues de treball que es monitoren amb visió global de Catalunya durant la 
temporada d’estiu, van permetre oferir a la ciutadania durant el període de vigència 
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del pla, del 29 de juny al 6 de setembre, un servei policial que ha garantit el compli-
ment de les funcions assignades a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

Amb relació a l’apartat h), la Junta local de seguretat, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 9.7 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de segure-
tat pública de Catalunya, la convoca l’alcalde o alcaldessa del municipi en la seva 
qualitat de president o presidenta d’aquest òrgan col·legiat. El Departament d’Interi-
or expressa la seva total disponibilitat a participar en les juntes locals de seguretat 
a les quals sigui convocat i a col·laborar amb les autoritats municipals en l’anàlisi i 
l’abordatge de la situació de la seguretat als municipis, sens perjudici de la tasca que 
porten a terme les meses de coordinació operativa com a òrgan permanent i estable 
de coordinació.

Finalment, pel que fa a l’apartat i), després de diverses reunions de l’anterior con-
seller d’Interior amb les entitats municipalistes, queda pendent de tractar la qüestió 
en reunions de caràcter interdepartamental per tal de conèixer la viabilitat i forma 
de procedir, per posteriorment poder arribar a revertir en les administracions locals 
el 85% de la recaptació esmentada, quedant el 15% restant per atendre les despeses 
de tramitació.

Barcelona, 26 de novembre de 2020
Miquel Sàmper i Rodríguez, conseller d’Interior

Control del compliment de la Moció 180/XII, sobre l’estratègia per a 
garantir el dret a l’habitatge
390-00180/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 87832 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.12.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 180/XII, sobre l’estratègia per a 
garantir el dret a l’habitatge (tram. 390-00180/12), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat 2.a), el Departament de Territori i Sostenibilitat manté els 
contactes bilaterals necessaris amb el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda 
Urbana per tal que s’ampliïn els recursos destinats a Catalunya en el marc del Plan 
Estatal de Vivienda 2018-2021 regulat pel Reial Decret 106/2018, de 9 de març, i 
alhora amb la petició per tal que el Pla que el substitueixi s’estructuri de forma que 
es garanteixi un repartiment dels recursos ajustat al pes demogràfic i econòmic de 
cada territori, a les característiques del seu parc d’habitatge i les seves necessitats 
derivades, i al grau de compliment i execució dels programes sectorials desplegats. 
Alhora, D’acord amb l’objectiu estratègic que ha definit el Govern i els mandats par-
lamentaris en aquest sentit, s’està treballant per l’aprovació d’un nou Pacte Nacional 
pel Dret a l’Habitatge.

Quant a l’apartat 2.b), el Departament de Territori i Sostenibilitat ha destinat 5 
M€ del fons de contingència a ampliar els poc més de 14,5 M€ que el Govern de 
l’Estat va destinar a la línia d’ajut al pagament del lloguer a afectats per l’impacte 
econòmic i social de la COVID-19, impulsada a l’empara del Plan Estatal de Vivi-
enda, que han resultat del tot insuficients per a atendre la demanda. Alhora, s’ha 
previst que finalment, els recursos que quedin disponibles per la impossibilitat de 
resoldre favorablement les sol·licituds que no compleixin requisits o no hagin lliurat 
documentació es destinaran a una nova línia d’ajuts urgents que es posarà en marxa 
en breu.
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Així mateix, cal dir que s’han hagut de prendre mesures addicionals davant la 
ineficàcia dels instruments dissenyats pel Govern de l’Estat en relació amb la res-
posta que en l’àmbit de l’habitatge s’havia de donar als afectats per l’impacte econò-
mic i social de la COVID-19. Així, entre aquestes mesures, destaquen la moratòria 
en el pagament dels lloguers als habitatges gestionats per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya (AHC) o la recent aprovació del Decret Llei 37/2020, de 3 de novembre, 
de reforç de la protecció del dret a l’habitatge davant els efectes de la pandèmia de 
la COVID-19, mitjançant el qual s’articulen noves mesures per a garantir el dret a 
l’habitatge mentre sigui vigent l’estat d’alarma, adreçades a persones i famílies amb 
vulnerabilitat acreditada.

El Departament de Territori i Sostenibilitat transfereix recursos a l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, que executa gran part de les polítiques d’habitatge de la 
Generalitat. El pressupost inicial per al 2020 que es preveu aportar a l’entitat per a 
aquestes despeses és de 198,7 M€, dels quals 52,8 M€ corresponen a fons finalistes 
de l’AGE per al finançament de polítiques d’habitatge.

Donada la situació d’emergència habitacional que ha provocat la Covid-19, el 
mes de maig el Departament va rebre crèdits addicionals per import de 14,5 M€, 
procedents del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 i que es destinen a un nou pro-
grama d’ajuts al lloguer d’habitatge habitual, per a persones amb problemes transi-
toris per fer front als pagaments parcials o totals del lloguer i que es trobin entre els 
supòsits de vulnerabilitat econòmica i social.

Durant el mes de juliol el pressupost es va incrementar amb 5 M€ més, per la 
transferència de crèdits procedents del Fons de Contingència que han de contribuir 
a garantir el finançament de les línies d’ajuts al lloguer necessàries per a minimitzar 
els efectes de la Covid-19.

Durant el mes de novembre rebrà 26 M€ addicionals previstos per la Disposició 
addicional 31a de la Llei de pressupostos per a 2020, per a la millora de polítiques 
públiques d’habitatge. Aquests recursos s’han pogut habilitar una vegada aprovat 
l’increment de la taxa de referència del dèficit fins al 0,2% del PIB. Aquest incre-
ment de dèficit ha permès incrementar la quantitat inicialment prevista en 12 M€ ad-
dicionals per al Pla per evitar els desnonaments i 2 M€ addicionals per al Programa 
d’accés a l’habitatge al món rural. En total es transferiran 40 M€ addicionals a po-
lítiques d’habitatge des de la secció DD01 que és on s’ha generat el crèdit provinent 
del nou marge de dèficit.

Fins el mes de setembre, el pressupost per fer front a aquesta situació d’emer-
gència en l’àmbit de l’habitatge és de 218,1 M€ i al novembre s’incrementarà fins 
258,1 M€.

Pel que fa a l’apartat 2.c), el Departament de Territori i Sostenibilitat ha refor-
çat la Mesa de Valoració de les Situacions d’Emergències Econòmiques i Socials 
de Catalunya modificant el seu reglament, mitjançant la Resolució TES/2438/2020, 
de 2 d’octubre, que modifica la lletra j) de l’article 3.1 del Reglament de la Mesa de 
Valoració de situacions d’emergències econòmiques i socials de Catalunya aprovat 
per la Resolució TES/987/2019, de 15 d’abril, amb l’objectiu de garantir que entitats 
socials o ajuntaments no donin per finalitzats contractes de lloguer a famílies que ja 
tenen allotjament permanent en un habitatge de gestió o titularitat pública. D’aques-
ta manera, amb aquesta modificació s’ha reforçat la Mesa d’Emergències atès que a 
partir d’ara no es podran fer arribar a la valoració de la Mesa sol·licituds sobre per-
sones o famílies que ja resideixin en habitatges de gestió pública i que requereixin 
un suport continu dels serveis socials, ja que s’entén que no es troben en situació de 
pèrdua imminent de l’habitatge però sí es troben en situació de vulnerabilitat.

Així mateix, la Generalitat de Catalunya continua posant a disposició de la 
Mesa, i de les onze meses locals quan els ajuntaments que les gestionen ho demanin 
demostrant que no disposen d’habitatge per a resoldre els casos, habitatges adquirits 
mitjançant el dret de tanteig i retracte, que a 9 de novembre de 2020 ja són 2.941 
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habitatges per un import de 153 M€, mentre que l’AHC ha emès resolucions favo-
rables per a la possible adquisició de 868 habitatges per part dels ajuntaments, amb 
un import de 46 M€, amb 469 resolucions per 29 M€ en el cas d’entitats del tercer 
sector. Pel que fa a les mesures previstes al Decret Llei 17/2019, totes elles estan al 
servei de la Mesa i les meses locals.

Quant a l’apartat 2.d), el Govern de la Generalitat ha informat de manera ade-
quada sobre les novetats introduïdes mitjançant el Decret Llei 17/2019, actualitzant 
la informació sobre la Llei 24/2015. Alhora, s’han afegit noves eines informatives, 
com les relacionades amb la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents 
en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de 
modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la 
protecció del dret a l’habitatge.

Així mateix, s’han reforçat els mecanismes en la línia que se suggereix l’apartat 
2.e) de la Moció. Recentment s’han enviat cartes a 45 ajuntaments de Catalunya (els 
de les ciutats més importants i amb més pressió de casos de la Mesa d’Emergènci-
es), oferint-los la possibilitat de participar en un Programa d’Inspeccions sobre ha-
bitatges que estarien desocupats i no complirien amb la seva funció social, el qual 
consistiria en el finançament compartit dels expedients d’inspecció que en exercici 
de les seves competències correspon obrir a les administracions municipals.

Pel que fa a l’apartat 2.f), més enllà del paper que en aquesta matèria té l’In-
casòl com a ens promotor d’habitatge de la Generalitat, l’aprovació del Decret Llei 
17/2019, i altres mesures que s’estan treballant, ha de permetre avançar notablement 
en l’ampliació del nombre d’habitatges dotacionals disponibles.

Quant a l’apartat 2.g), més enllà de la informació apuntada en relació amb l’apar-
tat 2.e) de la Moció, us informo que l’AHC ha impulsat convenis de col·laboració 
amb ajuntaments per al finançament compartit d’operacions d’expropiació tempo-
ral o cessió obligatòria d’habitatges d’acord amb la normativa vigent, constant en 
aquests moments com a signat un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona.

Pel que fa a l’apartat 2.h), el Departament de Justícia informa que el Protocol 
d’execució de diligències de Llançaments de Catalunya no ha estat desplegat, atès 
que la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) no ha con-
vocat mai la sessió constitutiva de la comissió de seguiment que s’hi preveu, essent 
l’únic òrgan competent a l’efecte, segons preveu el propi Conveni. Les actuacions 
que corresponen al Departament de Justícia s’han impulsat d’ofici. Conscients de 
la urgència i necessitat en el seu desplegament i, en el seu cas, actualització, el De-
partament de Justícia està treballant amb les entitats municipalistes accions, plan-
tejaments i coordinació d’actuacions amb les administracions locals a l’entorn de 
l’objecte del Conveni. Cal advertir que d’acord amb el contingut del Protocol, l’òr-
gan competent per convocar la sessió constitutiva de la Comissió de Seguiment és 
la Presidència del TSJC.

Quant a l’apartat 2.i), l’aprovació del Decret Llei 37/2020 de 3 de novembre, de 
reforç de la protecció del dret a l’habitatge davant els efectes de la pandèmia de la 
COVID-19, constitueix la resposta immediata a la necessitat plantejada en aquest 
apartat.

Així mateix, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, davant de la si-
tuació de necessitat creada per la COVID-19 ha habilitat una addenda extraordinària 
al Contracte Programa per la qual es financen els serveis socials que presten els ens 
locals, per millorar el seu finançament i adaptar els criteris d’actuació. Dins d’aques-
ta addenda s’ha inclòs, una fitxa específica per fer front a les despeses derivades de 
l’allotjament i atenció a persones i famílies sense llar, sigui aquesta situació prèvia 
o no. Així mateix, hi ha la previsió d’incloure al contracte Programa 2021-2024 una 
nova fitxa específica per millorar l’atenció a les persones sense llar. Aquesta fitxa 
està dotada inicialment amb 2.768.580€ ampliables.
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Pel que fa a l’apartat j), la formació, l’actualització i la revisió del padró munici-
pal correspon a l’ajuntament, d’acord amb el que preveuen les lleis i sota la coordi-
nació i les instruccions de l’Institut Nacional d’Estadística. S’ha de tenir present que 
els ajuntaments han de portar la gestió del padró municipal de conformitat amb les 
normes aprovades conjuntament pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i pel Mi-
nisteri d’Economia, Industria i Competitivitat a proposta del Consejo de Empadro-
namiento, tal i com disposa l’article 60 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.

Així mateix, són els ajuntaments amb mesa d’emergències pròpia que apliquen 
una obligació d’empadronament de 2 o 3 anys que han de prendre com a referència 
en aquesta matèria allò establert a l’article 6.c del Reglament de la Mesa de Valora-
ció de les Situacions d’Emergències Econòmiques i Socials de Catalunya, que indica 
que «en situacions de possible pèrdua de l’habitatge, tots els membres de la unitat 
de convivència han d’estar empadronats en el domicili afectat en el moment de la 
possible pèrdua, de forma continuada com a mínim durant un període de temps d’un 
any o de dos anys de forma discontinua en els tres anys immediatament anteriors a 
la data de la sol·licitud».

Quant a l’apartat 2.k), s’està incrementant el parc públic de la Generalitat mit-
jançant l’exercici del dret de tanteig i retracte previst al Decret Llei 1/2015, que ha 
suposat l’ampliació en quasi 5.000 habitatges en poc menys de 5 anys. Alhora, con-
tinuen vigents els convenis de cessió temporal d’habitatges de grans tenidors, i s’ha 
aprovat el Decret Llei 17/2019 com a mecanisme legislatiu per a l’impuls estructu-
ral de la promoció d’habitatge de lloguer assequible, protegit i social, més enllà de 
programes específics que en aquesta matèria es puguin impulsar en breu en el marc 
dels fons europeus de reconstrucció.

Pel que fa a l’apartat 2.l), enguany, degut a les modificacions introduïdes al do-
cument fruit de les al·legacions rebudes en el període d’informació pública, a l’ac-
tualització de les projeccions demogràfiques i a les modificacions legislatives que 
incorporen noves determinacions a incloure en el Pla, des del punt de vista jurídic, 
s’ha considerat necessari procedir a una nova aprovació del document resultant, que 
es preveu per a primers del proper any 2021.

Quant a l’apartat 2.m), el Govern de la Generalitat s’ha avançat a aquesta peti-
ció de reclamació a l’Estat i, conscient de la urgència de la necessitat d’actuar, està 
aplicant les previsions de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents 
en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de 
modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la 
protecció del dret a l’habitatge. Aquesta regulació té per objecte directe la contenció 
i moderació de les rendes de lloguer i es troba expressament emparada en les com-
petències exclusives de la Generalitat de Catalunya en matèria de dret civil i d’habi-
tatge (atribuïdes, respectivament, pels articles 129 i 137 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya). En conseqüència, es considera positiu que el Govern de l’Estat avanci 
en la regulació que esmenta la Moció, per tal d’estendre un règim de contenció de 
rendes similar al català. En qualsevol cas, en existir aquesta regulació amb caràcter 
previ a Catalunya, s’entén que la legislació que pugui dictar l’Estat s’ha de limitar 
a reconèixer que, en aquest territori, és d’aplicació la legislació catalana, dictada a 
l’empara de les competències esmentades.

Pel que fa a l’apartat 2.n), el Govern de la Generalitat té previst finalitzar l’exer-
cici de 2020 podent donar resposta positiva a totes les sol·licituds d’ajut al pagament 
del lloguer que s’hagin presentat en temps i forma i compleixin els requisits definits 
a les convocatòries que les regulen.

En relació amb l’apartat 2.o), us reitero la informació donada sobre els apartats 
2.e) i 2.g).

Quant a l’apartat 2.p).2n, la distribució domiciliària d’aigua potable és un servei 
mínim de competència municipal, que es pot prestar per part dels municipis inde-
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pendentment o bé de manera associada (art. 67 del Decret legislatiu 2/2003, del 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Cata-
lunya), llevat en l’àmbit metropolità, on correspon a l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (art. 14.c.-a de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona). En tant que servei de competència municipal, correspon a l’entitat local la 
seva reglamentació i l’establiment de les tarifes corresponents. Així doncs, l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) no té competències per dur a terme les actuacions a les 
quals insta aquest apartat.

En l’àmbit de les seves competències, l’ACA ja actua per tal de facilitar l’accés a 
l’aigua a les persones que es troben en situació de precarietat en l’habitatge, mitjan-
çant l’instrument del ‘cànon zero’ (tarifa social).

Finalment, quant a l’apartat 2.q), sobre l’impuls d’un nou pla de barris, us infor-
mo que actualment s’està tancant la convocatòria del 2010 i no està previst cap nova 
convocatòria.

Barcelona, 3 de desembre de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 212/XII, sobre les polítiques 
socials per a afrontar la crisi de la Covid-19
390-00212/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.12.2020

Control del compliment de la Moció 213/XII, sobre l’impacte de la 
crisi sanitària en els sectors productius
390-00213/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.12.2020

Control del compliment de la Moció 214/XII, sobre la coordinació 
amb el món local durant la pandèmia de la Covid-19
390-00214/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.12.2020
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Control del compliment de la Moció 215/XII, sobre la repercussió de 
la Covid-19 en el món local
390-00215/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.12.2020

Control del compliment de la Moció 216/XII, sobre la salut mental
390-00216/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

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

Control del compliment de la Moció 217/XII, sobre l’atenció primària
390-00217/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

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

Control del compliment de la Moció 218/XII, sobre la 
instrumentalització política dels mitjans de comunicació públics per 
part del Govern i dels partits que li donen suport
390-00218/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.12.2020

Control del compliment de la Moció 219/XII, sobre la gestió dels 
serveis penitenciaris durant la situació generada per la Covid-19
390-00219/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.12.2020
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Vendrell davant de les 
comissions d’Empresa i Coneixement i d’Economia i Hisenda perquè 
faci les seves aportacions com a experta sobre el fons europeu 
pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la 
recuperació econòmica posterior a la pandèmia de la Covid-19
356-00935/12

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 25 de la Comissió d’Economia i Hisenda, el 09.12.2020, 
DSPC-C 650.

Decaïment en la sessió 31 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, el 09.12.2020, 
DSPC-C 650.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Ferràs davant de les 
comissions d’Empresa i Coneixement i d’Economia i Hisenda perquè 
faci les seves aportacions com a expert sobre el fons europeu 
pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la 
recuperació econòmica posterior a la pandèmia de la Covid-19
356-00936/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 31, tinguda el 09.12.2020, DSPC-C 650.

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 25, tinguda el 09.12.2020, DSPC-C 650.

Sol·licitud de compareixença de Miquel Puig davant de les 
comissions d’Empresa i Coneixement i d’Economia i Hisenda perquè 
faci les seves aportacions com a expert sobre el fons europeu 
pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la 
recuperació econòmica posterior a la pandèmia de la Covid-19
356-00937/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 31, tinguda el 09.12.2020, DSPC-C 650.

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 25, tinguda el 09.12.2020, DSPC-C 650.
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Sol·licitud de compareixença de Benito Arruñada davant de les 
comissions d’Empresa i Coneixement i d’Economia i Hisenda perquè 
faci les seves aportacions com a expert sobre el fons europeu 
pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la 
recuperació econòmica posterior a la pandèmia de la Covid-19
356-00938/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 31, tinguda el 09.12.2020, DSPC-C 650.

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 25, tinguda el 09.12.2020, DSPC-C 650.

Sol·licitud de compareixença de Iolanda Fresnillo davant de les 
comissions d’Economia i Hisenda i d’Empresa i Coneixement perquè 
hi faci aportacions com a experta sobre el Fons Pròxima Generació, 
com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica 
posterior a la pandèmia de Covid-19
356-00939/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 31, tinguda el 
09.12.2020, DSPC-C 650.

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 25, tinguda el 
09.12.2020, DSPC-C 650.

Sol·licitud de compareixença d’Alfons Pérez davant de les comissions 
d’Economia i Hisenda i d’Empresa i Coneixement perquè hi faci 
aportacions com a expert sobre el Fons Pròxima Generació, com 
a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica 
posterior a la pandèmia de Covid-19
356-00940/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 31, tinguda el 
09.12.2020, DSPC-C 650.

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 25, tinguda el 
09.12.2020, DSPC-C 650.



BOPC 757
14 de desembre de 2020

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 80

Sol·licitud de compareixença de Nicola Scherer davant de les 
comissions d’Economia i Hisenda i d’Empresa i Coneixement perquè 
hi faci aportacions com a expert sobre el Fons Pròxima Generació, 
com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica 
posterior a la pandèmia de Covid-19
356-00941/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 31, tinguda el 09.12.2020, DSPC-C 650.

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 25, tinguda el 09.12.2020, DSPC-C 650.

Sol·licitud de compareixença d’Ivan Miró davant de les comissions 
d’Economia i Hisenda i d’Empresa i Coneixement perquè hi faci 
aportacions com a expert sobre el Fons Pròxima Generació, com 
a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica 
posterior a la pandèmia de Covid-19
356-00942/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 31, tinguda el 
09.12.2020, DSPC-C 650.

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 25, tinguda el 
09.12.2020, DSPC-C 650.

Sol·licitud de compareixença d’Erika González davant de les 
comissions d’Economia i Hisenda i d’Empresa i Coneixement perquè 
hi faci aportacions com a experta sobre el Fons Pròxima Generació, 
com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica 
posterior a la pandèmia de Covid-19
356-00943/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 31, tinguda el 
09.12.2020, DSPC-C 650.

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 25, tinguda el 
09.12.2020, DSPC-C 650.
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Sol·licitud de compareixença de Sergi Cutillas davant de les 
comissions d’Economia i Hisenda i d’Empresa i Coneixement perquè 
hi faci aportacions com a expert sobre el Fons Pròxima Generació, 
com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica 
posterior a la pandèmia de Covid-19
356-00944/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 31, tinguda el 
09.12.2020, DSPC-C 650.

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 25, tinguda el 
09.12.2020, DSPC-C 650.

Sol·licitud de compareixença de Manuel de la Rocha Vázquez davant 
de les comissions d’Economia i Hisenda i d’Empresa i Coneixement 
perquè hi facin aportacions com a experts sobre el Fons Pròxima 
Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recuperació 
econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19
356-00945/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 31, tinguda el 
09.12.2020, DSPC-C 650.

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 25, tinguda el 
09.12.2020, DSPC-C 650.

Sol·licitud de compareixença d’Ernest Urtasun, eurodiputat i 
vicepresident del Grup dels Verds al Parlament Europeu, davant de 
les comissions d’Economia i Hisenda i d’Empresa i Coneixement 
perquè hi faci aportacions com a expert sobre el Fons Pròxima 
Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recuperació 
econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19
356-00946/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 31, tinguda el 09.12.2020, DSPC-C 650.

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 25, tinguda el 09.12.2020, DSPC-C 650.
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Sol·licitud de compareixença de Javier Pacheco, secretari general de 
Comissions Obreres, davant de les comissions d’Economia i Hisenda 
i d’Empresa i Coneixement perquè hi faci aportacions com a expert 
sobre el Fons Pròxima Generació, com a part dels fons europeus 
destinats a la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de 
Covid-19
356-00947/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 31, tinguda el 
09.12.2020, DSPC-C 650.

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 25, tinguda el 
09.12.2020, DSPC-C 650.

Sol·licitud de compareixença de Camil Ros, secretari general de la 
Unió General de Treballadors, davant de les comissions d’Economia 
i Hisenda i d’Empresa i Coneixement perquè hi faci aportacions 
com a expert sobre el Fons Pròxima Generació, com a part dels 
fons europeus destinats a la recuperació econòmica posterior a la 
pandèmia de Covid-19
356-00948/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 31, tinguda el 
09.12.2020, DSPC-C 650.

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 25, tinguda el 
09.12.2020, DSPC-C 650.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre les càrregues policials durant el desnonament d’una 
família al barri del Carmel de Barcelona el 17 de setembre de 2020
355-00248/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 33 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
09.12.2020, DSPC-C 652.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 33 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
09.12.2020, DSPC-C 652.
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Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre el dispositiu policial del desallotjament de la Casa 
Buenos Aires, de Barcelona
355-00256/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 33 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
09.12.2020, DSPC-C 652.

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

Compareixença d’una representació del Sindicat de Llogateres 
davant la Comissió de Territori per a informar sobre la renovació dels 
lloguers pel fons d’inversió immobiliari Lazora amb preus per damunt 
dels preus de mercat
357-00773/12

SUBSTANCIACIÓ

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

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

SUBSTANCIACIÓ

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

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 24 de la Comissió de Cultura, tinguda el 09.12.2020, 
DSPC-C 654.
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Compareixença del secretari general de l’Esport i de l’Activitat 
Física davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre 
les mesures adoptades en el món de l’esport per les restriccions 
provocades per la pandèmia de Covid-19
357-01036/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 38 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
09.12.2020, DSPC-C 659.

Compareixença de Xavier Ferràs davant de les comissions d’Empresa 
i Coneixement i d’Economia i Hisenda per a fer aportacions com 
a expert sobre el Fons Pròxima Generació, com a part dels fons 
europeus destinats a la recuperació econòmica posterior a la 
pandèmia de Covid-19
357-01038/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 31, tinguda el 
09.12.2020, DSPC-C 650.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda 
el 09.12.2020, DSPC-C 650.

Compareixença feta en la sessió 31 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tingu-
da el 09.12.2020, DSPC-C 650.

Compareixença de Miquel Puig davant de les comissions d’Empresa 
i Coneixement i d’Economia i Hisenda per a fer aportacions com 
a expert sobre el Fons pròxima Generació, com a part dels fons 
europeus destinats a la recuperació econòmica posterior a la 
pandèmia de Covid-19
357-01039/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 31, tinguda el 
09.12.2020, DSPC-C 650.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda 
el 09.12.2020, DSPC-C 650.

Compareixença feta en la sessió 31 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tingu-
da el 09.12.2020, DSPC-C 650.
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Compareixença de Benito Arruñada davant de les comissions 
d’Empresa i Coneixement i d’Economia i Hisenda per a fer 
aportacions com a expert sobre el Fons Pròxima Generació, com 
a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica 
posterior a la pandèmia de Covid-19
357-01040/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 31, tinguda el 
09.12.2020, DSPC-C 650.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda 
el 09.12.2020, DSPC-C 650.

Compareixença feta en la sessió 31 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tingu-
da el 09.12.2020, DSPC-C 650.

Compareixença de Nicola Scherer davant de les comissions 
d’Economia i Hisenda i d’Empresa i Coneixement per a fer 
aportacions com a expert sobre el Fons Pròxima Generació, com 
a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica 
posterior a la pandèmia de Covid-19
357-01041/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 31, tinguda el 
09.12.2020, DSPC-C 650.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda 
el 09.12.2020, DSPC-C 650.

Compareixença feta en la sessió 31 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tingu-
da el 09.12.2020, DSPC-C 650.

Compareixença d’Ernest Urtasun, eurodiputat i vicepresident del 
Grup dels Verds al Parlament Europeu, davant de les comissions 
d’Economia i Hisenda i d’Empresa i Coneixement per a fer 
aportacions com a expert sobre el Fons Pròxima Generació, com 
a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica 
posterior a la pandèmia de Covid-19
357-01042/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 31, tinguda el 
09.12.2020, DSPC-C 650.
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SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda 
el 09.12.2020, DSPC-C 650.

Compareixença feta en la sessió 31 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tingu-
da el 09.12.2020, DSPC-C 650.

Compareixença en comissió de Chakir el Homrani Lesfar, conseller 
de Treball, Afers Socials i Famílies, en qualitat de testimoni, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent 
Gran
365-00134/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de 
les Residències per a Gent Gran, tinguda el 07.12.2020, DSPC-C 648.

Compareixença en comissió d’Alba Vergés i Bosch, consellera de 
Salut, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran
365-00135/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de 
les Residències per a Gent Gran, tinguda el 07.12.2020, DSPC-C 648.

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera de Cultura a la consellera de la 
Presidència
330-00230/12

PRESENTACIÓ: VICEPRESIDENT DEL GOVERN

Reg. 88294 / Coneixement: 10.12.2020

Al president del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i els articles 1 i 2 del Decret 
114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Catalu-
nya, em plau donar-vos compte que, durant l’absència de la consellera de Cultura, del 
9 a l’11 de desembre de 2020, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del 
despatx del seu Departament la consellera de la Presidència i portaveu del Govern.
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Ben cordialment.

Barcelona, 7 de desembre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presidèn-

cia de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda

N. de la r.: El Decret 144/2020, de 7 de desembre, d’encàrrec del despatx de la con-
sellera de Cultura a la consellera de la Presidència i portaveu del Govern del 9 a l’11 de 
desembre de 2020, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 8290, del  
9 de desembre de 2020.

4.70.10. Altres comunicacions

Acord d’extensió de la vigència del Pla estratègic de recerca i 
innovació en salut 2016-2020
335-00009/12

PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 87317 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.12.2020

A la Mesa del Parlament
Em plau de trametre-us l’acord adoptat en la sessió del Govern de la Generalitat 

del dia 24 de novembre de 2020, d’aprovació de la iniciativa SIG20SLT1705 - Pro-
posta d’acord del Govern pel qual s’aprova l’extensió de la vigència del Pla estratègic 
de recerca i innovació en salut 2016-2020 fins a l’any 2021.

Barcelona, 26 de novembre de 2020
El secretari del Govern
Per delegació (Resolució PRE/402/2020, de 14 de febrer, DOGC 8065, de 

17.2.2020), la directora de l’Oficina del Govern, Alicia Uceira de Pablo

Acord GOV/149/2020, de 24 de novembre, pel qual s’aprova l’extensió 
de la vigència del Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-
2020 fins a l’any 2021
Per l’Acord GOV/75/2016, de 7 de juny, s’aprova el Pla estratègic de recerca i 

innovació en salut 2016-2020.
L’esmentat Pla té un antecedent immediat en què es va elaborar per al període de 

2012-2015, del qual n’és continuador des del punt de vista de la planificació estra-
tègica que orienta les polítiques del Govern, a través del Departament de Salut, en 
matèria de recerca i innovació en salut, en coordinació amb el departament compe-
tent, en matèria de recerca, que avui és el Departament d’Empresa i Coneixement.

El Pla estratègic de recerca i innovació en salut, en la concepció sectorial, re-
quereix, per a l’elaboració, d’un procés que comporta des de l’avaluació dels plans 
anteriors fins a la proposta i definició de les línies d’actuacions que configuren la 
política de recerca i innovació que impulsa el Departament de Salut durant el seu 
període de vigència, així com els seus elements i criteris d’execució, finançament i 
avaluació periòdica.

La mateixa concepció sectorial del Pla estratègic fa imprescindible una tasca 
prèvia d’elaboració de continguts i, posteriorment, la posada en marxa d’un procés 
participatiu al qual els principals actors de l’àmbit de la recerca i innovació en salut, 
públics i privats, com ara les entitats de recerca, professionals i agències finançado-
res, puguin incorporar-hi la seva visió i compromisos, en un intercanvi ineludible 
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que n’enriqueix l’elaboració i el contingut i garanteix la plena implicació en la seva 
execució.

Aquest procés, que habitualment se situa en el darrer any de vigència del Pla es-
tratègic que finalitza, l’any 2020 en el cas que ens ocupa, ha estat substancialment 
alterat, ja que ha coincidit plenament amb l’aparició del SARS-CoV-2 i la pandè-
mia de la Covid-19, que ha comportat una situació d’emergència sanitària. Es tracta 
d’una crisi sanitària sense precedents, que té una amplitud i gravetat extraordinàries, 
i que ha produït inevitables restriccions d’activitat i l’alteració de tots els calendaris i 
mètodes de treball en molts àmbits, incloent-hi el de les administracions públiques. 
Aquesta situació ha afectat les diferents etapes d’elaboració del Pla estratègic que ha 
de substituir el que finalitzaria a finals del present exercici, fins al punt que no podrà 
aprovar-se el nou Pla fins ben entrat l’any 2021.

Cal significar, també, que el Pla estratègic de recerca i innovació en salut pre-
veu, com a forma habitual d’execució de les línies de recerca i les actuacions que en 
deriven, l’activitat de foment a través de les convocatòries públiques de subvencions 
amb caràcter de concurrència competitiva, que constitueix a aquest efecte el Pla sec-
torial de subvencions en aquesta matèria, que s’incorpora també al Pla estratègic de 
subvencions del Departament de Salut, d’acord amb la normativa general reguladora 
de les subvencions.

D’acord amb aquests arguments, escau que s’estengui l’eficàcia del Pla estratègic 
de recerca i innovació en salut 2016-2020 durant el temps estrictament necessari per 
tal de culminar l’elaboració del nou Pla, mantenint-ne mentrestant les línies d’ac-
tuació, previsions i mecanismes d’execució, amb l’objectiu de poder seguir duent-los 
a terme amb plenes garanties durant l’any 2021, i evitant així la paralització d’ac-
tuacions que comportaria la finalització de la vigència en una matèria especialment 
sensible en l’actualitat.

Per tot això, a proposta de la consellera de Salut, el Govern

Acorda:
1. Aprovar l’extensió de la vigència del Pla estratègic de recerca i innovació en 

salut 2016-2020 fins a l’aprovació del Pla que el substitueixi per al període 2021-
2027 i amb la data límit del 31 de desembre de 2021. El seu desenvolupament s’ha 
d’ajustar a les corresponents disponibilitats pressupostàries.

2. Disposar la publicació d’aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

3. Aquest Acord s’ha de trametre al Parlament de Catalunya, en el termini mà-
xim de 30 dies comptadors des de la data d’aprovació, per tal que en tingui conei-
xement.

Barcelona, 24 de novembre de 2020
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern; Meritxell Budó Pla, consellera 

de la Presidència i portaveu del Govern per assignació de funcions (Acta del Go-
vern del 24 de novembre de 2020)
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