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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.10. Normes de règim interior

Modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya
221-00023/12 i 221-00025/12

APROVACIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, 14.12.2020

La Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió del 14 
de desembre de 2020, va aprovar la modificació dels Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, en els termes següents: 

1. S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 1 dels Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya, amb el text següent: 

«Article 1. Objecte i règim jurídic aplicable 
»[...]
»3. S’apliquen al personal del Parlament els preceptes sobre funció pública con-

tinguts en normes amb rang de llei diferents d’aquelles a què fa referència l’apartat 2 
que puguin ésser considerats més favorables per als treballadors.»

2. S’afegeix un article, el 15 bis, als Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya, amb el text següent: 

«Article 15 bis. Oficina d’Igualtat
»Corresponen a l’Oficina d’Igualtat les funcions següents: 
»a) Garantir el desplegament i la supervisió del Pla d’igualtat de gènere del Par-

lament de Catalunya, d’acord amb els objectius estratègics i els eixos d’actuació que 
s’hi estableixen.

»b) Fomentar i facilitar la introducció de la perspectiva de gènere en els diversos 
àmbits de l’Administració parlamentària.

»c) Elaborar i difondre informació relacionada amb la perspectiva de gènere.
»d) Proposar les polítiques actives de conciliació de la vida laboral amb la per-

sonal i familiar del personal del Parlament.»

3. Es modifica l’apartat 10 de l’article 18 dels Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

«Article 18. La Direcció de Govern Interior 
»10. El personal auxiliar de l’Àrea de Serveis Generals és el que fa activitats de 

suport material o instrumental que no requereixen coneixements específics propis 
d’una titulació acadèmica i que pot prestar els seus serveis indistintament en les di-
verses unitats orgàniques de l’Administració parlamentària. En formen part els ui-
xers de Serveis Generals, els uixers majordoms i les altres categories anàlogues que 
es creïn.»

4. S’afegeix una lletra, la i bis, a l’apartat 1 de l’article 26 dels Estatuts del règim 
i el govern interiors del Parlament de Catalunya, amb el text següent: 

«Article 26. El Departament d’Assessorament Lingüístic
»[...]
»i bis) Gestionar els encàrrecs de traducció de textos entre llengües no oficials i 

oficials.»

5. Se suprimeix la lletra h de l’apartat 1 de l’article 69 dels Estatuts del règim i el 
govern interiors del Parlament de Catalunya.
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6. Se suprimeix la lletra a de l’article 80 dels Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya.

7. Se suprimeix l’apartat 2 de l’article 82 dels Estatuts del règim i el govern in-
teriors del Parlament de Catalunya, i es modifica l’apartat 1 del mateix article, que 
passa a ésser apartat únic, amb el text següent: 

«Article 82. Permís per alletament
»Els funcionaris amb un fill o filla de menys d’un any tenen dret a un permís 

d’una hora diària d’absència de la feina per alletament. Aquest període de temps pot 
ésser dividit en dues fraccions o bé substituït per una reducció de la jornada.»

8. Se suprimeix l’article 84 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Par-
lament de Catalunya.

9. S’afegeix un apartat, el 5, a l’article 88 dels Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya, amb el text següent: 

«Article 88. Reducció de jornada amb la totalitat de la retribució 
»[...]
»5. En el cas que es redueixi la jornada laboral com a mesura de reincorporació 

progressiva al lloc de treball per motiu de malalties oncològiques o d’especial gra-
vetat, els funcionaris perceben el cent per cent de les retribucions, d’acord amb la 
norma que la Mesa del Parlament dicti sobre aquesta qüestió.»

10. Es modifica el títol de la disposició addicional segona dels Estatuts del règim 
i el govern interiors del Parlament de Catalunya i s’hi afegeix un apartat, el 3 bis, 
amb el text següent: 

«Disposicions addicionals
»[...]
»Segona. Creació del Cos de Lletrats del Parlament, del Cos de Tècnics Supe-

riors de l’Administració Parlamentària, del Cos de Lingüistes del Parlament, del Cos 
de Periodistes del Parlament i del Cos d’Administradors Parlamentaris

»3 bis. Es crea el Cos de Periodistes del Parlament. L’ingrés en aquest cos es fa 
per concurs oposició, i per a accedir-hi es requereix tenir el títol de grau en periodis-
me o en ciències de la informació o la llicenciatura corresponent o els altres estudis 
superiors en matèria de comunicació que inclogui la relació de llocs de treball. Cor-
responen als periodistes del Parlament d’exercir totes les funcions d’assessorament 
i d’informació pròpies d’un departament de comunicació, especialment la prestació 
de suport en la relació amb els representants dels mitjans de comunicació; el segui-
ment de la informació parlamentària i institucional en els dits mitjans; la preparació 
de reculls i dossiers de premsa sobre temes d’especial importància i d’interès per a 
l’activitat parlamentària; la potenciació del web del Parlament i de les xarxes socials 
de la institució, dotant-los de més continguts informatius, i les altres tasques que els 
encarregui el cap o la cap corresponent. Resten integrats amb caràcter definitiu al 
Cos de Periodistes del Parlament els funcionaris nomenats en els processos selec-
tius convocats per la Mesa del Parlament que hagin tingut lloc abans de la creació 
del Cos.»

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2020
La secretària de la Comissió, Anna Geli i España; el president de la Comissió, 

Raúl Moreno Montaña
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Modificació de les Normes d’actuació i de règim intern de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya
221-00024/12

APROVACIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, 14.12.2020

La Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió del 14 
de desembre de 2020, va aprovar la modificació de les Normes d’actuació i de règim 
intern de l’Oficina Antifrau de Catalunya, en els termes següents: 

1. Es modifica l’article 43 de les Normes d’actuació i de règim intern de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

«Article 43. Règim retributiu
»1. Les categories i els graus que estableix la relació de llocs de treball deter-

minen les retribucions del personal al servei de l’Oficina Antifrau, d’acord amb els 
crèdits pressupostaris aprovats.

»2. L’estructura retributiva del personal al servei de l’Oficina Antifrau de Cata-
lunya inclou els conceptes següents: 

»a) Les retribucions bàsiques, integrades pel sou que, d’acord amb l’apartat 1, és 
el corresponent a la categoria i el grau del lloc que s’ocupa i la percepció per anti-
guitat en els termes de les normes especials que estableix aquest capítol.

»b) Les retribucions complementàries, integrades per un complement destinat a 
retribuir el grau d’interès, la iniciativa i l’esforç, i la contribució a la millora perma-
nent del treball de l’Oficina.

»3. El director o directora de l’Oficina determina, mitjançant resolució, les taules 
retributives del personal al servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya.»

2. S’afegeix un article, el 43 bis, a les Normes d’actuació i de règim intern de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb el text següent: 

«Article 43 bis. Percepció per antiguitat
»1. El personal funcionari que presta serveis a l’Oficina Antifrau de Catalunya té 

dret a percebre, en concepte d’antiguitat i per a cada trienni que se li reconegui men-
tre presti serveis a l’Oficina Antifrau de Catalunya, la quantitat fixada per a triennis 
d’antiguitat per al personal funcionari del Parlament de Catalunya.

»2. El personal funcionari que presta serveis a l’Oficina Antifrau de Catalunya 
té dret a percebre, en concepte d’antiguitat i per a cada trienni que se li hagi reco-
negut prèviament a iniciar la prestació de serveis a l’Oficina Antifrau de Catalunya, 
la quantitat establerta en concepte de triennis per a cada administració i cos en què 
s’hagin meritat i reconegut els triennis previs.

»3. La retribució per antiguitat del personal laboral de l’Oficina Antifrau de Ca-
talunya es fixa d’acord amb el que estableix el contracte laboral corresponent.»

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2020
La secretària de la Comissió, Anna Geli i España; el president de la Comissió, 

Raúl Moreno Montaña
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1.10. Acords i resolucions

Resolució 1054/XII del Parlament de Catalunya, sobre el lideratge 
femení empresarial
250-01365/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 29, 12.11.2020, DSPC-C 621

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 12 de novem-
bre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el lideratge femení 
(tram. 250-01365/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari 
Republicà (reg. 74432).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar i promoure una campanya de sensibilització de la realitat del liderat-

ge femení empresarial a Catalunya.
b) Fer un estudi de les empreses catalanes amb perspectiva de gènere amb la fi-

nalitat de treure conclusions quantitatives i qualitatives, poder aplicar mesures efec-
tives i combatre la discriminació real.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió, 

José María Cano Navarro

Resolució 1055/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’adaptació a 
les noves necessitats laborals de les empreses en formació digital a 
l’era post-Covid-19
250-01372/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 29, 12.11.2020, DSPC-C 621

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 12 de novem-
bre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’adaptació a les 
noves necessitats laborals de les empreses en formació digital a l’era post-Covid-19 
(tram. 250-01372/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar i aplicar, de manera urgent, programes de formació digital adaptats 

a les noves necessitats del mercat laboral i oferir aquesta formació amb prioritat als 
treballadors que han perdut la feina durant la pandèmia.

b) Destinar una gran part dels recursos i els fons de les polítiques públiques acti-
ves d’ocupació per a promoure la formació digital amb l’objectiu d’augmentar l’ocu-
pació de qualitat i fer realitat que, quan se superi la pandèmia, l’activitat econòmica 
es recuperi i contribueixi a la reducció de l’atur.
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c) Promoure i oferir a tots els treballadors en actiu la formació necessària en 
competències digitals mínimes per a donar suport a les empreses a completar-ne la 
digitalització.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió, 

José María Cano Navarro

Resolució 1056/XII del Parlament de Catalunya, sobre els efectes de 
la Covid-19 i les empreses emergents
250-01380/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 29, 12.11.2020, DSPC-C 621

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 12 de novem-
bre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els efectes de la 
Covid-19 i les empreses emergents (tram. 250-01380/12), presentada pel Grup Par-
lamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 76096).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Donar suport a les empreses emergents amb un nou servei d’acompanyament 

i agilitar aquest procés per a fer front a situacions de tensió de tresoreria o de finan-
çament a mitjà i a llarg terminis.

b) Avaluar els danys ocasionats per la Covid-19 al conjunt del teixit empresarial, 
incloses les empreses emergents, amb la finalitat de treure conclusions i ajudar-les 
en llurs mancances per a mantenir la competitivitat en el mercat.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió, 

José María Cano Navarro

Resolució 1057/XII del Parlament de Catalunya, sobre les solucions 
als problemes del subministrament elèctric al barri de la Font de la 
Pólvora, de Girona
250-01384/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 29, 12.11.2020, DSPC-C 621

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 12 de novem-
bre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les solucions als 
problemes del subministrament elèctric al barri de la Font de la Pólvora, de Giro-
na (tram. 250-01384/12), presentada pel Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà (reg. 76097), el Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 76098) i el Grup Parlamentari Republicà 
(reg. 76099).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Donar suport als veïns de Girona que pateixen talls de llum sistemàtics a 

causa d’una xarxa elèctrica insuficient, i especialment als del barri de la Font de la 
Pólvora.

b) Exigir l’elaboració i la publicació de l’auditoria sobre l’estat de la xarxa elèctri-
ca que, per conveni o per acord, Endesa ha de fer aquest 2020 per a conèixer l’estat 
real de la xarxa. Aquesta auditoria ha de servir perquè el Govern conegui amb detall 
la situació del subministrament elèctric del barri, tant pel que fa a l’estat de la xarxa 
com també en aspectes com el grau de frau elèctric, la potència de les instal·lacions 
domèstiques i el consum elèctric del barri.

c) Exigir la garantia del funcionament elèctric correcte al barri de la Font de la 
Pólvora i que l’Administració de la Generalitat es responsabilitzi de la regularització 
de les instal·lacions en els casos en què sigui necessari.

d) Impulsar la creació d’una taula de treball i seguiment amb les administra-
cions, que inclogui personal tècnic i de representació política de l’Ajuntament i el 
Govern, Endesa i els veïns afectats, que estableixi per escrit els compromisos i els 
deures de les parts corresponents i també el calendari i els compromisos per a l’ac-
tualització de la sectorització elèctrica del barri de la Font de la Pólvora, i fer-ho 
públic amb l’objectiu de tenir-ne constància i poder-ne fer el seguiment durant tot el 
procés d’actuacions al barri.

e) Garantir els subministraments bàsics, en aquest cas la llum i l’aigua com a 
únics subministraments que arriben al barri de la Font de la Pólvora, per a les fa-
mílies en situació de vulnerabilitat social i que, d’acord amb la Llei 24/2015, del 29 
de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i 
la pobresa energètica, s’han de sol·licitar als serveis socials municipals i a les com-
panyies.

f) Iniciar els tràmits legals per a denunciar Endesa en els casos en què vulneri el 
que estableix la lletra e).

g) Continuar combatent les activitats delictives i fraudulentes al barri de la Font 
de la Pólvora que atemptin contra la seguretat de les persones, per mitjà, com a úl-
tim recurs, d’operatius policials transparents, proporcionats i coordinats amb els 
serveis socials i les autoritats del municipi, i reclamar les responsabilitats pertinents 
en el cas que els dits principis no es compleixin.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió, 

José María Cano Navarro

Resolució 1090/XII del Parlament de Catalunya, sobre la participació 
de la Generalitat en organismes internacionals
250-00736/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 27, 

26.11.2020, DSPC-C 640

La Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en la 
sessió tinguda el dia 26 de novembre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la participació de la Generalitat en organismes internacionals (tram. 
250-00736/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya (reg. 37316).
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Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar elaborant un balanç d’activitat de la participació de la Generalitat en 

els organismes internacionals, i publicar un balanç relatiu als exercicis 2017 i 2018.
b) Informar la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-

cia sobre la participació en organismes internacionals a què fa referència la lletra a 
almenys una vegada l’any, de manera que se’n pugui fer el seguiment.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; la presidenta de la Comis-

sió, Aurora Madaula i Giménez

Resolució 1091/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’escalada de 
violència i la crisi de drets humans a Xile
250-01342/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 27, 

26.11.2020, DSPC-C 640

La Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en la 
sessió tinguda el dia 26 de novembre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre l’escalada de la violència i la crisi de drets humans a Xile (tram. 
250-01342/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem i 
el Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya (reg. 74659).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport i solidaritat a les víctimes 

de la violència policial a Xile, en particular a les persones que han patit violència 
sexual, tortures i mutilacions oculars de les forces de seguretat de l’Estat xilè en el 
marc de les protestes.

2. El Parlament de Catalunya condemna la violència policial a Xile, que ha pro-
vocat almenys vint-i-set morts i centenars de ferits des de l’inici de la crisi l’octubre 
del 2019.

3. El Parlament de Catalunya considera necessari que les institucions xilenes 
culminin el procés constituent en curs impulsat per les protestes ciutadanes, per a 
donar lloc a un sistema polític respectuós amb els drets humans i basat en el diàleg, 
la democràcia i el reconeixement de la pluralitat.

4. El Parlament de Catalunya denuncia qualsevol tipus de repressió en un con-
text de tensió derivat d’una política neoliberal, tant del Govern com del règim politic 
xilè, de privatització i gentrificació dels serveis públics que ha generat desigualtat i 
misèria, i considera necessari que les autoritats del país posin al centre de les polí-
tiques públiques la lluita contra la desigualtat, especialment després de l’impacte de 
la pandèmia de Covid-19.

5. El Parlament de Catalunya considera necessari que les autoritats xilenes du-
guin a terme investigacions imparcials i completes de les denúncies d’ús excessiu 
de la força, maltractaments, tortures i detencions il·legals per part de les forces de 
seguretat, com exigeixen les organitzacions de drets humans.
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6. El Parlament de Catalunya demana que tots els acords de col·laboració o d’al-
tra naturalesa subscrits per autoritats europees, estatals i catalanes amb les institu-
cions xilenes estiguin regides i condicionades pel respecte als drets humans.

7. El Parlament de Catalunya fa una crida a les empreses catalanes amb inver-
sions a Xile perquè treballin en protocols ètics i de responsabilitat social amb la fi-
nalitat d’evitar de contribuir a agreujar la crisi social i econòmica del país.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; la presidenta de la Comis-

sió, Aurora Madaula i Giménez

Resolució 1092/XII del Parlament de Catalunya, sobre la crisi de 
drets humans a l’Equador
250-01562/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 27, 

26.11.2020, DSPC-C 640

La Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en la 
sessió tinguda el dia 26 de novembre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre els drets humans a l’Equador (tram. 250-01562/12), presentada pel 
Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya (reg. 74659).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya se suma a l’informe que va elaborar l’Alta Comis-

sionada de les Nacions Unides per als Drets Humans, Michelle Bachelet, del 29 de 
novembre de 2019.

2. El Parlament de Catalunya s’adhereix a la Resolució 58/2019 de la Comissió 
Interamericana de Drets Humans, del 6 de desembre del 2019, per la qual s’adopten 
mesures cautelars a favor de Paola Pabón, Christian González i Virgilio Hernández, 
que sol·licita a l’Estat equatorià que «adopti les mesures necessàries per a protegir 
llurs drets a la vida i a la integritat personal».

3. El Parlament de Catalunya mostra la seva preocupació davant les mesures cau-
telars que ha adoptat la Comissió Interamericana de Drets Humans (CIDH) a favor 
de l’exvicepresident Jorge Glas Espinel publicades en la Resolució 69/2019, del 31 
de desembre del 2019, que constata «l’existència d’una situació de risc greu, amb 
relació als drets a la vida i a la integritat personal» i, per aquest motiu, disposa que 
cal que l’Estat equatorià, en concordança amb la CIDH, «adopti les mesures neces-
sàries per a protegir els drets a la vida i a la integritat personal» de l’exvicepresident 
Espinel i que «concerti les mesures que cal adoptar amb els beneficiaris i llurs re-
presentants».

4. El Parlament de Catalunya mostra la seva preocupació per les denúncies pre-
sentades per les organitzacions de drets humans que informen sobre la violació de 
drets per part del Govern equatorià quan reprimeix les protestes socials.

5. El Parlament de Catalunya mostra el seu suport als defensors dels drets hu-
mans i a les organitzacions socials que reivindiquen polítiques que garanteixen la 
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vida digna amb el ple exercici dels drets socials econòmics i culturals dels equato-
rians.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; la presidenta de la Comis-

sió, Aurora Madaula i Giménez

Resolució 1093/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’aplicació de 
l’acord de pau a Colòmbia
250-01592/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 27, 

26.11.2020, DSPC-C 640

La Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en la 
sessió tinguda el dia 26 de novembre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre Colòmbia (tram. 250-01592/12), presentada pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Cata-
lunya en Comú Podem, Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 74659).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat que el Govern colombià ela-

bori un pla detallat per a l’aplicació integral de l’acord de pau que garanteixi una 
presència estatal a tot el país, especialment a les zones amb els nivells més crítics de 
violència, i considera urgent que aquesta aplicació es faci amb la participació activa 
de les comunitats i estigui orientada a garantir-los drets, béns i serveis i no a mili-
taritzar-ne els territoris.

2. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport al Sistema Integral de Veri-
tat, Justícia, Reparació i Garanties de No Repetició, i considera essencial garantir-ne 
el funcionament, la independència i l’autonomia.

3. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a la tasca que acompleixen 
els defensors dels drets humans i els líders socials a Colòmbia, i constata la necessi-
tat que el Govern colombià elabori i apliqui una política pública integral i eficaç en 
matèria de garanties, prevenció i protecció a totes les regions del país que inclogui el 
que estableix l’acord de pau. Específicament, creu necessari que es duguin a terme 
investigacions ràpides i imparcials per a arribar als responsables materials i intel·lec-
tuals i a llurs estructures, i aclarir-ne els vincles amb les elits polítiques, econòmi-
ques i militars, i que s’enforteixin les mesures col·lectives de prevenció i protecció 
tenint en compte l’enfocament diferencial ètnic, territorial, de gènere i d’edat, entre 
altres paràmetres.

4. El Parlament de Catalunya constata que cal impulsar d’una manera integral les 
mesures que disposa el punt 3.4 de l’acord de pau, concretament, que s’elabori una 
política pública efectiva de desmantellament dels grups hereus del paramilitarisme 
per mitjà de la Comissió Nacional de Garanties de Seguretat, i que es produeixin 
avanços en les investigacions de la Unitat Especial de Recerca de la Fiscalia per al 
Desmantellament d’Organitzacions Criminals.

5. El Parlament de Catalunya reconeix la necessitat d’emprendre una reforma 
estructural de la força pública, enfortint un sistema institucional de controls civils i 
una rendició de comptes que impedeixi l’ús ofensiu de la intel·ligència militar i d’al-
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tres organismes de l’Estat, i d’establir una política pública que garanteixi el dret a la 
mobilització social i a la protesta pacífica.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les accions oportunes davant 
el Govern de l’Estat perquè s’avanci en els termes que estableix aquesta resolució.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; la presidenta de la Comis-

sió, Aurora Madaula i Giménez

Resolució 1106/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de 
fiscalització 20/2019, sobre la Universitat Autònoma de Barcelona i 
les entitats participades, corresponent a l’exercici del 2017
256-00044/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 18, 10.12.2020, DSPC-C 658

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 10 de desem-
bre de 2020, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 20/2019, sobre la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i les entitats participades, corresponent a l’exercici 
2017 (tram. 256-00044/12).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 20/2019, sobre la 

Universitat Autònoma de Barcelona i les entitats participades, corresponent a l’exer-
cici del 2017.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 20/2019, sobre la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i les entitats participades, corresponent a l’exercici 
del 2017.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2020
El secretari de la Comissió, Josep Puig i Boix; el president de la Comissió, An-

tonio Espinosa Cerrato

Resolució 1107/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe 
de fiscalització 7/2020 sobre l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017
256-00045/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 18, 10.12.2020, DSPC-C 658

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 10 de de-
sembre de 2020, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups par-
lamentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 7/2020 sobre 
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00045/12).

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

Correcció d'errades de publicació
Nota adhesiva
– La Resolució 1106/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 6/2020 sobre els impostos propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 256-00044/12), ha estat modificada en el BOPC 766, a la pàgina 105.
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Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 7/2020 sobre 

l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 7/2020 sobre l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2020
El secretari de la Comissió, Josep Puig i Boix; el president de la Comissió, An-

tonio Espinosa Cerrato

Resolució 1108/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de 
fiscalització 8/2020 sobre l’Hospital Clínic de Barcelona, d’acord amb 
la Resolució 747/XI del Parlament de Catalunya
256-00046/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 18, 10.12.2020, DSPC-C 658

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 10 de de-
sembre de 2020, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups par-
lamentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 8/2020 sobre 
l’Hospital Clínic de Barcelona, d’acord amb la Resolució 747/XI del Parlament de 
Catalunya (tram. 256-00046/12).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 8/2020 sobre 

l’Hospital Clínic de Barcelona, d’acord amb la Resolució 747/XI del Parlament de 
Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull l’Informe 

de fiscalització 8/2020 sobre l’Hospital Clínic de Barcelona, d’acord amb la Resolu-
ció 747/XI del Parlament de Catalunya.

b) Fer complir a l’Hospital Clínic de Barcelona les recomanacions que encara no 
hagi observat dels informes de fiscalització 17/2012 i 29/2016 de la Sindicatura de 
Comptes.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2020
El secretari de la Comissió, Josep Puig i Boix; el president de la Comissió, An-

tonio Espinosa Cerrato

Resolució 1109/XII del Parlament de Catalunya, sobre la creació 
d’una delegació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
la vegueria del Penedès
250-01577/12

ADOPCIÓ

Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 

sessió 27, 11.12.2020, DSPC-C 662

La Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, en la sessió tinguda el dia 11 de desembre de 2020, ha debatut el text de 
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la Proposta de resolució sobre la creació de la delegació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a la vegueria del Penedès (tram. 250-01577/12), presentada 
pel Grup Parlamentari Republicà.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a proposar al Consell de Govern de 

la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la creació d’una delegació de la 
Corporació a la vegueria del Penedès, per tal que faciliti la visualització d’aquesta 
demarcació territorial als mitjans de comunicació públics catalans i es pugui cobrir 
l’actualitat informativa d’aquest territori en les millors condicions.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2020
El secretari de la Comissió, Francesc Ten i Costa; el president de la Comissió, 

David Mejía Ayra
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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 (reg. 88752).
Pròrroga: 1 dia hàbil; i última.
Finiment del termini: 18.12.2020; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’amnistia
250-01627/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 88881 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.12.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 88881)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 
167.3 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Proposta de 
resolució sobre l’amnistia (tram. 250-01627/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de tot el punt 2

2. Davant la voluntat de cercar solucions polítiques a la judicialització del con-
flicte: 

2.1. El Parlament de Catalunya expressa la seva aposta inequívoca pel diàleg i la 
negociació per aconseguir una solució a l’actual conflicte polític, respectuosa amb 
els drets nacionals de Catalunya, i insta al Govern de l’Estat i al Govern de la Ge-
neralitat a tornar a posar en marxa la Taula pel Diàleg el més aviat possible.

2.2. El Parlament de Catalunya declara: 
a) El seu suport a les gestions realitzades per diversos grups, entitats i persones, 

entre elles els expresidents i expresidenta del Parlament, sol·licitant l’indult per a les 
persones condemnades per la sentència 459/2019 del Tribunal Suprem 

b. El seu suport a la reforma prevista del Codi Penal pel que fa al delicte de sedi-
ció. Reforma que en ser aplicada de forma retroactiva als afectats i afectades perme-
tria també la sortida de la presó a les persones condemnades per sedició, i el retorn 
de les persones que no han sigut jutjades.

c. El seu suport en la presentació de qualsevol iniciativa legislativa encaminada 
a desjudicialitzar el conflicte i a l’extinció de les responsabilitats penals i adminis-
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tratives del conjunt de persones encausades en motiu del procés independentista, 
com ara una llei d’amnistia.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2020 sobre 
la Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, 
corresponent a l’exercici 2017
256-00047/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 88493; 88696; 88825; 88837; 88842 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

15.12.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 88493)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rafel 

Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presen-
ten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a 
l’Informe de fiscalització 9/2020 sobre la Fundació Institut Català de Paleontologia 
Miquel Crusafont, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-00047/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 9/2020 sobre la Fun-

dació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, corresponent a l’exercici 
2017 (tram. 256-00047/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit in-
forme.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bruguera 

Batalla, diputats, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 88696)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent pro-
posta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe de fisca-
lització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2020 sobre la Fundació Insti-
tut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00047/12)
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Proposta de resolució
El Parlament aprova l’Informe de fiscalització 9/2020 sobre la Fundació Insti-

tut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00047/12)

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 88825)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputa-

do, Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 186.5 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la siguiente propuesta de resolución subsiguiente al debate del procedimiento 
relativo al informe de fiscalitzación presentado por la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2020 sobre la Fundació Insti-
tut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00047/12)

Propuesta de resolución
1. El Parlament de Catalunya insta a aprovar l’Informe de fiscalització 9/2020 

sobre la Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, corresponent 
a l’exercici 2017 (tram. 256-00047/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

Palacio del Parlamento, 15 de diciembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Francisco Javier Domínguez Serrano, Maialen 

Fernández Cabezas, diputados, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 88837)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputada 

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix 
l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2020 
sobre la Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, corresponent 
a l’exercici 2017 (tram. 256-00047/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 9/2020 sobre la Fun-

dació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, corresponent a l’exercici 
2017 (tram. 256-00047/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit in-
forme.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputada, 

GP CatECP
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 88842)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2020 sobre la Fundació Insti-
tut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00047/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2020 sobre la Fundació Insti-
tut Català de Nanociència i Nanotecnologia, corresponent a l’exercici 2017. (Tram. 
256-00048/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2020 sobre el Consorci de 
l’Institut de Física d’Altes Energies, corresponent a l’exercici 2017. (Tram. 256-
00049/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2020, sobre el Consorci Cen-
tre de Recerca Matemàtica, corresponent al 2017. (Tram. 256-00050/12)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 9/2020 sobre la Fun-

dació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, corresponent a l’exercici 
2017 (tram. 256-00047/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 10/2020 sobre la 
Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, corresponent a l’exercici 
2017 (Tram. 256-00048/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 12/2020 sobre el 
Consorci de l’Institut de Física d’Altes Energies, corresponent a l’exercici 2017 
(Tram. 256-00049/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 14/2020, sobre 
el Consorci Centre de Recerca Mate-màtica, corresponent al 2017 (Tram. 256-
00050/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2020 sobre 
la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, 
corresponent a l’exercici 2017
256-00048/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 88494; 88697; 88824; 88839; 88842 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

15.12.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 88494)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rafel 

Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’In-
forme de fiscalització 10/2020 sobre la Fundació Institut Català de Nanociència i 
Nanotecnologia, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-00048/12).
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 10/2020 sobre la 

Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, corresponent a l’exerci-
ci 2017 (tram. 256-00048/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit 
informe.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bruguera 

Batalla, diputats, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 88697)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent pro-
posta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe de fisca-
lització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2020 sobre la Fundació Ins-
titut Català de Nanociència i Nanotecnologia, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00048/12)

Proposta de resolució
El Parlament aprova l’Informe de fiscalització 10/2020 sobre la Fundació Insti-

tut Català de Nanociència i Nanotecnologia, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00048/12)

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 88824)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sergio Sanz Jiménez, diputado, Maialen 

Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 
lo que establece el artículo 186.5 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente propuesta de resolución subsiguiente al debate del procedimiento relativo al 
informe de fiscalitzación presentado por la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2020 sobre la Fundació Ins-
titut Català de Nanociència i Nanotecnologia, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00048/12)

Propuesta de resolución
1. El Parlamento de Cataluña aprueba Informe de fiscalización 10/2020, sobre 

el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología correspondiente al ejercicio 
2017 (tram. 256-00048/1).

2. El Parlamento de Cataluña insta al Instituto Catalán de Nanociencia y Nano-
tecnología a atender todas las observaciones y recomendaciones señaladas en el in-
forme de fiscalización elaborado por la Sindicatura de Cuentas.

Palacio del Parlamento, 15 de diciembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sergio Sanz Jiménez, Maialen Fernández Ca-

bezas, diputados, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 88839)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputada 

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix 
l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2020 
sobre la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, corresponent a 
l’exercici 2017 (tram. 256-00048/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 10/2020 sobre la 

Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, corresponent a l’exerci-
ci 2017 (tram. 256-00048/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit 
informe.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputada, 

GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 88842)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2020 sobre la Fundació Insti-
tut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00047/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2020 sobre la Fundació Insti-
tut Català de Nanociència i Nanotecnologia, corresponent a l’exercici 2017. (Tram. 
256-00048/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2020 sobre el Consorci de 
l’Institut de Física d’Altes Energies, corresponent a l’exercici 2017. (Tram. 256-
00049/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2020, sobre el Consorci Cen-
tre de Recerca Matemàtica, corresponent al 2017. (Tram. 256-00050/12)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 9/2020 sobre la Fun-

dació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, corresponent a l’exercici 
2017 (tram. 256-00047/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 10/2020 sobre la 
Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, corresponent a l’exercici 
2017 (Tram. 256-00048/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 12/2020 sobre el 
Consorci de l’Institut de Física d’Altes Energies, corresponent a l’exercici 2017 
(Tram. 256-00049/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 14/2020, sobre 
el Consorci Centre de Recerca Mate-màtica, corresponent al 2017 (Tram. 256-
00050/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2020 sobre el 
Consorci de l’Institut de Física d’Altes Energies, corresponent a 
l’exercici 2017
256-00049/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 88495; 88698; 88822; 88840; 88842 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

15.12.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 88495)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rafel 

Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’In-
forme de fiscalització 12/2020 sobre el Consorci de l’Institut de Física d’Altes Ener-
gies, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-00049/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 12/2020 sobre el 

Consorci de l’Institut de Física d’Altes Energies, corresponent a l’exercici 2017 
(tram. 256-00049/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bruguera 

Batalla, diputats, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 88698)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent pro-
posta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe de fisca-
lització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2020 sobre el Consorci de 
l’Institut de Física d’Altes Energies, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-
00049/12)

Proposta de resolució
El Parlament aprova l’Informe de fiscalització 12/2020 sobre el Consorci de l’Ins-

titut de Física d’Altes Energies, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-00049/12)

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 88822)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Lorena Roldán Suárez, portavoz, María Francisca Valle Fuentes, diputada, Ma-

ialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo que establece el artículo 186.5 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
siguiente propuesta de resolución subsiguiente al debate del procedimiento relativo 
al informe de fiscalitzación presentado por la Sindicatura de Comptes: 
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2020 sobre el Consorci de 
l’Institut de Física d’Altes Energies, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-
00049/12)

Propuesta de resolución
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 12/2020, sobre 

el Consorci de l’Institut de Física i d’Altes Energies (tram. 256-00049/12) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

2. El Parlament de Catalunya insta al Consorci de l’institut de Física i Altes 
Energies (IFAE) a que formalitzi en un temps prudencial però breu un contracte de 
programa que reguli les relacions IFAE-Generalitat i estableixi els objectius i la fi-
nanciació, així com un Pla Estratègic.

3. El Parlament de Catalunya insta al Consorci de l’Institut de Física i Altes 
Energies (IFAE) a que reguli i examini més exhaustivament la contractació per tal 
de que no es cometin irregularitats repetides de fraccionaments indeguts de con-
tractes.

4. El Parlament de Catalunya insta a la Generalitat i a la UAB a que faci un anà-
lisis exhaustiu i rigorós d’aquesta i altres entitats per adoptar mesures organitzati-
ves, econòmiques i realitzar reestructuracions necessàries per tal que siguin útils a 
la societat catalana i millorin la seva eficàcia i eficiència.

5. El Parlament de Catalunya insta al Consorci de l’Institut de Física i Altes 
Energies (IFAE) a que complir les recomanacions donades per la Sindicatura de 
Comptes a l’informe substanciat i també a l’informe 20/2019 relatiu a la UAB i en-
titats participades del mateix exercici 2017.

6. El Parlament de Catalunya insta la Sindicatura de Comptes a fer el seguiment 
i donar compte del grau de compliment de les recomanacions aprovades pel Parla-
ment derivades de l’informe emès i dels anteriors.

Palacio del Parlamento, 15 de diciembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; María Francisca Valle Fuentes, Maialen 

Fernández Cabezas, diputadas, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 88840)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputada 

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix 
l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2020 
sobre el Consorci de l’Institut de Física d’Altes Energies, corresponent a l’exercici 
2017 (tram. 256-00049/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 12/2020 sobre el 

Consorci de l’Institut de Física d’Altes Energies, corresponent a l’exercici 2017 
(tram. 256-00049/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputada,  

GP CatECP
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 88842)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2020 sobre la Fundació Insti-
tut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00047/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2020 sobre la Fundació Insti-
tut Català de Nanociència i Nanotecnologia, corresponent a l’exercici 2017. (Tram. 
256-00048/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2020 sobre el Consorci de 
l’Institut de Física d’Altes Energies, corresponent a l’exercici 2017. (Tram. 256-
00049/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2020, sobre el Consorci Cen-
tre de Recerca Matemàtica, corresponent al 2017. (Tram. 256-00050/12)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 9/2020 sobre la Fun-

dació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, corresponent a l’exercici 
2017 (tram. 256-00047/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 10/2020 sobre la 
Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, corresponent a l’exercici 
2017 (Tram. 256-00048/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 12/2020 sobre el 
Consorci de l’Institut de Física d’Altes Energies, corresponent a l’exercici 2017 
(Tram. 256-00049/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 14/2020, sobre 
el Consorci Centre de Recerca Mate-màtica, corresponent al 2017 (Tram. 256-
00050/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2020, sobre el 
Consorci Centre de Recerca Matemàtica, corresponent al 2017
256-00050/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 88496; 88699; 88823; 88841; 88842 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

15.12.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 88496)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rafel 

Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’In-
forme de fiscalització 14/2020, sobre el Consorci Centre de Recerca Matemàtica, 
corresponent al 2017 (tram. 256-00050/12).
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 14/2020, sobre el 

Consorci Centre de Recerca Matemàtica, corresponent al 2017 (tram. 256-00050/12) 
i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bruguera 

Batalla, diputats, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 88699)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent pro-
posta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe de fisca-
lització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2020, sobre el Consorci Cen-
tre de Recerca Matemàtica, corresponent al 2017 (tram. 256-00050/12)

Proposta de resolució
El Parlament aprova l’Informe de fiscalització 14/2020, sobre el Consorci Centre 

de Recerca Matemàtica, corresponent al 2017 (tram. 256-00050/12)

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 88823)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 186.5 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente propuesta de resolución sub-
siguiente al debate del procedimiento relativo al informe de fiscalitzación presenta-
do por la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2020, sobre el Consorci Cen-
tre de Recerca Matemàtica, corresponent al 2017 (tram. 256-00050/12)

Propuesta de resolución
1. El Parlamento de Cataluña, aprueba el informe de Fiscalización 14/2020, re-

lativo al Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) correspondiente al ejerci-
cio 2017 (tram. 256-00050/12) e insta al Gobierno a seguir las recomendaciones de 
dicho informe.

2. El Parlamento de Cataluña insta al Consorci Centre de Recerca Matemàtica 
(CRM) a elaborar y formalizar un Contrato Programa con la Generalitat.

3. El Parlamento de Cataluña insta al Corsorci Centre de Recerca Matemàtica 
(CRM) para que establezca un Convenio propio que defina: las categorías profesi-
onales, tablas salariales, complementos, personal adscrito y demás elementos que 
hayan de regir, para el buen funcionamiento en materia laboral y de Recursos Hu-
manos de dicho Ente.

Palacio del Parlamento, 15 de diciembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 88841)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputada 

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix 
l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2020, 
sobre el Consorci Centre de Recerca Matemàtica, corresponent al 2017 (tram. 256-
00050/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 14/2020, sobre el 

Consorci Centre de Recerca Matemàtica, corresponent al 2017 (tram. 256-00050/12) 
i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputada, 

GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 88842)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2020 sobre la Fundació Insti-
tut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00047/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2020 sobre la Fundació Insti-
tut Català de Nanociència i Nanotecnologia, corresponent a l’exercici 2017. (Tram. 
256-00048/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2020 sobre el Consorci de 
l’Institut de Física d’Altes Energies, corresponent a l’exercici 2017. (Tram. 256-
00049/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2020, sobre el Consorci Cen-
tre de Recerca Matemàtica, corresponent al 2017. (Tram. 256-00050/12)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 9/2020 sobre la Fun-

dació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, corresponent a l’exercici 
2017 (tram. 256-00047/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 10/2020 sobre la 
Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, corresponent a l’exercici 
2017 (Tram. 256-00048/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 12/2020 sobre el 
Consorci de l’Institut de Física d’Altes Energies, corresponent a l’exercici 2017 
(Tram. 256-00049/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 14/2020, sobre 
el Consorci Centre de Recerca Mate-màtica, corresponent al 2017 (Tram. 256-
00050/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2020, sobre 
l’Institut d’Assistència Sanitària, corresponent a l’exercici 2017
256-00054/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 88661).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.12.2020; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2020, sobre 
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, corresponent a 
l’exercici 2017
256-00055/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 88662).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.12.2020; 10:30 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 88665 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.12.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 88665)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de l’acció de govern (tram. 302-
00272/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 4

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

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 6

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

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 7

7. Constata que el Govern de la Generalitat està paralitzat, esgotat, dividit i més 
centrat en les seves baralles electorals i partidistes que en donar una resposta pla-
nificada a la crisi sanitària i econòmica.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 8

8. Constat l’erràtica política econòmica del Govern de la Generalitat més cen-
trada en la contenció del dèficit que en posar en marxa ajudes reals als sectors més 
afectats per les restriccions i per la crisi econòmica.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 88664; 88693; 88695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.12.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 88664)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la crisi industrial (tram. 302-00273/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 2 bis

2 bis) El Parlament de Catalunya constata la necessitat de derogar de manera 
immediata la reforma laboral, que està tenint greus conseqüències en el sector in-
dustrial a Catalunya, tal com està plantejant el Ministeri de Treball, tot evitant els 
vetos de la patronal catalana i espanyola.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 11

11. Dotar al sector industrial català dels recursos necessaris per posar en marxa 
un veritable pla de transició ecològica justa en un context d’emergència climàtica.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, EL GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 88693)

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

nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 
el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la crisi industrial 
(tram. 302-00273/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 4

4. Destinar 25 milions d’euros a les tasques de formació i millora de l’ocupabili-
tat dels treballadors/es per fer front als possible ajustos de plantilla.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

5. Seguir impulsant l’acreditació professional pels treballadors i treballadores a 
l’efecte de que puguin consolidar la seva experiència com una formació acreditada.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió del punt 10

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

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 88695)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la crisi industrial 
(tram. 302-00273/12).

Esmena 1
GP Republicà
De modificació de l’apartat 1

1. El Parlament de Catalunya constata que és urgent el màxim impuls a les po-
lítiques industrials per part del Govern, així com constata també que la normativa 
laboral actual facilita i abarateix els acomiadaments i reitera la necessitat de de-
rogar les reformes laborals del 2010 i el 2012 i modificar els articles 42, 43 i 51 de 
l’Estatut dels Treballadors, per tal d’evitar la destrucció de llocs de treball i el tan-
cament d’empreses.
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Esmena 2
GP Republicà
De modificació a l’apartat 8

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

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 88502; 88690 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.12.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 88502)

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre l’equitat territorial en les àrees rurals i 
urbanes (tram. 302-00274/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 

Nou punt. El Parlament de Catalunya lamenta la manca, per part del Govern, 
d’un projecte integral de país, amb accions i finançament concrets, per a contrares-
tar la despoblació, l’empobriment i l’envelliment que pateixen moltes de les comar-
ques rurals.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 

Nou punt. El Parlament de Catalunya reclama la implicació del conjunt del Go-
vern en l’aprofundiment i l’agilitació de les tasques de la Comissió Interdepartamen-
tal sobre Despoblament Rural que permetin analitzar el fenomen de la despoblació.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 

Nou punt. El Parlament de Catalunya reclama una resposta integral a les proble-
màtiques i els reptes de les comarques rurals, amb una acció coordinada i conjunta 
de tots els departaments de la Generalitat i del conjunt d’administracions públiques 
de Catalunya, de l’Estat i de la Unió Europea, en el marc de la Comissió Interde-
partamental sobre Despoblament Rural.
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Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 

Nou punt. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar un programa 
de repoblament de les zones rurals per tal de facilitar una distribució demogràfica 
més equilibrada i sostenible, que eviti la massificació de les grans ciutats i faciliti la 
resposta a la crisi sanitària de la Covid-19.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 

Nou punt. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la Comissió 
Interdepartamental sobre Despoblament Rural, amb la participació de totes les Ad-
ministracions Públiques i entitats implicades.

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 

Nou punt. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar-li, en el ter-
mini de tres mesos, un informe i un calendari d’accions concretes, establertes en el 
marc de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural. Ha d’incloure, 
entre altres mesures: 

a) Una bateria de mesures fiscals i financeres que facilitin l’activitat econòmi-
ca i la qualitat de vida de les persones que viuen en zones amb risc de despoblació.

b) Mesures legislatives de suport a les zones rurals que tinguin en compte les 
conclusions que adopti la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural.

Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 

Nou punt. El Parlament de Catalunya insta el Govern a revisar i millorar la ges-
tió forestal i impulsar la silvicultura, per mitjà del Pla general de política forestal de 
Catalunya 2014-2024.

Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 

Nou punt. El Parlament de Catalunya insta el Govern a recuperar, durant els 
propers 3 anys, el 40% del pressupost perdut des del 2010 des del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Esmena 9
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 

Nou punt. El Parlament de Catalunya insta el Govern a recuperar els nivells d’in-
versió en millora de regadius, després d’un descens de més del 80% des del 2010.

Esmena 10
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 

Nou punt. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la gestió efi-
cient i correcta de la fauna salvatge, amb l’establiment de criteris i directrius a 
seguir pels titulars dels espais cinegètics, amb la coordinació de les funcions dels 
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Serveis Territorials i dels agents rurals per fer un control cinegètic efectiu de les po-
blacions.

Esmena 11
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 

Nou punt. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar una proposta, 
de cara al curs escolar vinent, per tal de recuperar les ajudes al transport escolar 
als municipis amb pobles agregats sense escola.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP 

PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, EL GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 88690)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’equitat territorial 
en les àrees rurals i urbanes (tram. 302-00274/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 4

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

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 5

5. Desplegar una estratègia de consolidació de les ciutats mitjanes i les capitals 
de comarca com a nodes d’un model territorial policèntric, d’acord amb les deter-
minacions dels Plans territorials parcials aprovats, amb un urbanisme sostenible 
i feminista, una bona dotació de serveis (salut, educació, cultura...) i amb políti-
ques d’accés a l’habitatge, dinamització econòmica i creació d’ocupació. Al mateix 
temps, desplegar també una estratègia per a la fixació de població als micropobles i 
petits municipis, tot adaptant la normativa i la dotació de recursos a la seva realitat 
particular.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 7

7. Elaborar Impulsar una Estratègia d’Equitat Territorial, amb categoria de pla-
nejament territorial sectorial, que tingui entre d’altres per l’objectiu de recollir les 
actuacions dirigides a eradicar les desigualtats territorials que afecten les àrees ru-
rals i despoblades de Catalunya. El Pla contemplaria, entre d’altres, les següents 
prioritats territorials: 
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 7.a

7.a. Desplegar Recollir la una política d’habitatge prevista al Pla Territorial Sec-
torial d’Habitatge a l’Alt Pirineu i l’Aran orientada a frenar les actuals dinàmiques 
de gentrificació, desenvolupant un parc d’habitatge social suficient i impulsant me-
sures adreçades a contenir el preu dels lloguer.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 7.c

7.c. Dignificar Millorar la qualitat i la capacitat assistencial dels serveis sanita-
ris a les Terres de l’Ebre, amb la construcció d’un nou hospital de referència, con-
venint el projecte hospitalari més idoni d’acord amb les necessitats del territori, una 
enfortint la xarxa d’atenció sanitària bàsica que cobreixi dona cobertura a tots els 
municipis i l’impuls de mesures encaminades a atraure professionals del món sani-
tari cap a les zones rurals.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 7.d

7.d. Impulsar un nou model de desenvolupament territorial econòmic basat en la 
concertació territorial que possibiliti la generació de que garanteixi llocs de treball 
i oportunitats a la Catalunya Central, redimensionant i fent sostenibles promovent 
les activitats d’alt que redueixin l’impacte ambiental i diversificant l’economia cap a 
sectors com el turisme, la cura de les persones, l’agricultura ecològica, la gestió fo-
restal o les energies renovables; impulsant al mateix temps la reactivació industrial 
i recolzant sectors com el de la mineria.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió al punt 7.e

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

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió al punt 7.f

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

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 7.g

7.g. Desplegar progressivament els serveis territorials i la Delegació Territorial 
del Govern de la Generalitat al Penedès i agilitzar el procés de participació conti-
nuar amb la tramitació del Pla Territorial Parcial per tal que pugui ser aprovat du-
rant el 2021.
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Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou apartat al punt 7

Emmarcar i relacionar amb els treballs i conclusions de l’Agenda Rural de Ca-
talunya l’impuls i el desenvolupament de les polítiques públiques, projectes o actua-
cions l’objectiu de les quals sigui la garantia de l’equitat i la cohesió territorial que 
millori la qualitat de vida dels habitants de les zones rurals.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou apartat al punt 7

Garantir la seguretat de les indústries petroquímiques al camp de Tarragona, a 
la vegada que s’avança cap a un nou model de desenvolupament territorial amb cri-
teris de sostenibilitat.

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 8.a

8.a. A partir de la Taula de Mobilitat de la Catalunya Central, en procés de cons-
titució, consensuar amb el conjunt de les administracions de la Catalunya Central 
les propostes de millora de la xarxa dels serveis de transport. Així mateix, reclamar 
al govern de l’Estat les inversions necessàries pel desdoblament de l’R3 i la millora 
dels serveis de l’R4. Estudiar la connexió del ferrocarril del Bages amb el corredor 
mediterrani i el projecte del tren-tram.

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 8.b

8.b. Redactar conjuntament i de manera consensuada amb els consells comar-
cals de la Selva, el Ripollès i la Cerdanya, un estudi de millora dels serveis de trans-
port d’aquestes comarques. Garantir una xarxa de transport públic per carretera 
accessible i transversal a les Comarques Gironines. Al mateix temps, invertir en 
mobilitat ferroviària de proximitat i estudiar la connexió de poblacions amb la doble 
anella de tren-tram amb ròtula a Girona i el tren-tram Figueres-Roses.

Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 8.d

8.d. En el marc de la Taula de Mobilitat de les Terres de l’Ebre treballar en la 
redacció del pla director de mobilitat de les Terres de l’Ebre que inclogui les mesures 
de millora dels serveis de transport en aquesta zona.

Esmena 15
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 8.f

8.f. Garantir Agilitzar els treballs per a la posada en marxa del tren-tram del 
Camp de Tarragona per a l’any 2024 i evitar que el transport de mercaderies perillo-
ses continuï passant a prop dels nuclis de població.

Esmena 16
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 8.g

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

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 88505; 88683 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.12.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 88505)

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Esther Niubó Cidoncha, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la vulneració dels drets fonamentals 
del nen en el sistema educatiu català (tram. 302-00275/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part del punt 1

1. Muestra su rechazo a la enmienda a la Ley de Presupuestos Generales del Es-
tado creada por la entidad xenòfoba Plataforma per la Llengua y vehiculada medi-
ante ERC y Podemos, en la que se elimina el espanyol como lengua vehicular y que 
permite que se controle la lengua que hablan los alumnos a la hora del patio, en el 
comedor y en las actividades extraescolares.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3

3. Garantir el dret de l’alumnat a rebre ensenyament en castellà, català i en oc-
cità-aranès a l’Aran, i vetllar especialment per l’alumnat amb necessitats educatives 
especials tenint en compte les Convencions internacionals i els informes de la Unió 
Europea en la matèria.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4

4. Garantir la igualtat d’oportunitats assegurant que, en finalitzar l’educació bà-
sica, tot l’alumnat (independentment de la titularitat del seu centre educatiu) asso-
leixi el domini ple i equivalent en llengua castellana i catalana a Catalunya, i occi-
tà-aranès a l’Aran, així com un ús funcional de l’anglès (o tercera llengua) aplicant 
els instruments de verificació i control propis del sistema educatiu i promovent ava-
luacions necessàries per garantir que tot l’alumnat assoleix la competència en co-
municació lingüística en el grau requerit, adoptant també les mesures necessàries 
per compensar les carències que poguessin existir en qualsevol de les llengües.
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Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 5

5. Elaborar i aprovar protocols d’actuació en cas que Universitats, grups de re-
cerca o entitats diverses, desitgin realitzar investigacions a l’interior de centres edu-
catius que afectin a menors, que tinguin en compte la necessitat d’autoritzar o no i 
rebre el consentiment o informar tant els centres educatius i els claustres com les 
famílies.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP 

PSC-Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 88683)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Daniel Serrano Coronado, diputat, 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la vulneració dels drets fonamentals del nen en el sistema educatiu català 
(tram. 302-00275/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 1 bis

1 bis. Manifiesta su rechazo a la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Or-
gánica de Educación (LOMLOE), conocida como Ley Celaá, no sólo porqué supri-
me el carácter vehicular del castellano en la enseñanza, sino que también porqué se 
trata de un proyecto profundamente ideologizado que no da respuesta a los desafíos 
que tendrán que afrontar las nuevas generaciones, que suprime la cultura del es-
fuerzo, destierra el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y liquida 
las necesidades que requieren los alumnos de educación especial.

Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 4

4. Modificar la Llei d’Educació de Catalunya para garantizar la igualdad de 
oportunidades, permitiendo a los alumnos de los centros sostenidos con fondos pú-
blicos (públicos y concertados) poder estudiar en tres lenguas vehiculares (catalán, 
castellano y lengua extranjera), como ya hacen los alumnos que asisten a centros 
escolares privados en Cataluña.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Daniel Serrano Coronado, Santi 

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 88508; 88684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.12.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 88508)

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

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el balanç de dos anys i mig d’inacció del Govern (tram. 302-00276/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt I.4

4. Impulsi una reforma fiscal orientada a assolir un sistema impositiu més just i 
progressiu que ens permeti ampliar les bases fiscals i incrementar la recaptació dels 
recursos fiscals propis; el desenvolupament d’una millor i més eficaç fiscalitat am-
biental; el necessari impuls per una fiscalitat més integrada amb la Unió Europea; 
que combati de manera efectiva la competència fiscal, l’evasió i el frau fiscal, i pro-
tegeixi eficaçment els informants.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt I.6

6. Impulsi una reordenació de la despesa pública a partir d’un Pla de Raciona-
lització de la despesa de l’Administració de la Generalitat que introdueixi mesures 
d’eficiència i avaluació de la despesa, prioritzi les polítiques socials i de reactivació 
econòmica i elimini les despeses vinculades al procés independentista.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt I.7

7. Impulsi la reforma de l’administració de la Generalitat i del sector públic de 
la Generalitat.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt I.11

11. Respecti i faci respectar la Constitució, l’Estatut i la resta de l’ordenament 
vigent.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt I.12

12. Impulsi un pla català de recuperació que acompanyi i multipliqui l’efecte del 
pla de recuperació posat en marxa per la Unió Europa, capti inversions, atregui 
seus empresarials (les que han marxat i les que cal atreure de bell nou), així com ac-
tivitat productiva, creï ocupació i estigui orientat a la transició ambiental i digital, 
així com a l’assoliment d’un nou model productiu més equilibrat.
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Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt I.17

17. Asseguri l’assoliment de competència plurilingüe en el sistema educatiu de 
Catalunya i que, com a garantia d’igualtat d’oportunitats, de reconeixement i conei-
xement de les llengües oficials i de cohesió social, adapti l’aprenentatge de les llen-
gües oficials a les escoles d’acord amb la realitat sociolingüística del seu entorn, en 
la línia del que estableix el document «El model lingüístic del sistema educatiu de 
Catalunya. L’aprenentatge i l’ús de les llengües en un context educatiu multilingüe 
i multicultural» del Departament d’Educació. Per tant, que reforci el castellà o el 
català en funció de les necessitats de l’alumnat, garantint el ple domini d’ambdues 
llengües en finalitzar l’escolarització, i impulsant una millora dels projectes lingüís-
tics del centre de la mà dels equips docents, establint mesures compensatòries en 
aquells centres en els quals es detecti que d’alguna de les dues llengües no s’han ad-
quirit les competències pertinents, i també per raons d’equitat, reforci l’aprenentatge 
i l’assoliment de competències en una tercera llengua.

Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’inici del punt II.2

2. Reconèixer el greu perjudici causat per: 

Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt II.6

6. Fer raonablement compatible el dret de manifestació amb el dret a la lliure 
circulació i al treball, especialment en els casos de manifestacions que es repeteixen 
amb periodicitat diària o similar, com en el cas de l’Avinguda Meridiana de Barce-
lona, tot indicant als organitzadors, des del Departament d’Interior, ubicacions al-
ternatives per les seves concentracions diàries.

Esmena 9
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part del punt II.14

14. Abandonar les polítiques de malbaratament de recursos i de ridícul públic 
como la NASA catalana.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 88684)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el balanç de dos anys i mig d’inacció del Govern (tram. 302-00276/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 0

El Parlamento de Cataluña: 
0. Constata el fracaso de su doceava legislatura en la que el Govern de la Ge-

neralitat, nuevamente, ha puesto en marcha una acción política diseñada y dirigida 
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tan sólo a una parte minoritaria de la sociedad catalana, ignorando y vulnerando 
los derechos de la mayoría de los catalanes.

I. Considera esencial e [...].

Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició al punt 17 de l’apartat I

17. Garantice en los centros sostenidos con fondos públicos (colegios públicos y 
concertados) una educación que tenga el español, el catalán y el inglés como len-
guas vehiculares en condiciones de igualdad y no discriminación.

Esmena 3
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 19 a l’apartat I

19. Defienda la propiedad privada, gravemente amenazada por el actual Go-
vern, y proteja a los propietarios con normas que luchen contra la ocupación ilegal 
y garantice la convivencia pacífica y la seguridad de las comunidades de propieta-
rios que la ven perturbada a consecuencia de la ocupación ilegal.

Esmena 4
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició al punt 10 de l’apartat II

10. Respetar y cumplir, como es debido en democracia, todas las resoluciones 
judiciales.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 88501; 88694 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.12.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 88501)

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Antonio Espinosa Cerrato, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Re-
glamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls de l’economia (tram. 302-00277/12).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo punto 3

3. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a crear un plan 
de contingencia que tenga como objetivo fundamental dar ayudas de como mínimo: 

a.2.000 euros para los autónomos y aquellos negocios que hayan visto reducida 
su actividad en más de un 50%, sin llegar a interrumpir su actividad.

b. 1.200 euros para los autónomos y negocios que hayan visto interrumpida su 
actividad para destinarlos a pagar sus obligaciones contractuales, como el pago de 
alquileres.
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c. 4.000 euros para todos aquellos autónomos y aquellos negocios que se han 
visto obligados a suspender su actividad.

Palacio del Parlamento, 14 de diciembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Antonio Espinosa Cerrato, diputado, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, EL GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 88694)

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

nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 
el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls de l’eco-
nomia (tram. 302-00277/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

1.b) Fixar, sempre que sigui possible, criteris homogenis en les convocatòries 
d’ajudes i subvencions a seguir per tots els departaments del Govern per a garantir 
la proporcionalitat de les ajudes a cada un dels sectors, tot tenint en compte les es-
pecificats de cada sector.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

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

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

1.f) Rebre tots els sectors que demanen interpel·lar el Govern, a través dels mit-
jans degudament emprats per aquesta finalitat, en relació a les peculiaritats de les 
seves activitats econòmiques, per tal que les mesures que es puguin adoptar les 
prenguin en consideració.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

1.k) Treballar per la sobirania fiscal i financera de Catalunya.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2.b) Renovar el Pacte per la Indústria, que ha de tenir en consideració la situació 
generada per la crisi sanitària i les noves necessitats que ha sorgit.
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Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

e) Plantejar reformes fiscals que, en l’àmbit de les competències de la Generali-
tat, permeti millorar la competitivitat de les empreses i combatre determinades ex-
ternalitats negatives.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió de Cultura, tinguda el 14.12.2020, 
DSPC-C 664.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió de Cultura, tinguda el 14.12.2020, 
DSPC-C 664.

Compareixença de la presidenta del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts davant la Comissió de Cultura per a presentar l’Informe 
sobre l’estat de la cultura i de les arts del 2019
359-00031/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió feta en la sessió 25 de la Comissió de Cultura, tinguda el 14.12.2020, DSPC-C 664.
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