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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 mesures urgents contra la pobresa energètica
202-00066/12
ESMENES A LA TOTALITAT
Reg. 56941; 57083; 57101 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies, 03.03.2020
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 56941)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del
Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de mesures
urgents contra la pobresa energètica (tram. 202-00066/12).
Esmena
GP de Catalunya en Comú Podem
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 28 de gener de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 57083)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten
la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de mesures urgents contra la
pobresa energètica (tram. 202-00066/12).
Esmena
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 29 de gener de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 57101)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
115 i següents del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat
a la Proposició de llei de mesures urgents contra la pobresa energètica (tram. 20200066/12).
3.01.02. Proposicions de llei
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Esmena
GP Socialistes i Units per Avançar
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 29 de gener de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el lloguer de l’edifici Cíclope d’Igualada
pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
250-01064/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 56143 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 03.03.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 56143)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

1. A presentar un informe sobre l’estat de situació de la nova oficina de Treball
de l’Anoia.

Proposta de resolució sobre l’activació immediata del Centre de
Formació Professional d’Automoció de Martorell
250-01068/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 56144 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 03.03.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 56144)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

3. Ampliar l’oferta formativa del CFPA de Martorell, en cooperació amb altres
centres i empreses, durant el 2020.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’aplicació de mesures urgents amb
relació a la Cartera de serveis socials pel que fa a les polítiques
d’infància i adolescència
250-01085/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 58135 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 03.03.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 58135)

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

1. Actualitzar, després de l’aprovació del Pla Estratègic de Serveis Socials, la
Cartera de Serveis Socials corregint les carències detectades al Sistema de Serveis
d’Intervenció Socioeducativa (SIS).
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2. Seguir treballant per apropar-nos progressivament a la despesa mitjana de l’entorn europeu en polítiques d’infància i desplegar l’instrument i metodologia de càlcul
per quantificar la despesa pública destinada a polítiques d’infància, adolescència i
joventut.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació

3. Reforçar la coordinació amb les administracions locals para harmonitzar la
prestació del servei.

Proposta de resolució sobre l’acord de Ryanair amb els treballadors
de l’aeroport de Girona
250-01097/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 56345; 58126 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 03.03.2020
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 56345)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició d’un nou punt 3

3. Seguir treballant per afiançar la base de Ryanair a l’aeroport de Girona i, alhora, per diversificar les companyies que volen des d’aquest aeroport.

3.10.25. Propostes de resolució
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GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 58126)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
D’addició al punt 2

2. Presentar el resultat d’aquesta investigació, una vegada hagi finalitzat, a la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies del Parlament de Catalunya.

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a
les escoles Balandrau, Montfalgars i Marta Mata, de Girona, i la
construcció de l’edifici que ha de substituir els mòduls de l’Escola
Balandrau
250-01145/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 60288 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 03.03.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 60288)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i addició

1) Garantir durant el període de preinscripció l’oferta de places de P3 a cadascuna de les escoles Balandrau, Montfalgars i Marta Mata de Girona, no només per al
crus 2020-2021, sinó en el mig i llarg termini, d’acord amb els criteris establerts al
Pacte contra la segregació.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2) L’aprovació de la ubicació definitiva de l’escola Balandrau, tan bon punt
l’ajuntament posi a disposició un solar i d’acord amb les necessitats d’escolarització
de la zona.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació

4) Crear una oferta de places amb igualtat de condicions per a totes les escoles de
la ciutat i que la reducció de places garanteixi una escolarització equilibrada.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’impuls de bancs de l’amistat als
centres educatius
250-01149/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 60289 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 03.03.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 60289)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

1. Instar al Departament d’Educació a donar a conèixer a tots els centres educatius de Catalunya iniciatives com els «bancs de l’amistat».
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2. Incorporar recursos formatius per fomentar la convivència en clau positiva,
per tal que la comunitat educativa pugui compartir i explicar de forma simple que
els «bancs de l’amistat» són un espai de convivència i aprenentatge on compartir valors positius, fomentar l’amistat, el respecte i desenvolupar l’empatia.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació

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

Proposta de resolució sobre el garantiment de la continuïtat de les
línies de P3 a Girona
250-01150/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 60290 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 03.03.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 60290)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i supressió

1. Garantir totes les línies actuals de P3 de la ciutat de Girona i, en particular,
als centres educatius Escola Balandrau, Escola Marta Mata i Escola Montfalgars.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació i supressió

2. Recuperar el grup de P3 de los centros de educación infantil y primaria Escola
Josep Dalmau Carles, Escola Font de la Pólvora, i l’Escola Cassià Costal.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la condemna de l’adoctrinament i de la
creació de llistes negres ideològiques en diversos centres educatius
i sobre la defensa dels drets dels menors que pateixen assetjament i
discriminació
250-01153/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 60291 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 03.03.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 60291)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

De refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt
Que es duguin a terme les mesures i diligències d’investigació per part del Departament d’Educació per a l’esclariment dels fets denunciats per més de 40 famílies amb
l’objectiu d’esclarir possibles irregularitats administratives que es deriven dels fets.

Proposta de resolució sobre la creació de programes i campanyes en
matèria de dret laboral
250-01154/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 60312 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 03.03.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 60312)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

2. Realització, en col·laboració amb les organitzacions que integren el Grup de
Treball Joves i Treball del Consell de Relacions Laborals, d’accions d’informació i
sensibilització sobre els drets laborals dels treballadors i treballadores per mitjà dels
canals de difusió i dels de la resta d’organitzacions del Grup de treball.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació i supressió

3. Potenciar, en col·laboració amb les organitzacions que integren el Grup de Treball Joves i Treball del Consell de Relacions Laborals, l’apartat de «Joves i Treball»
al web del Consell que reculli tot tipus d’informació detallada en matèria de dret laboral, així com un espai de resolució de dubtes sobre drets laborals, així com altres
temàtiques de l’àmbit de treball.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució de solidaritat amb l’exvicepresident de la
República de l’Equador Jorge Glas Espinel
250-01182/12
RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT
Reg. 59934 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu, Rut Ribas i Martí, diputada del Grup Parlamentari Republicà, comuniquen a la Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent en la proposta de resolució (tram. 250-01182/12) presentada el 7 de febrer 2020
i amb número de registre 57885.
On hi diu:
«3. Reclama que s’abandoni la judicialització de la política equatoriana i que
s’utilitzi el diàleg i les institucions democràtiques com a mecanisme de solució de
en un marc de plena garantia dels Drets Humans a l’Equador.»
Hi ha de dir:
«3. Reclama que s’abandoni la judicialització de la política equatoriana i que
s’utilitzi el diàleg i les institucions democràtiques com a mecanisme de solució del
conflicte en un marc de plena garantia dels Drets Humans a l’Equador.»
Palau del Parlament, 26 de febrer de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Rut Ribas i Martí, diputada, GP ERC

Proposta de resolució de suport als drets dels treballadors de la
planta automobilística de Nissan Motor Ibérica
250-01203/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 59491 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Martí Pachamé Barrera, diputado del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución en apoyo de
los derechos de los trabajadores de la planta automovilística de la empresa Nissan
Motor Ibérica, para que sea substanciada en la Comissió de Treball, Afers Socials i
Famílies, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La situación respecto al paro en España y por ende en Cataluña está tomando tintes extremadamente preocupantes vista la evolución de las cifras de las que disponemos mes tras mes, afectando a los sectores más vulnerables y desprotegidos.
La clase trabajadora es la más expuesta a los riesgos de una pérdida de empleo,
la que tiene menos capacidad para gestionar adecuadamente una situación grave de
desempleo. Es la que sale doblemente perjudicada por la situación de paro de las
mujeres, los mayores de 45 años y los jóvenes menores de 25 años.
Concretamente, los datos sobre el paro registrado en el año 2019 muestran un cierre
con 388.124 parados registrados en Cataluña y el promedio de los tres meses del cuarto trimestre fue un número muy similar con una cifra de 388.524. Al comparar estas
cifras con las de diciembre de 2018 (392.207), y la media del cuarto trimestre de 2018
(392.856), llegamos a la conclusión de que la reducción del paro registrado en Cataluña
ha sido casi imperceptible, 4.783 y 4.312 parados menos, respectivamente, en 2019. La
3.10.25. Propostes de resolució
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pérdida de ritmo en la reducción del paro registrado en Cataluña no es tampoco algo
meramente estacional o coyuntural, sino que un hecho que ha venido intensificándose
en los tres últimos años debido en gran parte al procés y a la clase política independentista más preocupada por incumplir leyes que por dar respuesta a los problemas de la
economía y el empleo de una comunidad autónoma que era pionera en España. Los cortes de carreteras, aeropuertos y la paralización reiterada de la actividad económica no
favorecen ni la estabilidad ni la seguridad jurídica requerida por y para que las empresas
sigan apostando por esta Comunidad Autónoma como hacían en otras épocas.
Esta situación se ha visto agravada de forma alarmante en el sector de la automoción en Cataluña, sector que vive momentos complicados ante los anuncios de
los fabricantes sobre desinversiones o la congelación de nuevos proyectos. Concretamente la planta de SEAT, junto con la de Nissan en la Zona Franca de Barcelona,
son responsables de la fabricación de prácticamente un 20% de la producción de
toda España (555.000 vehículos del total de 2,8 millones). Estas dos empresas configuran uno de los sectores con mayor presencia en la industria catalana, y que da
trabajo a 90.000 personas en esta comunidad autónoma y que aglutinan un 7% del
producto interior bruto catalán.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Manifestar todo apoyo a trabajadores que están manifestándose para poder
salvaguardar sus puestos de trabajo.
2. Establecer una mesa de negociación entre los sindicatos, patronales de las empresas del sector, así como representantes de asociaciones que estén implicadas junto con los agentes sociales para establecer mecanismos que trabajen para abordar la
situación de recesión económica y sus consecuencias.
3. Cumplir con la legalidad vigente y con el orden constitucional para restablecer la seguridad jurídica en Cataluña que permita dar la estabilidad económica que
reclaman los agentes implicados y las empresas.
4. Presentar, antes de un mes, la licitación de un nuevo concurso público para la
gestión y explotación del Centre de Formació Professional de Catalunya con el objectivo de tener preparada una oferta completa de servicios educativos para el curso
2020-2021 y siguientes.
5. Presentar, antes de 3 meses, un Plan específico para ayudar a autónomos y
pymes a la sustitución de vehículos de reparto de proximidad obsoletos y contaminantes por vehículos eléctricos.
6. Asumir y desarrollar las conclusiones adoptadas en el informe CEPISA que se
realizó en la anterior legislatura, a saber:
a) Incrementar y reforzar los incentivos públicos a la I+D, ya sea en forma de
ayudas y subvenciones o bien con planes específicos (CDTI, ACCIO...):
– Ayudas a la innovación industrial y no solo en la investigación.
– Aumentar, en función de las disponibilidades presupuestarías, los tramos no
reembolsables y no basar solo las ayudas en préstamos financieros.
– Simplificar los trámites de las ayudas.
b) Incrementar la inversión público-privada en I+D y la coordinación con la investigación universitaria y centros tecnológicos.
c) Potenciar la excelencia de la automoción, facilitando el emprendimiento industrial innovador en el campo de la automoción, con la participación de empresas
del sector, universidades y centros tecnológicos.
d) Introducir la equiparación fiscal de la innovación en los procesos productivos
al desarrollo de nuevos productos.
e) Potenciar las sinergias entre universidades y empresas privadas que tienen que
continuar y aumentar en número e intensidad, con el fin de unir los ámbitos acadé3.10.25. Propostes de resolució
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micos y profesionales para formar profesionales altamente cualificados y adaptados
adecuadamente para las demandas del sector.
f) Realizar, en función de las disponibilidades presupuestarías, un mayor esfuerzo presupuestario de forma continua y sólida para las políticas industriales que
acompañen el cambio de modelo productivo.
g) Evitar duplicidades administrativas y reducir las dificultades regulatorias entre CCAA (residuos, medio ambiente o etiquetado ambiental de vehículos).
h) Mantener, por parte del Govern, la colaboración, apoyar y ayudar en el impulso de los proyectos el Clúster de la Industria de Automoción de Cataluña.
i) Impulsar un cambio de cultura empresarial que haga de la cooperación uno de
los principales factores de competitividad del sector.
j) Promover programas específicos que faciliten que en los proyectos de investigación e innovación se sientan implicadas las empresas constructoras y las empresas
de componentes del sector.
k) Desarrollar proyectos formativos que comprometan la cooperación entre las
diferentes empresas del sector y propicien la colaboración entre empresas y organizaciones sindicales.
l) En las medidas de apoyo público incentivar los proyectos empresariales a la
cooperación en red entre empresas constructoras de la automoción y empresas de
Componentes.
m) Asegurar el cumplimiento de la regulación en el mercado de recambios, evitar la venta de componentes no homologados o falsificados, intensificar la inspección para evitar la proliferación de talleres con prácticas ilegales. y controlar el uso
de las placas de Taller Homologado o Certificado por la Dirección General de Industria.
7. Comunicar estos acuerdos a los sindicatos y al conjunto de los trabajadores y
trabajadoras de las plantas de Nissan en Zona Franca y en Montcada i Reixac.
Palacio del Parlamento, 21 de febrero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Martí Pachamé Barrera, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’educació en valors a les escoles i els
instituts
250-01204/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 59725 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre
l’educació en valors a escoles i instituts, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent:
Exposició de motius

L’educació en valors a les escoles i instituts catalans no disposa avui en dia de
les eines d’avaluació i planificació necessàries, tot i que existeixen nombroses iniciatives al respecte.
Així, per exemple, el Govern de la Generalitat de Catalunya es planteja en el
projecte educatiu de país «L’escola del 2030, deu reptes per al futur de l’educació»
que un dels reptes sigui l’educació afectiva i sexual a tots els centres d’ensenyament
obligatori, però es desconeix el diagnòstic que sosté aquest programa d’intervenció.
3.10.25. Propostes de resolució
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L’article 30 de la llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, exposa al primer apartat que l’aprenentatge de la convivència es un element fonamental del procés educatiu i així ho ha d’expressar el projecte educatiu de cada centre, però no existeix una
radiografia sistemàtica sobre l’estat de la convivència als centres escolars de Catalunya, i el seu reflex en els projectes educatius.
El govern de la Generalitat, basant-se en la llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi
climàtic, el 14 de maig va adoptar en Consell de Govern un acord per declarar l’estat
d’emergència climàtica. En aquest acord es destaca com a mesura: prioritzar en les
polítiques publiques les opcions amb menor impacte climàtic i major contribució a
l’adaptació a les condicions derivades del canvi climàtic. Però, de nou, es desconeix
en profunditat quin es l’estat de la qüestió a les escoles i els instituts.
La llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, en l’article
21 exposa que: la Administració educativa, per a fer efectiu el principi de coeducació i foment de la igualtat efectiva de dones i homes que estableixen els articles 2.1.m
i 43.1.d de la Llei 12/2009, del 10 juliol, d’educació, ha d’incorporar la coeducació a
tots els nivells i modalitats del sistema educatiu i l’ha d’introduir en la programació
educativa i els currículums de tots els nivells, a l’efecte d’afavorir el desenvolupament de les persones al marge dels estereotips i rols en funció del sexe, garantir una
orientació acadèmica i professional lliure de biaixos sexistes i androcèntrics i evitar
tota discriminació associada al sexe. Així mateix, ha de promoure la investigació en
matèria de coeducació i vetllar per incloure-la en els currículums, els llibres de text
i els materials educatius. Tot i això, no es disposa d’un estudi general que expliqui
l’estat de la qüestió en el desplegament d’aquest article.
En la llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets LGTBI i per eradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, exposa en l’article 12 que: el principi de coeducació s’ha d’incorporar als plans d’acció tutoria i als plans i reglaments de convivència dels centres educatius, i els continguts dels materials escolars, educatius i formatius, en qualsevol format, i el llenguatge que s’hi empri han de tenir en compte la
diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere
i evitar qualsevol mena de discriminació per aquest motiu. Tanmateix, no existeix un
informe detallat i global sobre el desplegament de l’article al sistema educatiu.
Des de novembre de 2018 el govern de la Generalitat impulsa un model educatiu
plurilingüe i intercultural, però no existeixen dades que permetin establir un diagnòstic acurat del desplegament d’aquest model a escoles i instituts.
Igualment, tampoc existeix una instrucció que prohibeixi que els centres escolars accedeixin al material «Proyecto Conocimiento de la Seguridad y la Defensa en
los Centros Educativos» elaborat pel Ministeri d’Educació i de Defensa, disponible
en PDF gratuït per qualsevol centre de Catalunya, i per tant se’n desconeix l’ús que
se n’ha fet a Catalunya.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Impulsar un Pla d’Avaluació de la Educació en Valors a Catalunya a través del
Consell Superior d’Avaluació i en coordinació amb el conjunt de les universitats catalanes que disposin de grups de recerca en matèria educativa.
2. Introduir en aquest Pla l’avaluació d’actituds cíviques a partir de l’enquesta ICCS
(International Civic and Citizenship Education Study) de la IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement).
3. Dotar al Consell Superior d’Avaluació d’una partida plurianual suficient per al
període 2020-2023 per dur a terme el Pla.
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4. Adoptar les conclusions derivades del Pla en una Estratègia Nacional d’Educació en Valors.
Palau del Parlament, 25 de febrer de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre la declaració de la Diada de Sant Jordi
com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat
250-01205/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 59726 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Susana Beltrán García, diputada, Héctor Amelló Montiu, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de
resolució per prendre les mesures necessàries per declarar la Diada de Sant Jordi
Patrimomi Cultural Immaterial de la Humanitat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent:
Exposició de motius

La festivitat de Sant Jordi cada cop és més valorada per molts ciutadans de Catalunya que la senten pròpia. És una festivitat cultural lligada als llibres, alhora que expressa sentiments mitjançant el regal d’una rosa i d’un llibre. És innegable que aquestes expressions són compartides per bona part de la societat catalana.
Des de fa uns anys hi ha hagut diferents iniciatives, moltes d’elles provinents de
la societat catalana, encaminades a que la festivitat de Sant Jordi sigui reconeguda
pel seu valor a nivell internacional.
Així, a iniciativa de Ciutadans, es va aprovar pel Parlament de Catalunya la Resolució 534/XI amb l’objectiu de donar suport a i coordinar totes les iniciatives que
cerquen declarar la festa de Sant Jordi com a Patrimoni Cultural Immaterial de la
Humanitat en el marc de la UNESCO.
Posteriorment, i a preguntes d’aquest Grup parlamentari, el Departament de Cultu
ra de la Generalitat de Catalunya va respondre que la candidatura de Sant Jordi com a
Patrimoni Immaterial de la Humanitat va ser avaluada favorablement pel Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català, en la seva sessió del dia 21 de juny de 2017. No
obstant això, la competència per elevar a la UNESCO les propostes de candidatures
catalanes correspon al Ministeri de Cultura d’Espanya.
El 17 de juliol de 2019 es va aprovar en la Comissió de Cultura la resolució sobre
la Diada de Sant Jordi tot i que, des d’aquella data, no hem apreciat grans avenços.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a;
1. Intensificar el suport a la coordinació de totes les iniciatives que tenen per objecte que la UNESCO declari la Diada de Sant Jordi Patrimoni Cultural Immaterial
de la Humanitat.
2. Fer una campanya informativa i promocional, d’acord amb les disponibilitats
i els mitjans de què disposa el Departament de Cultura, per a assolir el màxim suport institucional i ciutadà a la candidatura de la Diada de Sant Jordi com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO i per a difondre aquesta
candidatura.
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3. Comparèixer en seu parlamentària durant aquest 2020 per explicar què s’està
fent en relació a la candidatura de la Diada de Sant Jordi com a Patrimoni Cultural
Immaterial de la Humanitat de la UNESCO.
4. Fer les gestions necessàries amb el Govern d’Espanya perquè aquesta iniciativa pugui cloure tots els passos necessaris perquè la UNESCO consideri la candidatura.
Palau del Parlament, 25 de febrer de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Susana Beltrán García, Héctor Amelló Montiu, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a
impulsar el projecte del centre recreatiu i turístic Hard Rock a Vilaseca i Salou
250-01206/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 59727 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada, Martí
Pachamé Barrera, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo
establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la
Propuesta de resolución para la adopción de medidas urgentes para el impulso del
proyecto del CRT Hard Rock en los municipis de Vila-seca y Salou, para que sea
sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El proyecto de instalación del CRT Hard Rock entre los municipios de Vila Seca
y Salou lleva varios años pendiente de desarrollo debido a las numerosas trabas que
han ido surgiendo y la falta de voluntad política para acometer estas inversiones tan
necesarias para la provincia de Tarragona.
Se trata de una inversión estratégica para el territorio, que supone el desarrollo
de centros comerciales, tiendas, hoteles, restauración y un casino. Una primera fase
cuya inversión ronda los 665 millones de euros, de un total de 2.000 millones, y la
creación estimada de unos 11.000 puestos de trabajo directos e indirectos, una vez
ejecutado al 100 %.
El proyecto contempla la construcción de dos hoteles, con una superficie aproximada de 63.000 metros cuadrados, un espacio comercial de unos 15.000 metros
cuadrados, otro de restauración de casi 5.900 metros cuadrados y otros 6.000 metros dedicados a ocio y entretenimiento, además de 7.595 m2 destinados al juego.
Nos encontramos ante una fase crítica ya que estamos en la última prórroga para
que Incasòl compre dichos terrenos donde han de ubicarse estas inversiones. Concretamente el plazo finaliza el cinco de Marzo de 2020, fecha límite para evitar que
dicho proyecto encalle definitivamente, con las consecuencias económicas y sociales que tendría para los tarraconenses.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña a:
1. Insta al Govern de la Generalitat para que materialice la compra de los terrenos antes del 5 de marzo de 2020.
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2. Insta al Govern de la Generalitat a retomar de forma inmediata el contacto con
los socios promotores del Proyecto, con el objetivo de ejecutar a la mayor brevedad
posible, las diferentes fases de las que consta el mismo.
3. Insta al Govern de la Generalitat para que garantice que dicho proyecto no supone un desembolso neto de dinero público por parte de la Administración catalana.
Palacio del Parlamento, 25 de febrero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, Martí Pachamé
Barrera, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets i les llibertats
dels ciutadans per la inacció de les administracions públiques davant
dels talls de l’avinguda Meridiana, de Barcelona
250-01207/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 60127 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz del GP Ciutadans, Matías Alonso Ruiz, diputado, José María Cano Navarro, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado, Martí
Pachamé Barrera, diputado, Carlos Sánchez Martín, de acuerdo con lo establecido
por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta
de resolución sobre la vulneración de los derechos y libertades de los ciudadanos a
consecuencia de la inacción de las administraciones públicas ante los injustificados
y reiterados cortes de la avenida Meridiana de Barcelona, para que sea sustanciada
ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Desde el 14 de octubre de 2019, los autodenominados «Comités de Defensa de la
República» y el autodenominado «Tsunami Democrático» se han dedicado a cortar
noche tras noche la avenida Meridiana de la ciudad de Barcelona, además de protagonizar múltiples actos vandálicos como la quema de contenedores, la creación de
barreras en la vía pública, la intimidación y coacción de vecinos o ciudadanos que
sencillamente pretenden circular e, incluso, agresiones a periodistas.
Dichos cortes, además de restringir injustificadamente los derechos y libertades
de vecinos y ciudadanos de la ciudad de Barcelona y su área de influencia, están
provocando numerosos daños y perjuicios a los comerciantes de la zona, los cuales
ven injustificadamente reducida su actividad.
Es intolerable que las administraciones públicas responsables de garantizar los
derechos y libertades de los ciudadanos que están siendo vulnerados estén amparando por acción y omisión, durante meses, estas acciones ilegales.
Y es que no hay justificación alguna ante la inacción del Gobierno de España,
el Gobierno autonómico de la Generalitat y el Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, administraciones que comparten el ejercicio de competencias de seguridad
y orden público y que deben garantizar la libre circulación del conjunto de los ciudadanos.
Es evidente que unos cortes de circulación producidos por la concentración de
un escaso número de personas en la calzada, que pretenden mantenerlos de manera indefinida en el tiempo y que se realizan en la calzada impidiendo indefectiblemente la circulación de vehículos y personas, cuando la misma avenida Meridiana
dispone en la misma zona de espacios para ejercer derechos fundamentales como el
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de manifestación y reunión sin perturbar o impedir los derechos de los demás, son
abusivos e intolerables.
Cabe recordar que los derechos, incluso los fundamentales, no son absolutos y
tienen, entre otros límites, el del debido respeto a los derechos de los demás. Por
ello, ninguna de las administraciones implicadas puede justificar su inacción y pasividad ante unas actuaciones que, desbordando el legítimo derecho de reunión o de
manifestación, tienen por finalidad impedir y cancelar, incluso con el uso ilegítimo
de la violencia, el legítimo ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de
los demás ciudadanos.
Es incomprensible que el Gobierno de la Generalitat no frene dichas actuaciones
ilegales y no ampare los derechos y libertades fundamentales de la inmensa mayoría
de los ciudadanos, por el mero hecho de que las ilegalidades las están cometiendo de
forma reiterada y persistente ciudadanos que persiguen alterar la convivencia con fines políticos separatistas.
Asimismo, el Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona se ha limitado a trasladar los informes técnicos de la Guardia Urbana que, de manera diligente y clara,
constatan la ilegalidad de las actuaciones al Gobierno de la Generalitat, a sabiendas
de su ilegal e intencionada inacción y renunciando al ejercicio de sus competencias
en materia de orden público y libertad de circulación.
Teniendo en cuenta la persistencia y los perjuicios ocasionados por la dejación de
funciones y la connivencia de las administraciones local y autonómica, es sencillamente inexplicable que el Gobierno de España renuncie a su deber constitucional de
mantener la seguridad pública como garantía de la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos afectados cotidianamente por estos cortes injustificados.
Todo ello pone de manifiesto que es indispensable que los responsables políticos
de las Administraciones Públicas competentes abandonen su intencionada pasividad, adopten las medidas necesarias para impedir la reiteración de las vulneraciones
de los derechos y libertades de los ciudadanos afectados y se reúnan con los mismos
a efectos de evaluar y compensar los cuantiosos daños que vienen sufriendo a raíz
de las ilegalidades que han venido padeciendo.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas necesarias para impedir que se sigan produciendo injustificadamente las vulneraciones de los derechos y libertades de vecinos y ciudadanos
de la ciudad de Barcelona que están provocando las concentraciones ilegales que se
producen a diario en la calzada de la avenida Meridiana.
2. Reunirse con los vecinos, comerciantes, hosteleros y restauradores afectados
a los efectos de evaluar y compensar los daños y perjuicios que estos vienen sufriendo.
3. Aplicar las medidas administrativas legalmente previstas en materia de orden público, seguridad ciudadana y libre circulación de vehículos y personas a los
correspondientes responsables de las actuaciones ilegales vulneradoras de los derechos y libertades fundamentales anteriormente indicados.
Palacio del Parlamento, 21 de febrero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; José María Cano Navarro, Martí Pachamé
Barrera, Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputados, GP Cs
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3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cohesió
territorial
302-00194/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 60322; 60367 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 60322)

A la Mesa del Parlament

Marc Parés Franzi, diputat, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari 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 cohesió territorial (tram. 302-00194/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 3

3. Iniciar, en el marc d’aquest pla, un treball transversal de les diferents conselleries, que hauria d’abordar la governança, els drets i les oportunitats, el desenvolupament econòmic, l’equitat territorial i la sostenibilitat ambiental.
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 4

4. Recuperar el pressupost i serveis públics perduts durant els anys de retallades,
especialment els sanitaris i els educatius, com un element clau per fixar la població
al territori. Incentivar als professionals que treballin a les zones rurals amb més dificultat de cobertura. Garantir l’arribada de la fibra òptica a totes les zones rurals
per facilitar l’establiment i les oportunitats de treball dels professionals i les PIMES.
Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 9

9. Desenvolupar, en el termini de sis mesos, un pla d’incorporació activa de la
població jove al món rural i agrari, amb la previsió de mesures per facilitar l’accés
a la terra i incentius als projectes petits i mitjans d’innovació en la producció, transformació i distribució agrària.
Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 10

10. Promoure una llei catalana de la cadena alimentària que inclogui un catàleg
de mesures deslleials, amb la prohibició del preu a resultat, la venda a pèrdues, la
venda per sota del preu real i d’altres pràctiques de «preu predatori» utilitzades com
a reclam comercial a costa del petit i mitjà productor. La llei fixarà també un topall
màxim en la posició de domini del mercat, tant de producció i distribució d’inputs
agraris com de distribució i transformació de productes alimentaris.
Palau del Parlament, 2 de març de 2020
Marc Parés Franzi, diputat; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP CatECP
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 60367)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, 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 esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cohesió territorial
(tram. 302-00194/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 1

1. Harmonitzar Reforçar la coordinació de tots els instruments i programes aprovats pel Parlament de Catalunya i pel Govern de la Generalitat, com la comissió interdepartamental, l’agenda rural o «país viu», i dotar-los de coherència i visió territorial, per lluitar, entre d’altres, contra la despoblació del món rural.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 2

2. Aprovar en el marc de la coordinació entre l’estratègia país viu i la comissió
interdepartamental sobre despoblament rural, en el termini de sis mesos, un pla
que ha d’establir una estratègia per al repte demogràfic especialment adreçat a les
comarques d’obligada reactivació, que hauria d’afectar a les comarques de Ponent,
Pirineu– Aran, Terres de l’Ebre, Priorat, Conca de Barberà i Ripollès, o aquelles del
litoral, que per les seva especial situació econòmica o social, necessitin un especial
tractament.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició al punt 4

4. Recuperar el pressupost i serveis públics perduts durant els anys de retallades,
especialment els sanitaris, com un element clau per fixar la població al territori. Incentivar als professionals que treballin a les zones rurals amb més dificultat de cobertura, sempre d’acord amb les a les noves necessitats.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

5. Vetllar i impulsar aquelles iniciatives requerides per tal de garantir l’accés a
les tecnologies de la informació i la comunicació al màxim nombre de zones rurals
i a la major extensió de nuclis de població.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 6

6. Crear una línia de finançament extraordinària, a través de l’Institut Català de
Finances i del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per tal
de facilitar els crèdits als agricultors i ramaders afectats per la crisi de preus i per
garantir la seva viabilitat. I reclamar al Govern de l’Estat espanyol la participació
en el Pla d’arrancades de fruita de pinyol (2019-2021).
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Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 7

7. Presentar, en el termini de sis mesos des de l’aprovació del pressupost de la
Generalitat per al 2020, un calendari d’inversions específic per a les comarques que
per la seva especial situació econòmica o social, necessitin un especial tractament.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del punt 8

8. Presentar, en el marc del pla, una bateria de mesures extraordinàries encaminades a reforçar els serveis públics (ensenyament, serveis socials, serveis d’ocupació,
habitatge...) d’aquelles comarques que reben població i que tenen altes taxes d’atur.
Palau del Parlament, 2 de març de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impacte dels
càrtels en l’economia catalana i l’Administració de la Generalitat
302-00195/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 60347; 60361 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 60347)

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Maialen Fernández Cabezas, diputada del
Grup Parlamentari de Ciutadans, 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’impacte dels càrtels en l’economia catalana i l’Administració de la Generalitat (tram. 302-00195/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 2 que passaria a tenir el següent redactat

2. Identificada l’afectació a l’Administració catalana i/o a algun dels seus organismes públics o privats, per pràctiques contràries a la competència, establir de manera
obligatòria l’exigència que el Govern de la Generalitat promogui accions de reclamació de danys i perjudicis, personant-se com a part, amb l’objectiu de rescabalar
les finances públiques del mal causat, amb prohibició expressa de prestar qualsevol
tipus d’assistència als responsables públics o privats investigats.
Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 3

3. Garantir que les empreses sancionades per alguna autoritat de la competència
i que hagin pogut generar algun mal per a qualsevol poder públic quedin excloses
de qualsevol mena de contractació pública, establint per a això els canvis pertinents
en els plecs de les condicions de les contractacions públiques.
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Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 8

8. Adoptar les mesures necessàries perquè les persones investigades per qualsevol il·lícit vinculat amb la corrupció: (i) no puguin ésser nomenades o designades
com a autoritats públiques i (ii) hagin d’ésser suspeses o cessades immediatament en
cas que s’obri una investigació en relació amb elles.
Palau del Parlament, 2 de març de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 60361)

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pujol i
Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 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’impacte dels càrtels
en l’economia catalana i l’Administració de la Generalitat (tram. 302-00195/12).
Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 2

2. Acordar que, en el cas que el departament competent en matèria de finances
públiques, qualsevol altre departament o qualsevol organisme del sector públic de la
Generalitat de Catalunya constati que una conducta infractora sancionada per resolució ferma de l’ACCO, la CNMC o una altra autoritat de la competència autonòmica
els ha ocasionat un perjudici econòmic derivat de relacions contractuals amb l’entitat
sancionada, el departament o organisme de que es tracti ha de trametre al Gabinet
Jurídic de la Generalitat la corresponent ordre d’interposició d’accions.
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 5

5. Promoure els canvis normatius adequats per tal de per condicionar la prohibició de contractar per infraccions de la competència regulades a la Llei 15/2007, de
3 de juliol, de Defensa de la Competència amb el rescabalament efectiu dels danys
per il·lícits de la competència.
Palau del Parlament, 2 de març de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC; Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

22

BOPC 561
5 de març de 2020

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sector
agrícola
302-00196/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 60264; 60323; 60351 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 60264)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, 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 subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre el sector agrícola (tram. 302-00196/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 9.bis

Crear un fons de diners extraordinari de lluita contra la despoblació a les zones
rurals al Pressupost de la Generalitat pel 2020, amb l’objectiu de poder complir
amb els objectius de la comissió interdepartamental contra la despoblació. Aquest
fons hauria de comptar, com a mínim, amb una aportació inicial de 100 milions
d’euros.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

El Parlament reprova la consellera d’Agricultura, ramaderia i alimentació per
no haver sol·licitat els ajuts oferts pel Ministeri d’Agricultura pels incendis de la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Crear un fons de finançament extraordinari de 30 milions d’euros, a través de
l’Institut Català de Finances i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, per tal de facilitar crèdits als agricultors i ramaders afectats per la crisi
de preus i per garantir la seva viabilitat.
Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Recuperar el pressupost perdut del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació des del 2010 i augmentar el percentatge respecte el total del pressupost de la Generalitat de Catalunya, ja que la proposta del 2020 es situa en el percentatge més petit dels darrers 10 anys.
Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

El Parlament reprova les declaracions de la consellera d’Agricultura, que posava
en qüestió la qualitat de la fruita de Lleida. I insta al Govern a iniciar una campanya institucional per tal de donar a conèixer la qualitat i les propietats saludables
de la fruita produïda a Catalunya.
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Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Instar a la consellera d’Agricultura a assistir a les reunions convocades pel Ministeri d’Agricultura per tal de coordinar una resposta conjunta a la crisi de preus
dels productors d’aliments i defensar els interessos dels agricultors i ramaders catalans.
Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Impulsar un gran Acord, entre tots els agents de la cadena alimentària, per tal de
fer front a la crisi de preus dels productors d’aliments. Així com, coordinar aquestes
accions amb les que es puguin impulsar des del Govern de l’Estat i des de al Unió
Europea, amb el mateix objectiu.
Palau del Parlament, 24 de febrer de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 60323)

A la Mesa del Parlament

Marc Parés Franzi, diputat, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari 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 el sector agrícola (tram. 302-00196/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 1

1. Establecer o potenciar medidas para frenar el despoblamiento de Terres de
l’Ebre, Terres de Lleida, Alt Pirineu i l’Aran y del medio rural comarcas de y aquellas otras áreas rurales que, por su especial situación económica o social, necesiten
un especial trato; en el marco de la comisión interdepartamental que lidere la coordinación de los proyectos territoriales que afecten a varias consejerías.
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 4

4. Impulsar medidas para dar a conocer la arquitectura rural y el patrimonio
arquitectónico tradicional de la piedra seca y la necesidad de su preservación por
su valor histórico, paisajístico y por su potencial turístico, y por su función de la
preservación del suelo agrario y el paisaje contra la erosión.
Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 8

8. Aumentar la frecuencia y horarios de trenes de cercanías entre las estaciones
de Terres de l’Ebre con las estaciones de Reus, Tarragona y Barcelona, y en las de
Terres de Lleida con las estaciones de Cervera, Balaguer, Montblanc y Monzón, así
como reclamar al Gobierno de España que los servicios ferroviarios de larga distancia tengan parada en la estación de l’Aldea-Amposta-Tortosa, la estación del Camp
de Tarragona y la de Lleida - Pirineus.
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Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 9 bis

9 bis. Impulsar incentius fiscals i financers per afavorir l’arrelament del personal
funcionarial al servei de les administracions públiques destinat a les zones rurals
amb risc de despoblament, especialment el vinculat als àmbits de la salut, l’educació i la justícia.
Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 11 bis

11 bis. Impulsar, conjuntament amb el Govern de l’Estat i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, un Pla de Gestió Integral dels Sediments a la Conca de l’Ebre que
garanteixi la recuperació del Delta.
Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió del punt 16

16. Priorizar el proyecto de riego del sistema Xerta-Sénia como herramienta de
desarrollo, modernización de las explotaciones agrarias, aumento de la competitividad de los productores y colaboración en la fijación de jóvenes agricultores en el
territorio.
Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 17

17. Potenciar las ayudas a jóvenes y mujeres agricultoras con un mayor acompañamiento y seguimiento de los proyectos empresariales y con incentivos para el
acceso a la tierra con el objetivo de dar viabilidad y proyección futura de las explotaciones.
Esmena 8
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 22

22. Establecer o mejorar la colaboración con las administraciones locales (ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones) y otros organismos territoriales
como los consorcios, para dinamizar la actividad empresarial relacionada con la
gestión forestal y desarrollar medidas orientadas a garantizar un precio justo de los
productos forestales.
Palau del Parlament, 2 de març de 2020
Marc Parés Franzi, diputat; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 60351)

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 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 el sector agrícola
(tram. 302-00196/12).
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Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 1

Presentar en el termini de tres mesos un informe amb les dades de l’evolució de
la població de les Terres de l’Ebre i presentar-ho a la Comissió Interdepartamental
sobre Despoblament Rural per la seva anàlisis i avaluació per tots els seus membres
amb l’objectiu de coordinar projectes que puguin afavorir la població i el desenvolupament d’aquestes comarques.
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 3

Finalitzar, abans de la fi del 2020, el desplegament de la xarxa de molt alta capacitat (fibra òptica) a totes les capitals de comarca per facilitar la implementació de la
tecnologia 5G en el mon rural i continuar amb el desplegament de la xarxa de fibra
òptica amb l’objectiu que tots els nuclis de població de més de cinquanta habitants
hi estiguin connectats el 2023.
Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 6

Impulsar l’accessibilitat als Serveis sanitaris i assistencials bàsics, garantint un
accés equitatiu a tot el territori a les proves de diagnòstic i a les visites mediques.
Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 8

Reduir el temps dels trens de rodalies entre les estacions de Terres de l’Ebre amb
les estacions de Reus, Tarragona i Barcelona, així com reclamar al Govern d’Espanya
que els serveis de llarga distancia EUROMED tinguin parada a l’estació de l’AldeaAmposta-Tortosa i l’estació del Camp de Tarragona, i s’augmentin els serveis.
Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 10

Aprovar paquet de mesures per frenar la regressió i la subsidència del Delta de
l’Ebre de forma coordinada amb l’Administració General de l’Estat, que tingui en
compte les propostes d’actuació consensuades des del territori per la Taula de Consens del Delta de l’Ebre i incorpori el cost de les mateixes actuacions plurianuals
que li pertoquin a cada administració dins el seu àmbit competencial.
Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 11

Potenciar la comunicació i coordinació entre les diferents administracions públiques per a la millor execució de les actuacions i projectes establerts en el paquet
de mesures.
Esmena 7
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 12

D’acord a l’impuls del DARP i a les línies de treball i estudi que desenvolupen el
Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (CREDA), l’Institut de Recerca Tecnològica Agroalimentària (IRTA), i el CADECAT, entre d’altres,
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optimitzar la gestió dels control de la cadena alimentària de forma que el consumidor final no vegi incrementats els preus, però el productor percebi un preu en origen
que li permeti un increment de la seva renta agrària.
Esmena 8
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 14

Treballar per la millora de la rendibilitat del sector agrari amb l’objectiu d’incrementar els preus percebuts pel productor equilibrant els marges entre les diferents
baules de la cadena de valor. Instar a la Unió Europea, a través de les administracions competents, perquè les mesures de gestió del mercat previstes a l’OCM Única
siguin d’aplicació immediata i ràpida en cas de crisi de preus per alteracions del
mercat. Així mateix, mentre no es corregeixi el funcionament irregular del mercat,
impulsar mesures fiscals que afavoreixin els productors agraris.
Esmena 9
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 15

Donar continuïtat als ajuts per seguir aplicant mesures de lluita i erradicació
del cargol poma, a partir de l’establiment d’un nou programa d’actuacions que,
aprofitant l’experiència adquirida al llarg dels últims anys, reculli les més efectives
i n’hi afegeixi de noves, amb l’objectiu de seguir treballant per corregir i millorar la
situació actual.
Esmena 10
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 16

Continuar les reunions de la Taula de treball del Xerta-Sènia per avançar en el
desplegament d’un projecte de vital importància per a la modernització i continuïtat
de les explotacions agràries d’una zona actualment de secà i que el regadiu facilitarà la seva continuïtat a partir de la millora de les produccions, facilitant el relleu
generacional i el desenvolupament econòmic de la comarca.
Esmena 11
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 17

Seguir donant suport als joves agricultors a través, i entre d’altres, de les figures
del dinamitzador, com una eina clau en l’acompanyament en el seu procés d’incorporació i de compliment del seu itinerari formatiu i d’aplicació i compliment del pla
d’empresa.
Esmena 12
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 18

Redactar i aprovar el Reglament pel desenvolupament de la Llei d’Espais Agraris per, entre d’altres possibilitats, poder elaborar el planejament previst en l’esmentada Llei, el Pla Sectorial Agrari de Catalunya i, d’acord als agents representatius
del sector al territori i una vegada aprovat el Reglament, es definiran els Plans Territorials Sectorials Específics dels territoris que es consideren prioritaris, com per
exemple el cas de les Terres de l’Ebre.
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Esmena 13
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 19

Augmentar la gestió de la biomassa per millorar l’oferta de biomassa pròpia de
Catalunya, amb l’objectiu de facilitar la implantació d’instal·lacions que la utilitzin
com a recurs energètic, inclòs el sector industrial.
Esmena 14
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 20

Fomentar la gestió forestal sostenible i l’activitat de pastura amb l’objectiu d’augmentar la superfície boscosa gestionada de Catalunya, especialment en aquelles zones amb un major grau d’abandonament o risc d’incendis.
Esmena 15
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 21

Continuar amb el desplegament de les figures i infraestructures de prevenció i
extinció d’incendis com són, i entre d’altres, els Perímetres de Protecció Prioritària,
els punts de subministrament d’aigua i vies d’evacuació i comunicació; i desplegant
el Pla Estratègic Forestal, treballat conjuntament amb el sector, que estableix actuacions per a la mecanització i la innovació en maquinaria i la formació dels treballadors per aconseguir professionalitzar els treballs forestals.
Palau del Parlament, 2 de març de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC; Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cultura a
Catalunya
302-00197/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 60265; 60341; 60359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 60265)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, 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 subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre la cultura a Catalunya (tram. 302-00197/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 15

El Parlament de Catalunya censura la instrumentalització política que es fa sovint de les llengües i demana a les institucions i col·lectius que no donin suport a
campanyes que utilitzin expressions com «trets físics» per relacionar-los amb l’ús de
les llengües que es parlen a Catalunya.
Palau del Parlament, 25 de febrer de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP PSC-Units
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 60341)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputada
del Grup Parlamentari 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 cultura a Catalunya (tram.
302-00197/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió al punt 8

8. Juntament amb les institucions públiques catalanes, a reconèixer, ajudar i fomentar totes les manifestacions culturals independentment de la llengua oficial en
la qual es realitzin, català, occità o espanyol.
Palau del Parlament, 2 de març de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputada,
GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 60359)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, 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 esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cultura a Catalunya (tram. 302-00197/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició del punt 1

1. Estudiar la creació d’un pla per continuar atraient talent internacional pel
que fa als artistes de totes les disciplines, directors teatrals i directors de museus i
d’altres equipaments culturals, a més de seguir promovent el talent nacional cap a
l’exterior a través de l’Institut Ramon Llull i de l’ICEC.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2

2. Continuar col·laborant amb residències artístiques, cases de creació, centres
d’art, associacions i entitats del sector per fomentar la pràctica de la creació i establir sinergies de col·laboració en sistema mixt público-privat, així com continuar
promovent beques per a creadors.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3

3. Seguir potenciant les diferents manifestacions culturals a tot Catalunya focalitzant l’esforç en cada subsector i desplegar els plans sectorials ja creats com el Pla
de Museus, el Pla de teatre, el Pla de Música, el Pla de Circ, el Pla de Lectura o el
Pla de Patrimoni, focalitzant i fent èmfasi en tots els plans que fomentin la inclusió
i la transversalitat de tota la societat.
Fascicle segon
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 4

4. Aprovar el Pla de Museus estratègic 2030 per tal de posicionar les xarxes de
Museus de Catalunya en els propers deu anys i d’aquesta manera definir i sistematitzar una política global per als museus de Catalunya i seguir potenciant l’autonomia de programació dels Museus i estendre, si és el cas, la seva col·laboració amb
centres d’art i espais expositius.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

5. Potenciar una xarxa de museus de la ciutat de Barcelona, a partir de la singularitat de la ciutat i en el marc de la carta municipal, en el marc de l’estratègia
global museística del país marcada pel Govern de la Generalitat de Catalunya i en
el marc del Pla de museus 2030 amb l’objectiu que les institucions museístiques han
de contribuir de manera significativa al desenvolupament cultural i artístic de Catalunya.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 6

6. Prendre les mesures per garantir que el sector editorial de Catalunya continuï amb el seu rol de lideratge desplegant les accions previstes al Pla de Lectura en
coordinació entre la ILC, les línies de suport de l’ICEC i de la Direcció General de
Creació, Acció Territorial i Biblioteques en aquest àmbit (tant pel que fa a autors,
lectors, biblioteques, llibreries, editorials i altres indústries del sector a Catalunya).
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 7

7. Seguir fomentant i invertint en programes que fomentin la cohesió social i la
inclusió i que contribueixen al desenvolupament integral de la persona en la vida comunitària i social, com per exemple el Programa Argonautes, el Programa social de
la filmoteca de Catalunya, el Voluntariat per la llengua, (programa reconegut per la
CE com una de les 50 millors pràctiques de reforç d’aprenentatge d’una llengua de
la UE) i el programa Apropa Cultura, per tal de seguir incentivant una cultura per a
tothom i sense exclusions, que no tingui una voluntat de confrontació ni partidista,
sinó com a element integrador i que sigui accessible a tothom independentment de
la seva situació socioeconòmica.
Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 8

8. Insta el Govern a col·laborar amb la resta d’institucions públiques catalanes
a reconèixer, ajudar i fomentar les manifestacions culturals atenent als criteris que
permetin corregir la manca de presència del Català i l’Occità per motius de mercat.
Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 9

9. Col·laborar amb la resta d’institucions públiques catalanes per implementar
mesures i polítiques per tal de reequilibrar la paritat i l’equitat de gènere.
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Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 12

12. Crear la taula de negociació entre el Govern i l’entitat ACTUA CULTURA 2%
per tal d’arribar als objectius que aquest mateix Parlament va aprovar de manera
conjunta i anar augmentant progressivament l’esforç d’inversió en la Cultura del nostre país.
Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 13

13. Continuar treballant en el desenvolupament de l’estatut de artista (a partir de
les propostes que en el seu moment va fer el CONCA) i sol·licitar a l’Estat Espanyol
que desplegui les accions concretes de l’estatut de l’artista, d’acord amb els agents
socials implicats.
Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 14

14. Continuar aplicant en l’àmbit de la Cultura, els criteris de transparència i de
bones pràctiques administratives establertes en caràcter general en tots els àmbits
del Govern.
Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 16

16. Aprovar els nous pressupostos 2020 perquè suposen un salt qualitatiu en la
inversió en producció audiovisual catalana i recuperar l’impuls del sector audiovisual per tal d’arribar al 40% de la producció espanyola.
Palau del Parlament, 2 de març de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’emergència
climàtica i els nous projectes d’incineració de residus
302-00198/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 60365; 60366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 60365)

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Mònica Palacín París, diputada 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 l’emergència climàtica i els nous
projectes d’incineració de residus (tram. 302-00198/12).
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Esmena 1
GP Republicà
De modificació total

Tramitar urgentment la Llei de Prevenció de Residus i d’Ús Eficient dels Recursos i, si s’escau els mecanismes legislatius previs vinculats a aquesta Llei per tal que
siguin aprovats en el menor temps possible, que:
a) Impulsi els objectius de millora de la prevenció i les pautes de producció i
consum.
b) Posi les bases per a un impuls important de la recollida i del tractament de tots
els residus, inclosos els fluxos de residus industrials, domèstics, de la construcció, ramaders, sanitaris, comercials, etc., en col·laboració amb la resta d’administracions
responsables, i vetlli per aconseguir que els residus, minimitzats, tornin en tot cas
com a recursos al mercat.
c) Prohibeixi la implementació de nous projectes d’incineració de residus urbans
i industrials.
d) Permeti, en funció de la viabilitat tècnica, jurídica i econòmica, la suspensió de tramitacions en curs de nous projectes d’incineració. Sens perjudici dels projectes de man
teniment, millora i adequació d’instal·lacions de serveis existents.
e) Inclogui un termini màxim d’un any després de l’aprovació de la Llei per a,
conjuntament amb els ens titulars, es redacti un Pla de tancament i desmantellament
de les incineradores existents, que tingui en compte, entre d’altres, el plantejament de
reducció de residus de la normativa comunitària que fixa objectius d’un màxim del
10% dels residus en abocador actuals a l’any 2035.
f) Estableixi una moratòria, o instrument jurídic similar, per a autoritzacions
d’ampliacions de tipologia o de quantitats de residus i de Combustibles Derivats
de Residus amb qualsevol destinació industrial, a l’espera d’una regulació, amb
caràcter limitant derivada de la pròpia llei, de tots aquests supòsits, segons les conclusions i estudi d’una comissió que valori l’impacte ambiental de la utilització de
combustibles alternatius en substitució de combustibles fòssils i segons el propi Pla
de tancament i desmantellament del punt anterior.
Palau del Parlament, 2 de març de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Mònica Palacín París, diputada, GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 60366)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 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 l’emergència climàtica i els nous projectes d’incineració de residus (tram. 302-00198/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 1

1. A fi que es pugui preveure el progressiu tancament de les instal·lacions d’incineració de residus urbans i industrials i afavorir que no se n’impulsin nous projectes,
prioritzar la gestió dels residus seguint la jerarquia definida en el paquet d’economia
circular que marca la política ambiental de la UE, que fa prevaldre la reducció, la
reutilització i el reciclatge i en última instància la deposició en abocador.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 2

2. Establir una comissió per valorar l’impacte ambiental de la utilització de combustibles alternatius en substitució de combustibles fòssils en activitats industrials.
El termini per obtenir les conclusions serà de 6 mesos.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 3

3. En el termini màxim d’un any després de l’aprovació de la Llei nova Llei de
Prevenció de Residus i, conjuntament amb els ens titulars de les instal·lacions existents, es redactarà un Pla de tancament i desmantellament de les incineradores
existents.
Palau del Parlament, 2 de març de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels
centres d’internament per a estrangers
302-00199/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 60266; 60327 i 60477; 60360 i 60409 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.03.2020
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 60266)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, 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 Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels centres d’internament
per a estrangers (tram. 302-00199/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 1

1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de preservar el caràcter
d’última ràtio de la mesura d’internament que permet la Directiva 2008/115/CE del
Parlament Europeu i del Consell, del 16 de desembre del 2008, relativa a normes i
procediments comuns als Estats membres pel retorn dels nacionals de tercers països
en situació irregular, i d’aprofundir en el recurs a mesures cautelars alternatives a
l’internament, previstes a l’article 61 de la Llei orgànica 4/2000, de 11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, així com la
necessitat d’adequar en el menor temps possible els centres existents, per tal d’acomplir plenament la normativa europea com les recomanacions del Defensor del Poble,
el Síndic de Greuges i d’organismes internacionals, en línia amb el que va aprovar el
Consell de Ministres durant el gener del 2019.
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Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. El Parlament de Catalunya manifesta, respecte la sentència del TEDH amb
relació al refús en frontera sota determinades circumstàncies, que es precisa una
política comuna europea que garanteixi a les persones migrants rutes legals i segures, així com un procediment d’asil europeu modern i alineat inequívocament amb
els drets humans.
Palau del Parlament, 24 de febrer de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP PSCUnits

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 60327 I 60477)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, 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 situació dels centres d’internament per a estrangers (tram. 30200199/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt

El Parlament de Catalunya denuncia la impossibilitat que ha existit fins al moment de poder realitzar visites institucionals als CIES, i manifesta la voluntat de fer
tots els tràmits necessaris per poder realitzar una visita per part d’una delegació de
diputats i diputades del Parlament de Catalunya al CIE situat en el barri de la Zona
Franca de Barcelona.
Palau del Parlament, 2 de març de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 60360 I 60409)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 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 la situació dels centres d’internament per a estrangers (tram. 302-00199/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 3

3. El Parlament de Catalunya considera que els cossos i forces de seguretat han
de portar a terme les actuacions necessàries per mantenir la seguretat sempre amb
plenes garanties democràtiques, i amb estricte respecte i protecció de la dignitat de
totes les persones i dels seus drets fonamentals.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 4

4. El Parlament de Catalunya, arrel de les dades sorgides de la campanya «Pareu de parar-me» considera que cal continuar vetllant per evitar identificacions dis3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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criminatòries per origen racial o ètnic i per això insta el govern de la Generalitat a
valorar la necessitat de desenvolupar protocols per evitar qualsevol forma de discriminació per aquests motius, així com a obrir procediments per a denunciar aquests
casos i a establir mecanismes efectius per a corregir-los quan es produeixin.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 5

5. El Parlament de Catalunya es compromet a crear una Comissió d’Estudi per
prevenir i eliminar qualsevol forma de discriminació en la gestió de la seguretat a
Catalunya, que abasta des de cossos policials fins a empreses de seguretat privada,
per tal d’establir una diagnosi compartida sobre quines mesures cal prendre per a
evitar qualsevol discriminació racial en una àrea tan sensible com es la gestió de la
seguretat, tant pública, com privada.
Palau del Parlament, 2 de març de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.13.

Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la
Petroquímica
406-00005/12
DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Reg. 59826 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 49 del Reglament del Parlament, proposa la diputada Assumpta Escarp Gibert com a presidenta de la Comissió d’Estudi
de la Seguretat del Sector de la Petroquímica.
Palau del Parlament, 25 de febrer de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS; GP CATECP; GP JXCAT; SP
CUP-CC; GP ERC; GP CS; SP PPC
Reg. 58731; 59297; 59339; 59864; 60013; 60020; 60126 / Coneixement: Mesa del
Parlament, 03.03.2020

Reg. 58731
A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que els diputats Carles Castillo Rosique i Assumpta Escarp Gibert ha estat
designats membres de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica.
Palau del Parlament, 17 de febrer de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
Reg. 59297
A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Yolanda López Fernández ha estat designada membre de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica.
Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
Reg. 59339
A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica
que el diputat Eusebi Campdepadrós i Pucurull i la diputada Teresa Pallarès Piqué
4.45.13. Comissions específiques d’estudi
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han estat designats membres de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de
la Petroquímica.
Palau del Parlament, 21 de febrer de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
Reg. 59864
A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del
Reglament del Parlament, comunica que el diputat Vidal Aragonés Chicharro ha
estat designat membre de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica.
Palau del Parlament, 25 de febrer de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC
Reg. 60013
A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat
Ferran Civit i Martí ha estat proposat com a vicepresident de la Comissió d’Estudi
de la Seguretat del Sector de la Petroquímica i la diputada Raquel Sans Guerra ha
estat designada membre de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la
Petroquímica.
Palau del Parlament, 27 de febrer de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
Reg. 60020
A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el
diputat Matías Alonso Ruiz ha estat designat membre de la Comissió d’Estudi de
la Seguretat del Sector de la Petroquímica per part del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Palau del Parlament, 27 de febrer de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs
Reg. 60126
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 48.1 del Reglament del
Parlament, comunica que el diputat Alejandro Fernández Álvarez ha estat designat
membre de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica.
Palau del Parlament, 28 de febrer de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 536/XII, sobre les dades de
beneficiaris de la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i
atenció a les persones en situació de dependència
290-00492/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 60197 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 03.03.2020

A la Mesa de la Comissió

D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 536/XII del Parlament de Catalunya, sobre les dades de beneficiaris de la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència.
L’enviament de les dades des del Sistema d’informació de la dependència (SIDEP)
de Catalunya al Sistema d’informació del Sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència (SISAAD) estatal genera errors des de fa temps. Aquests errors provoquen
una desviació entre les dades reals de dependència comunicades per Catalunya i les
dades que pot obtenir l’Imserso a partir de la informació que proporciona el seu sistema i que publica periòdicament sobre la situació de dependència als diferents territoris de l’estat espanyol.
Aquesta problemàtica succeeix des de fa temps. Però també fa temps que des de
les dues administracions s’està treballant en propostes per tal que aquestes diferències de recompte deixin d’existir.
És per això que ens emplacem a reprendre les reunions tècniques bilaterals entre
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Imserso per desencallar la
solució amb la major celeritat possible.
Amb l’anterior equip de l’Imserso es va començar a treballar per millorar la sincronització de dades entre els aplicatius del SISAAD i el SIDEP.
La tasca de fer un grup de treball està aturada pel canvi del SISAAD espanyol.
Al nou Director General de l’Imserso se li proposarà reprendre el grup de treball.
Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ja s’ha realitzat una anàlisi
que ha identificat i agrupat els errors segons diferents casuístiques (consulta expedient per
expedient per localitzar el problema o per tipologia i que, per tant, requereix canvis als
sistemes d’informació de manera que l’enviament de dades entre ambdós sigui la idònia).
Aquest diferencial entre dades en el recompte és del cert una situació que no complau al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. La tasca per tal de solucionarho s’ha realitzat des de les dues administracions; fent propostes des de fa temps. En definitiva, el nostre sistema de bolcar les dades i el de l’Imserso és diferent i hem de trobar
la manera d’efectuar les sincronitzacions de manera homogènia. Ara bé, les dades publicades al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies són reals i correctes.
Finalment, compartim que és totalment necessari tenir una anàlisi de la situació
social molt acurada per tal de poder respondre a les necessitats de les persones i, sobretot, d’aquelles més vulnerables. És per això que ja disposem d’unes dades públiques al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Ara bé, pretenem
anar més enllà i estem treballant per canviar els indicadors per tal que els sistema
de dades publicat respongui a les necessitats actuals.
Barcelona, 24 de febrer de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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290-00507/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 59439 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 552/XII, sobre la
protecció de l’estany Llampol (tram. 290-00507/12), us informo del següent:
Pel que fa al punt a), cal indicar que es tracta de la implantació d’una activitat
ramadera inclosa en l’annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, el promotor de
la qual va sol·licitar l’inici del procediment d’avaluació ambiental simplificada que
preveu la Llei 21/2013, de 9 de desembre.
El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Girona amb dependència funcional de la Direcció
General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, ha avaluat la incidència ambiental
d’aquesta explotació ramadera.
El novembre de 2018, i a sol·licitud de l’OGAU, la Secció de Biodiversitat i Medi
Natural de Girona va emetre un informe en el que argumentava riscos d’efectes
apreciables sobre la xarxa Natura 2000 en cas de dur-se a terme aquest projecte, i
indicava que calia fer una avaluació d’impacte ambiental simplificada en aplicació
de l’article 7.2.b de la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental. La documentació presentada eren unes al·legacions rebudes a l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes en el
tràmit d’autorització d’una granja. A l’informe s’indicaven els aspectes que calia tenir en compte en l’anàlisi ambiental.
L’1 de març de 2019 l’OGAU torna a demanar un informe sobre un document
ambiental presentat pel promotor. Aquesta sol·licitud es respon en l’informe de 20
de març de 2019, en el qual s’indica que la documentació té moltes mancances i no
atén de manera suficient els continguts requerits a l’informe de novembre de 2018.
Els informes tècnics han constatat que la instal·lació de l’explotació porcina es
projecta en una àrea de delicat equilibri ecològic, amb possible afectació potencial,
directa o indirecta, a les poblacions d’amfibis protegits, així com a hàbitats d’interès
comunitari prioritari.
En aquest sentit, el procediment d’avaluació ambiental va concloure amb l’acord
de la Ponència Ambiental de data 29 de maig de 2019 d’inadmissió de la sol·licitud
d’avaluació d’impacte ambiental simplificada del Projecte d’instal·lació d’una explotació ramadera de bestiar porcí de l’empresa Agropecuària Bruguera Bonfill, SL, al
polígon 8, parcel·les 68 i 71 del terme municipal de Sant Climent Sescebes, en aplicació del que preveu l’article 45.4 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, en no reunir
el document ambiental presentat les condicions de qualitat suficients.
Quant al punt b), l’ampliació del sistema d’espais naturals protegits (un sistema
que ja cobreix el 32% del territori català) és molt costosa i, com que els recursos
humans són molt escassos i els projectes pendents són molts, cal valorar amb molta
cura el seu impacte en termes de cost benefici. La inclusió a la xarxa Natura 2000,
per la seva banda, està molt taxada i té uns objectius que ja s’han acomplert amb
escreix al nostre país.
La prioritat del Govern, en matèria d’hàbitats i elements de valor es vol concentrar en l’ordenació dels espais naturals ja, en la gestió d’aquests espais i en la creació de nova infraestructura verda. D’altra banda, no tot s’ha de resoldre ampliant el
PEIN o declarant nous ENPE. Hi ha altres instruments de protecció que s’han d’uti-
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litzar, com els de l’avaluació ambiental, que és el que s’està fent en aquest cas, els
acords de custòdia o els instruments de la planificació urbanística.
Barcelona, 20 de febrer de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 587/XII, sobre l’abordatge
dels problemes derivats del consum d’alcohol entre els joves
290-00542/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 60198 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 03.03.2020

A la mesa de la comissió

D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 587/XII del Parlament de Catalunya,
sobre l’abordatge dels problemes derivats del consum d’alcohol entre els joves.
La prevenció del consum d’alcohol entre els joves i abordatge dels problemes que
se’n deriven és una de les principals preocupacions d’aquest govern i del Departament
de Salut en particular. Per aquest motiu és, des de fa anys, una línia prioritària d’actuació en el marc dels Plans de Drogues i la Sub-direcció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya desplega un seguit d’actuacions de
manera coordinada amb la resta de Departaments d’aquest Govern, en especial amb
Departament d’Educació, el Departament de Treball, Afers socials i Famílies, el Departament d’Interior, el Departament de Justícia, així com també amb els ens locals,
empreses del sector de l’oci nocturn i entitats especialitzades, entre d’altres.
Per tal d’arribar als joves i incidir de manera efectiva i eficient en la prevenció del
consum d’alcohol i dels problemes associats, a Catalunya disposem d’una estratègia
d’implementació transversal i coordinada d’un seguit de programes i actuacions en
els diferents àmbits on aquests es troben (centres educatius de primària i secundària,
Universitats, espais de lleure, locals d’oci i festes majors, famílies, xarxes socials,
recursos assistencials, etc.) adreçades directament al col·lectiu jove i també al seu
entorn. Aquestes mesures, anomenades de prevenció ambiental o estructural, són
claus per promoure entorns saludables on els joves puguin prendre les millors decisions en vers a la seva salut i al consum de drogues i alcohol en particular. Malauradament algunes d’aquestes actuacions clau com la política de preus i taxes i d’accessibilitat a l’alcohol que han demostrat ser les més afectives, no són competència
d’aquest govern.
Detallem a continuació les actuacions que el Departament de Salut de la mà de
la Sub-direcció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública està
impulsant i liderant en tot el territori en relació als quatre punts prioritzats pel Parlament. Tota la informació de programes i materials està disponible al Canal Drogues
(http://drogues.gencat.cat/ca/inici)
El Departament d’Educació i el Departament de Salut han desenvolupat un acord
marc entre ambdós Departaments amb l’objectiu d’establir el model d’atenció integral en salut, de la població infantil i adolescent als centres educatius ordinaris.
Els departaments d’Educació i de Salut han de concretar, mitjançant la comissió
interdepartamental, les comissions de programes i les comissions territorials, els
plans funcionals que garanteixin la coordinació i la coherència de les actuacions
que es duen a terme des dels àmbits educatiu, de salut i comunitari (municipal i amb
altres departaments implicats).
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Un dels plans funcionals que esdevenen d’aquest acord marc té com a objectiu
millorar la salut de la població escolaritzada mitjançant accions de promoció i protecció de la salut, de prevenció de la malaltia i de les situacions de risc i d’atenció
precoç per als problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva, la salut
sexual, les addiccions comportamentals i a substàncies, la salut alimentària, l’activitat física saludable, les violències i la salut social, les malalties infeccioses, i la salut
bucodental en col·laboració amb els centres educatius i els serveis de salut comunitària presents en el territori.
Aquests plans recullen un ordenament territorial i una coordinació entre els professionals d’educació i salut; de manera que es proposa que cada centre educatiu
tingui assignada una àrea bàsica de salut (ABS) de referència i l’equip d’atenció
primària sigui responsable del seu assessorament a nivell sanitari, de les actuacions
pròpies de l’atenció primària i de la coordinació d’actuacions dels serveis implicats
en el procés d’atenció de l’alumne.
Cal remarcar que tots els alumnes del sistema educatiu català són destinataris
de l’atenció educativa que regula el Decret 150/2017, del 17 d’octubre, de l’atenció
educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, un dels principis
fonamentals d’aquest és la cohesió social i l’educació inclusiva. L’atenció educativa
de tot l’alumnat es regeix pel principi d’escola inclusiva i, tal com exposa l’article
81 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, els projectes educatius dels centres han de considerar els elements curriculars, metodològics i organitzatius per a la
participació de tots els alumnes en els entorns escolars ordinaris, independentment
de llurs condicions i capacitats.
Tot i els esforços realitzats, és prioritari continuar en aquest procés de millora
contínua de la qualitat educativa, considerant sempre el benestar, el desenvolupament integral i l’interès superior de l’alumnat.
En primer lloc, referent a la conscienciació dels joves sobre els aspectes nocius
del consum d’alcohol, voldríem emfasitzar que l’evidència diu que les campanyes de
sensibilització només són efectives si acompanyen el desplegament d’altres actuacions com a forma d’infamar als joves i a la ciutadania en general sobre el que es
vol fer i com es farà.
En aquest sentit, a Catalunya, tots els programes que implementem contenen
accions de conscienciació específiques. Els missatges de conscienciació adreçats a
joves s’encaminen en un mateix objectiu, la prevenció del consum d’alcohol i altres
drogues i la prevenció dels riscos que hi ha associats. Cal ressaltar que l’edat és una
variable que condiciona els missatges. Amb els més joves es busca potenciar l’abstinència, retardar l’edat d’inici en el consum i fomentar la prudència en la presa de
decisions utilitzant un missatge directe i clar. A més edat, on el consum és més proper al jove, s’incorporen missatges de reducció de riscos i es promou el sentit crític i
la reflexió al voltant dels riscos que poden ser més propers per als joves (coma etílic,
accidents viaris, baralles, relacions sexuals arriscades, violències sexuals...).
En tots aquestes missatges s’incorpora la perspectiva de gènere, tenint en compte
les diferències de consum entre nois i noies, així com també posant sobretot accent
en la mirada social del consum, els rols de gènere i els riscos.
En concret i, adreçat a la població adolescent i jove, s’impulsen des de fa temps
accions a les xarxes socials. Per una banda, la web elpep.info (http://www.elpep.info/)
amb contingut educatiu sobre alcohol, tabac i pantalles adreçada a adolescents de
14 a 16 anys es difon a través de vídeos Youtube, Facebook i un espai de consultes
on-line. D’altra banda, laclara.info (http://laclara.info/) s’adreça a joves de més de
16 anys i compta amb una web, Twitter i Instagram per difondre continguts educatius sobre alcohol i altres drogues. El passat any 2019 entre les dues webs van sumar
209.080 vistes i 185.098 usuaris.
També es col·labora amb adolescents.cat, un portal català de referència per a joves i adolescents, així com amb la web E-joventut que facilita la informació sobre

4.50.01. Compliment de resolucions

41

BOPC 561
5 de març de 2020

recursos que ofereix tant la Direcció General de Joventut com qualsevol altra institució per als agents que intervenen en polítiques locals de joventut.
A més a més del treball de conscienciació que promovem durant tot l’any en el
marc del desplegament dels programes, la SGDD ha optat també per promoure la
organització d’una Setmana de Sensibilització sobre els riscos de l’alcohol al voltant
del dia 15 de Novembre («Dia sense alcohol») i alineant-nos amb la iniciativa europea «Awareness Week on Alcohol Related Harm» (AWARH) en què és promou
que tots els actors clau del territori s’impliquin de forma intensiva en la realització
d’accions informatives i preventives sobre l’alcohol. Aquesta estratègia s’inspira en
les que es fan, amb èxit, per exemple en l’àmbit del tabac. Els lemes fins ara de les
setmanes han estat «Alcohol, veus el que beus» i «L’alcohol és responsabilitat de
tothom».
La Campanya «L’Alcohol és responsabilitat de tothom» (http://drogues.gencat.cat/
ca/ciutadania/menys_es_millor/Campanya/) es va presentar per primer cop al 2018
i apel·la a la responsabilitat de tothom (el grup d’iguals, el món educatiu, organitzadors de festes, comerciants, municipis, administracions...) en la prevenció dels riscos
del consum d’alcohol. Entre els joves es promou el paper del grup d’iguals en la cura
entre ells i en garantir una diversió sana i respectuosa amb el medi. Així mateix es
promou entre els comerciants la responsabilitat de no vendre alcohol a menors. La
campanya és el punt de partida de la iniciativa «Jo m’hi adhereixo» que compta amb
adhesions de més de 1.000 persones i entitats i també de personalitats públiques i
de referència per als joves com el futbolista Sergi Roberto, el grup musical femení i
feminista català Roba Estesa, entre d’altres. La campanya es difon sobretot a través
de la xarxes socials, com a twitter de @salutcat i el facebook de vida saludable de
l’ASPCAT. Cada any el focus de les accions va canviant i en la darrera setmana es va
focalitzar el la importància del sector de l’oci nocturn i els organitzadors de festes i
festivals en garantir espais de festa més segurs i saludables, en el marc de programes
com Nits de Qualitat i el segell QdeFesta.
La accions preventives que la Direcció General de Joventut i l’Agència Catalana
de Joventut impulsem en diversos àmbits (i que no estan relacionades, només, amb
els consums i les pràctiques de risc) prioritzen el treball qualitatiu amb les persones
joves en els seus espais de socialització i fan una aposta molt clara per la prevenció
entre iguals. Partim de la premissa que aquest treball de proximitat té una major
incidència i eficàcia que no pas les campanyes genèriques de caràcter inespecífic.
Així, i en aquest sentit, la Direcció General de Joventut i l’Agència Catalana de Joventut (en col·laboració amb altres agents, com la Subdirecció General de Drogodependències del Departament de Salut) impulsem intervencions i accions preventives
en els espais d’oci nocturn, amb l’objectiu conscienciar sobre els efectes nocius del
consum d’alcohol i altres drogues.
De cara al 2020, la Direcció General de Joventut i l’Agència Catalana de Joventut
continuarem col·laborant amb la Subdirecció General de Drogodependències pel que
fa a intervencions en espais d’oci nocturn, formacions i altres accions. En aquest sentit, i assumint que les xarxes socials són un instrument de comunicació i de socialització juvenil de primer ordre, potenciarem el paper de les xarxes socials de Joventut
(Facebook, Twitter i Instagram), així com dels altres canals corporatius de comunicació (com per exemple el portal Jove.cat), per tal de reforçar la difusió i l’impacte de
totes les intervencions i accions impulsades.
Les accions de conscienciació adreçades a joves dels centres educatius tenen
per objectiu potenciar la responsabilitat, l’autonomia i la presa de decisions saludables, així com donar a conèixer, prevenir i reduir els riscos associats al consum de
l’alcohol i altres drogues. En especial en els joves, com ja s’ha mencionat al primer
punt, és important emfatitzar els riscos que els hi són més propers, com ara el coma
etílic, accidents viaris, baralles, relacions sexuals arriscades, violències sexuals.
També és molt rellevant el treball educatiu de la percepció de risc així com les cre-
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ences normatives del consum que permetin en especial reconèixer la pressió social
pel consum i com fer-hi front.
L’edat és una variable rellevant en la modulació d’aquests missatges. A més edat,
més proximitat a experiències de consum i més necessitat de potenciar la reflexió i
el sentit crític per a la incorporació d’un aprenentatge significatiu. Per aquest motiu
és important apostar per metodologies interactives.
Alhora, aquestes accions són més eficaces si es complementen amb actuacions
adreçades a professorat i famílies i van acompanyades d’un coneixement del marc
normatiu. En aquest sentit és rellevant que tant el professorat com l’alumnat coneguin la normativa del centre escolar respecte a aquest tema.
En relació a aquest punt, estem treballant en les següents línies:
– Implementació del Protocol de Detecció i Intervenció sobre drogues als Centres
Educatius de Secundària (http://drogues.gencat.cat/web/.content/minisite/drogues/
contingutsadministratius/continguts_hemeroteca/protocol_secundaria_DEF.pdf)
que a més s’adreça també a batxillerats, programes de formació i inserció (PFI), cicles formatius de grau mitjà i recursos especials, com per exemple les UEC. Aquest
protocol s’ha elaborat conjuntament amb el Departament d’Educació i vol potenciar
la prevenció així com oferir un marc comú d’abordatge del consum de drogues. Durant el passat any es van fer nou jornades de formació als diferents Serveis Territorials d’Educació en les que van participar més de 750 professionals dels àmbits de
l’educació (Direccions i equips docents dels centres de secundària i professionals
de l’àmbit de la prevenció i la salut pública de cada territori). Aquestes jornades es
van dur a terme a Tortosa, Mataró, Girona, Manresa, Tarragona, Barcelona, Lleida,
Sabadell i Esplugues.
La implementació d’aquest protocol inclou el treball coordinat entre els professionals del Centre Educatiu i altres professionals especialitzats de l’àmbit de la salut i la
prevenció del consum d’alcohol i drogues, com per exemple el Programa Salut i Escola, equips municipals de prevenció del consum de drogues, professionals dels Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) i dels Centres d’Atenció i Seguiment
sobre drogues (CAS).
– Salut i Escola (PSiE) (http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/
Infancia-i-adolescencia/Adolescencia/salut-i-escola/). Aquest programa esdevé clau
com a eina per millorar la salut de l’alumnat dels centres educatius de secundària
mitjançant accions de promoció de la salut, de prevenció de les situacions de risc i
d’atenció precoç per als problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva
i sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac, entre d’altres. El passat curs 20182019 més de 22.000 alumnes van beneficar-se del programa el qual va arribar a 560
centres educatius.
Aquest programa treballa en col·laboració amb els centres educatius i els serveis
de salut comunitària presents en el territori, especialment els personal d’infermeria
del Centre d’Atenció Primària, així com també els equips professionals dels CSMIJ
(professionals de la psicologia i psiquiatria) per a possibles derivacions i consultes
que permetin reforçar-ne l’acció.
Els eixos fonamentals d’actuació del PSiE són la salut mental; la salut afectiva i
sexual; la violència i els maltractaments segons gènere, els hàbits de salut (consum
de tabac, alcohol i altres drogues, altres addiccions, exercici físic, dieta, etcètera) i
els trastorns de la conducta alimentària.
Una de les principals línies d’actuació d’aquest programa és el servei Consulta
Oberta, que implica el desplaçament periòdic de professionals del Centre d’Atenció
Primària als centres docents per afavorir l’accessibilitat dels adolescents a l’atenció
sanitària amb garanties de privacitat, confidencialitat i proximitat.
– Implementació del Programa Connecta
(http://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/PGR_DROGUES_Connecta__fills_
adrecat_AMPA) adreçats a les Associacions de Pares i Mares (AMPAs) i les Associa-
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cions de Famílies (AFAs) de centres educatius. Programa basat en la parentalitat positiva que organitza sessions formatives per a famílies entorn l’adolescència i el consum
de drogues. El passat curs escolar van participar en el programa 1.320 persones.
– En l’àmbit universitari
(http://drogues.gencat.cat/ca/professionals/prevencio/programes_i_recursos/ambit_educatiu/uni/universitat/) es continua treballant en un model comú d’actuació
per a conscienciar, abordar i prevenir els problemes derivats del consum d’alcohol
en col·laboració amb 11 universitats (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Lleida, Universitat de Girona, Universitat de Vic,
Universitat Pompeu Fabra, Universitat Rovira i Virgili, Tecnocampus, Universitat
Ramon Llull, Universitat Abat Oliva i Fundació Universitària del Bages).
Aquest model comú d’intervenció s’implementa a partir de diferents línies claus
de treball: a) programes de per als campus (jornades, punts d’informació i assessorament, tallers...); b) oci universitari (implementació de serveis i recursos per a la
prevenció a les festes universitàries); i c) xarxes social (incidir i promoure missatges
sobre el consum d’alcohol).
– Per a l’atenció d’adolescents que presenten problemes de conductes relacionats
amb el consum de drogues a nivell ambulatori es disposa del Programa d’atenció als
adolescents amb conductes de consum de drogues (http://drogues.gencat.cat/ca/professionals/tractament/col_lectius_amb_necessitats_especifiques/atencio_a_adolescents/programa_datencio_a_adolescents_consumidors_de_substancies/) emmarcat
en el Pla director de Salut Mental i Addiccions amb la participació d’11 unitats funcionals formada per professionals dels Centres d’atenció i seguiment a les drogodependències (CAS) i Centres de Salut Mental Infanto Juvenil (CSMIJ) per atendre
aquests menors.
– Finalment, ressaltar el Programa «A primera línia»
(http://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/A-Primera-Linia) que es duu a terme
des de l’any 2013 que consisteix en una estratègia socioeducativa adreçada a joves
en situació de vulnerabilitat social i alt risc de conductes associades al consum de
drogues. A través de diverses formacions específiques s’ha capacitat als professionals i s’ha promogut la seva articulació en una xarxa de 180 referents que treballen
en 120 centres de la DGAIA i s’estima que més de 1.800 adolescents i joves se’n
estan beneficiant.
El Departament d’Educació posa a disposició dels centres educatius el Protocol
de prevenció, detecció i intervenció sobre drogues als centres d’Educació Secundària (http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/salutescola/protocol-de-prevencio-de-drogues-a-secundaria/170505-PROTOCOL-SECUNDARIA-DROGUES-DEFINITIU.pdf). Aquest protocol es va presentar al juny de l’any 2017. Es
va elaborar conjuntament entre el Departament de Salut i el Departament d’Educació, com a grup motor i amb la col·laboració del Departament d’Interior, la Direcció
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
El Protocol està a l’abast dels centres educatius tant en l’espai Salut a l’escola del
web XTEC com en el Portal de centres i posa a l’abast orientacions i recursos per a
la prevenció efectiva, així com per a la detecció i la intervenció davant el consum, la
tinença o la venda de drogues. També ofereix orientacions i recursos per treballar amb
l’alumnat i les famílies i està conformat per un conjunt d’orientacions que cada centre
educatiu haurà de concretar en base al seu context i les seves necessitats. Des de la
seva publicació fins al 31 de desembre de 2019 s’han produït un total de 1.493 descàrregues del protocol. I l’últim any, de l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019
s’han produït un total de 746 descàrregues del protocol.
En el segon i tercer trimestre del curs 2018-2019 es van dur a terme en tots els
Serveis Territorials d’Educació una jornada de difusió del protocol, adreçada a les
direccions dels centres educatius, els equips d’assessorament i orientació psicope-
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dagògica (EAP) i als professionals de salut. En cada territori, aquesta jornada es va
realitzar conjuntament entre el Departament de Salut i el Departament d’Educació
i es van posar en contacte el referent del protocol d’Educació amb els referents de
l’agència de Salut Pública de Catalunya amb temes de drogues de cadascun dels
territoris.
En el Pla de Drogues i Addiccions Comportamentals 2019-2023 (DAC) s’estableixen activitats per tal d’assolir l’objectiu següent: Reforçar l’àmbit Educatiu en la
prevenció de les DAC: l’educació com a element de promoció d’un sentit crític entre
infants i joves, entre les que destaquen:
– Desenvolupar programes formatius adreçats a apoderar i establir treball en
xarxa entre els professorat, els Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògic, els equips de salut de primària i especialitzada, els/les tècnics locals, les entitats
especialitzades en la gestió de les DAC.
– Impulsar la inclusió d’estratègies preventives de les DAC als centres educatius
a través del replantejament i desplegament del Programa Salut i Escola a tots els territoris, treballant de forma conjunta amb l’Atenció Primària de Salut en el marc de
l’Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària (ENAPISC) i el Pla
Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública (PINSAP) de la Generalitat de
Catalunya.
– Generalitzar els continguts relacionats amb la prevenció i criteris d’actuació
davant les DAC dins el Programa Salut i Escola del territori, establint vincles de
col·laboració amb professionals dels Centres d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) i Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), tècnics/ques
locals especialitzats.
– Elaborar el pla transversal per a l’educació i la promoció de la salut que garanteixi la coordinació i la coherència del les actuacions que es duen a terme des dels
diferents àmbits: educatiu, de salut i comunitari (municipal, d’esports i de joventut)
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Direcció General de Joventut i l’Agència Catalana de Joventut (i en col·laboració amb altres
agents, com ara el Departament de Salut), impulsa campanyes i actuacions de foment d’hàbits saludables i prevenció de les conductes de risc entre la població adolescent i juvenil.
Entre aquestes campanyes destaca el Programa Nits Q, d’intervenció en espais
d’oci nocturn per prevenir els riscos associats al consum d’alcohol i altres drogues.
Les intervencions es fan sota demanda prèvia i les duen a terme les entitats Energy
Control (que fa intervencions a la província de Barcelona) i Creu Roja Joventut (que
fa intervencions arreu de Catalunya). L’any 2018 Creu Roja Joventut va fer 82 intervencions i Energy control en va fer 42. La voluntat de la Direcció General de Joventut i l’Agència Catalana de Joventut, de cara al 2020, és continuar impulsant aquestes actuacions i, en la mesura que sigui possible, incrementar-ne l’abast i l’impacte.
En relació a estendre la conscienciació en àmbits en què es proveeixen i es consumeixen begudes alcohòliques estem desplegant el Projecte marc Q de Festa– Nits
de Qualitat (http://drogues.gencat.cat/ca/professionals/prevencio/programes_i_recursos/ambit_de_l_oci_nocturn/q-de-festa-nits-de-qualitat-00001/) i també un programa específic adreçat als organitzadors de festes locals.
Aquest projecte té com a objectiu posar en comú els diferents agents implicats en
l’oci nocturn d’un territori per fer d’aquest un espai més segur, atractiu i saludable
per a tothom, mitjançat els següents objectius principals: 1) generar taules de participació ciutadana per tal d’engegar iniciatives consensuades per part de tots els agents
implicats; 2) fomentar la implantació de «Q de festa!», un distintiu de qualitat en l’oci
nocturn que implica la indústria privada de l’oci i el món local en les polítiques públiques de salut; 3) promoure la creació de grups d’iguals per a la prevenció i la reducció de riscos en el territori; i 4) dotar d’eines i instruments d’avaluació per tal de
generar evidència en les intervencions de salut pública sobre l’oci nocturn.
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Actualment, 65 espais de Catalunya formen part del Q de Festa! i es calcula que
140.000 persones es beneficien anualment del programa.
El programa de prevenció en festes locals, disposa d’una Guia i un decàleg en
format pòster de recomanacions sobre el consum d’alcohol i altres drogues en les
festes locals (SGDD, 2014) (http://newip.safernightlife.org/pdfs/digital_library/
guia_recomanacions_festes.pdf) s’han difós als organitzadors (equips municipals
i altres actors locals) de festes majors i concerts populars les recomanacions que es
deriven de l’evidència disponible, així com de les bones pràctiques i desenvolupades
en el territori per l’organització d’aquest tipus d’esdeveniments. El document recull
específicament recomanacions per tenir en compte grups de risc, com ara els menors, així com també actuacions adreçades a les famílies. Les recomanacions s’orienten, per una banda, al compliment de la normativa en la venda d’alcohol a menors
i, per una altra banda, a la vessant preventiva i de sensibilització.
Per estendre la sensibilització entre el sector econòmic proveïdor de begudes
alcohòliques en espais i entorns d’oci, també es promouen accions per a donar a
conèixer la normativa referent a la venda i dispensació d’alcohol a menors, amb la
col·laboració de la Policia de la Generalitat-Mossos d’esquadra i els ens locals, a través de projectes com «si ets menor sense alcohol».
(https://mossos.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/noticia_sietsmenor_sensealcohol.
html).
Una estratègia preventiva clau en els espais de consum és la formació en dispensació responsable d’alcohol (DRA), mitjançant la qual es forma a tot el personal de
barres tant de discoteques, com festivals com festes populars amb l’objectiu d’evitar
la dispensació d’alcohol a persones intoxicades i, per tant, minimitzar els danys i
riscos que es puguin produir, especialment, entre els jove i menors. En els darrers
10 anys s’han fet 123 formacions de DRA i, endemés, s’han elaborat set de vídeos
(http://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/dispensacio_responsable) de formació i
sensibilització que es distribueixen en espais formatius i xarxes socials i entre les
empreses i entitats federades en les federacions i gremis professionals de l’oci nocturn.
També dins d’aquest àmbit, disposem de materials de sensibilització per a prevenir les situacions relacionades amb la violència de gènere en els espais d’oci i es
dóna suport de la mà dels ens locals i entitats especialitzades (Noctambul@s) a la
formació especialitzada en la detecció precoç i els seu abordatge. A més, es faciliten
eines per a la disminució de la conflictivitat a les festes majors.
A més, es pot trobar informació a l’apartat d’alcohol del Canal Salut (http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/a/alcohol/), així com al portal jove.cat (http://jovecat.
gencat.cat/ca/temes/salut/drogues_i_addiccions/ i http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/
salut/drogues_i_addiccions/alcohol/)
Així mateix, aquest 2019, des del programa de Salut de l’Agència Catalana de Joventut (i en col·laboració amb la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya) s’ha impulsat una formació adreçada a professionals
de joventut dels ens locals per tal que puguin desplegar accions de prevenció i intervenció davant el consum abusiu d’alcohol entre la població juvenil, així com accions
per minimitzar les molèsties generades pel consum a la via pública durant les nits dels
caps de setmana. Aquesta formació respon a una inquietud expressada per diversos ens
locals (en les seves respostes a un qüestionari que se’ls va fer arribar des del programa
de Salut de l’Agència Catalana de Joventut) i es va dur a terme el dia 18 de juliol de
2019. La formació duia per títol «Abordatge Comunitari del consum juvenil d’alcohol
i altres drogues en espais de festa» i va comptar amb 40 assistents (tècnics/ques de
joventut dinamitzadors/es juvenils). De cara el 2020 tenim previst seguir col·laborant
amb la Subdirecció general de drogodependències pel que fa a intervencions en espais
d’oci nocturn, formacions i altres accions.
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Per un altra banda, la Direcció General de Joventut gestiona els continguts del
portal Jove.cat, que inclou propostes i recursos adreçats als i les jove i a les entitats
juvenils. Dins el Jove.cat hi ha un apartat dedicat a les activitats d’educació en el
lleure en què s’inclouen informacions i materials per a les entitats i empreses que
organitzen activitats de lleure. D’entre aquests materials cal destacar la publicació
Anem preparats, que inclou un recull de normativa així com consells, recomanacions
i recursos didàctics que tenen per objectiu garantir que les activitats d’educació en el
lleure tinguin un bon nivell qualitatiu, es facin en condicions de seguretat i integritat
física per als participants i que es respecti el medi natural que les acull. L’Anem preparats s’actualitza anualment i inclou un ampli ventall de recursos preventius, especialment en els àmbits de la seguretat i la salut.
En aquest sentit, cal destacar l’existència d’un apartat específic sobre consum de
drogues, que ofereix recursos i informació sobre el consum de tabac, alcohol i altres
drogues i que inclou accessos directes al Canal Drogues, coordinat per la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
i a la Guia 3, 2, 1 Recomanacions per a la prevenció del consum de drogues des de
l’àmbit esportiu, que ofereix orientacions per treballar la prevenció del consum de
drogues i per promoure hàbits saludables entre els més joves des de l’activitat física
i esportiva.
Quant al Manual per a la prevenció i l’abordatge del consum d’alcohol i els problemes relacionats en l’àmbit hospitalari (citat a la Resolució) es tracta d’una eina
adreçada fonamentalment a professionals de la salut. Per tant, els seus continguts i
el seu grau d’especialització segurament depassen les necessitats i els coneixements
específics dels i les professionals i voluntaris dels clubs esportius i les entitats d’educació en el lleure. Tanmateix, la Direcció General de Joventut valorarà l’oportunitat
i l’interès d’incorporar aquest recurs en futures edicions de l’Anem preparats.
Finalment, des del Departament de Salut, estem treballant en la implementació
dels següents programes:
– Fitjove: programa que fomenta l’esport com a alternativa d’oci saludable entre
els i les adolescents de zones d’especial vulnerabilitat. Actualment està implementat
a 24 municipis. El darrer curs hi van participar 3500 nois i noies.
– Formació a estudiants de titulacions esportives: des del 2009 es realitza una
formació en prevenció, detecció precoç i intervenció sobre drogues pels estudiants
de titulacions esportives a Catalunya. El nombre d’accions formatives i alumnes formats ha anat creixent des d’aleshores, podent impartir els seminaris de prevenció al
60% dels centres que imparteixen aquestes titulacions i al 80% dels centres que es
consideren prioritaris pel nombre d’alumnes que reuneixen.
– Guia «3,2,1... prevenció!: guia de recomanacions per a la prevenció del consum
de drogues des de l’àmbit esportiu», publicada l’any 2017 s’adreça a totes aquelles
persones professionals (tècnics/ques d’esport, monitors/es de lleure, professors/es i
educadors/es...) que, a través de l’esport, poden fomentar en els i les joves factors de
protecció vers el consum de drogues des dels seus àmbits d’actuació (clubs esportius, entitats de lleure, centres educatius, etc.).
– També s’estableixen i coordinen conjuntament les accions de detecció precoç i
assessorament directes als ajuntaments i als centres educatius sobre drogues i gènere desenvolupats pels professionals de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil de
la Direcció General de Joventut i l’Agència Catalana de Joventut.
– Programa per a l’abordatge del consum d’alcohol a hospitals: té l’objectiu de
potenciar la prevenció, la detecció precoç i la intervenció dels trastorns per ús d’alcohol en l’àmbit hospitalari. Es fa formació a professionals i s’ha publicat un Manual
específic. A més, s’han editat uns díptics per a persones ingressades, una guia de
butxaca per a professionals i unes recomanacions per a gerència. Al gener de 2019,
va entrar en vigor la instrucció que recomanava la limitació de la venda de begudes
amb contingut alcohòlic dins de l’entorn hospitalari.
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– Pel que fa a l’abordatge preventiu dels consums des de l’atenció primària, a banda
de facilitar les consultes obertes en el marc del programa del Salut-Escola, s’està elaborant un protocol d’abordatge del consum de risc i perjudicial d’alcohol a menors,
joves i famílies amb l’objectiu de proporcionar evidència, informació i recomanacions
sobre la prevenció i abordatge del consum d’alcohol i per a la prevenció de les intoxicacions etíliques i la reincidència. S’ha definit el circuit de derivació de casos d’urgències a primària i s’ha planificat el projecte pilot al Pallars Jussà que s’implementarà
durant el 2020 amb la intenció d’estendre-ho al territori en cas que es valori com a
experiència positiva. Està prevista la formació als professionals d’Atenció Primària i
també l’edició de materials específics per a professionals i població general.
Barcelona, 19 de febrer de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 588/XII, sobre la prevenció i
el tractament de la violència masclista entre els joves
290-00543/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 60014 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 588/XII, sobre
la prevenció i el tractament de la violència masclista entre els joves (tram. 29000543/12), us informo del següent:
El Departament d’Educació impulsa el Programa Coeduca’t, que té com a objectiu ajudar els centres educatius d’infantil, primària i d’educació secundària obligatòria, a treballar de forma explícita, sistemàtica, rigorosa i respectuosa, aspectes
bàsics de la coeducació, la perspectiva de gènere i la sexualitat.
Els centres educatius han d’impulsar una educació afectiva i sexual com a eina
contra la violència masclista per afavorir el ple desenvolupament de la personalitat,
un coneixement sobre el propi cos i les pròpies emocions, una cultura sobre l’afecte i sobre la salut sexual preventiva, i una acceptació sobre la sexualitat pròpia i de
totes les persones.
En el marc del programa formatiu de prevenció de la violència masclista s’ofereixen tallers adreçats als adolescents per incidir, en aquesta etapa, en la construcció de
models alternatius de masculinitat i feminitat, en les relacions afectives i sexuals saludables, i en la tolerància zero a la violència masclista i les relacions abusives.
Els centres educatius disposaran de materials adequats a l’edat i vinculats al
desenvolupament de les capacitats a l’educació infantil, i a les competències a l’educació primària i secundària. Aquests materials s’han elaborat des del Departament
d’Educació i també es posaran a l’abast altres materials elaborats per entitats de reconegut prestigi.
El Departament d’Educació va elaborar i publicar, el passat curs 2018-2019, el
Protocol de prevenció, detecció i intervenció de la violència masclista entre l’alumnat, que s’emmarca en el Pla per a la Igualtat de gènere del sistema educatiu i dona
resposta al marc normatiu que emana de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les
dones a eradicar la violència masclista i de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat
efectiva de dones i homes.
Per altra banda, i en el marc del Pacte d’Estat contra la violència de gènere de la
Secretaria d’Estat d’Igualtat del Ministerio de la Presidencia, durant aquest curs el
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Departament d’Educació, amb l’objectiu d’implementar el protocol esmentat abans,
ha impulsat el Programa formatiu de prevenció de la violència masclista.
Aquest programa consta de diferents activitats formatives per a docents, per a
l’alumnat (cicle superior d’Educació Primària i 3r i 4t d’ESO) i per a les seves famílies. L’objectiu del programa formatiu és dotar a l’alumnat, el professorat i les famílies
d’eines i recursos que els permetin identificar i abordar la violència masclista.
La formació adreçada al personal docent s’inscriu dins del Pla de formació de
zona i correspon a l’activitat tipus PIVM. Aquesta activitat és de 30 hores totals, 20
presencials i 10 d’elaboració del projecte.
La formació a l’alumnat i les famílies s’organitza en forma de tallers al voltant
de 4 mòduls d’activitats, d’una hora de durada cadascun, i els continguts responen
als temes següents:
– aproximació a la coeducació i l’equitat de gènere;
– construcció de models alternatius de masculinitat i feminitat;
– relacions afectives i sexuals saludables; – tolerància zero a la violència masclista i relacions abusives.
Així mateix, pel que fa als tallers formatius, s’estableix la distribució següent:
– Tallers adreçats a l’alumnat de 5è i 6è de Primària i/o 3r i 4t d’ESO: 4 sessions
d’una hora setmanal durant 4 setmanes consecutives.
– Tallers adreçats a les famílies de l’alumnat: 2 sessions de dues hores setmanals,
consecutives o no.
En la primera edició d’aquest programa formatiu hi han participat un total de 67
centres educatius. S’han realitzat 15 activitats formatives adreçades a docents de tot
Catalunya, així com un total de 358 tallers (274 adreçats a alumnes i 84 a famílies).
En l’actualitat, s’està organitzant la segona edició del programa.
Barcelona, 26 de febrer de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 116/XII, sobre la precarietat
laboral al sector públic
390-00116/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 59544 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 116/XII, sobre la precarietat laboral
al sector públic (tram. 390-00116/12), us informo del següent:
Respecte de la recuperació del 5% descomptat en aplicació del Decret llei 3/2010,
informar en primer lloc, que el Govern de l’Estat, per mitjà del Reial decret llei
8/2010, de 20 de maig, va adoptar mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic (BOE 24.05.2010), entre les quals inclou determinats aspectes de caràcter
bàsic que, per tant, són d’aplicació general a les Comunitats Autònomes. Així doncs,
la normativa estatal és la que va preveure la reducció del 5% de les retribucions del
personal al servei del sector públic, d’obligat compliment per a totes les Administracions Públiques i que, a data d’avui, continua encara vigent.
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En aquest context, i atès el caràcter bàsic de les mesures de contenció de la despesa establertes per l’Estat, el Govern de la Generalitat de Catalunya va posar en
marxa mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic (DOGC 31.05.2010). Entre les mesures que es va incloure
aquest Decret llei hi ha la modificació de la Llei 25/2009, de 23 de desembre, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, per tal de reduir les despeses del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
En segon lloc, pel que fa al retorn de les retribucions dels empleats públics corresponents a les pagues extres 2013 i 2014, la Mesa General de Negociació dels Empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya va ratificar en data
17 de desembre de 2018 l’Acord d’11 de desembre de 2018, sobre el retorn de les
quanties equivalents a les pagues extraordinàries que es van deixar de percebre en
els exercicis 2013 i 2014, en els termes següents:
– Pel que fa a l’import que es va deixar de percebre en l’exercici 2013, l’Acord
preveu el seu retorn en els termes següents:
• Any 2019: un 10% durant el primer trimestre de l’any 2013 i el 30% restant a
partir de l’aprovació del pressupost de l’any 2019.
• Any 2020: un 60% de la paga corresponent a l’any 2013.
– Quant al retorn de la paga extraordinària de l’exercici 2014, l’Acord estableix
que es realitzaria en dos anys: any 2021, recuperació del 55% i any 2022, recuperació del 45% restant.
Tenint en compte l’exposat, l’Administració ha donat compliment durant l’exercici 2019 al retorn íntegre de les quanties equivalents al 40% de la paga extraordinària
corresponent de l’exercici 2013, tal com es detalla a continuació:
– A la nòmina del mes de març de 2019 es fa fer efectiu l’abonament del 10%,
d’acord amb l’article 2 del Decret llei 3/2019, de 22 de gener, sobre l’increment retributiu per a l’any 2019 i la recuperació extraordinària de l’any 2013 per al personal
del sector públic de la Generalitat de Catalunya (DOGC 24.01.2019).
– A la nòmina del mes d’octubre de 2019 es fa efectiu l’abonament del 30% restant, tal com preveu l’article 3 del Decret llei 7/2019, de 2 d’abril, de concessió d’un
suplement de crèdit als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017
(DOGC 04.04.2019).
Durant l’exercici 2020 s’abonarà d’una una sola vegada el 60% de la paga extraordinària corresponent a l’exercici 2013, tal com així ho regula l’article 2 del Decret
llei 3/2020, d’11 de febrer, sobre l’increment retributiu per a l’any 2020 per al personal del sector públic de la Generalitat (DOGC 13.02.2020), donant compliment als
termes de l’Acord d’11 de desembre de 2018.
Respecte de la reducció de la contractació temporal, cal remarcar en primer lloc
que els criteris dels Processos d’Estabilització i Consolidació d’Ocupació (PESCO)
van ser objecte de negociació amb les organitzacions sindicals, tant pel que fa al
personal funcionari com al laboral, assolint-se acords rellevants en aquesta matèria.
Per Acord de Govern de 20 de desembre de 2018, s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial de 15.018 places per a l’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al
2017.
A data d’avui molts d’aquests processos ja estan en marxa i milers d’aspirants
porten temps preparant les seves oposicions d’acord amb els criteris acordats amb
les organitzacions sindicals.
L’apartat c) reprodueix el mandat legislatiu que es va incloure en el punt 11 apartat a) de la Moció 89/XII del Parlament de Catalunya, respecte la qual ja es va significar que la Direcció General de Drets i Assumptes Constitucionals del Gabinet
Jurídic, de la Generalitat de Catalunya, havia emès, en data 2 de juliol de 2019,
l’Informe sobre la constitucionalitat d’una eventual regulació per decret llei d’acord
amb el requeriment del Parlament de Catalunya formulat en la Moció 89/XII, apro50
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vada pel Ple en la sessió de 30 de maig de 2019. En aquest cas, i atesa la identitat
material de les dues Mocions, cal donar per íntegrament reproduïdes les consideracions jurídiques del referit informe.
Convé recordar que l’esmentat Informe del Gabinet Jurídic exposava, en relació amb la constitucionalitat de la mesura proposada pel Parlament que un element
essencial del caràcter professional de la funció pública és la garantia d’accés a la
mateixa en virtut dels principis de mèrit i capacitat. El reconeixement del sistema
de mèrit es reforça en el text constitucional en l’art. 23.2 CE que reconeix el dret
fonamental dels ciutadans d’accedir en condicions d’igualtat a les funcions i càrrecs
públics amb els requisits que assenyalen les lleis. La doctrina del Tribunal Constitucional –per totes la STC 86/2004– ha confirmat que les funcions públiques englobades en la protecció que dispensa l’art. 23.2 CE són aquelles que estan desenvolupades per funcionaris públics en el sentit de l’art. 103.3 CE, és a dir, per aquelles
persones vinculades amb l’Administració, mitjançant una relació de serveis de caràcter estatutari.
Les anteriors característiques determinen que l’art. 23.2 CE exigeixi que les lleis
que regulen els procediments selectius han de ser generals i abstractes i de similar
abast per a tots els ciutadans. En congruència, els requisits d’accés no poden ser discriminatoris, circumstància que porta implícita la prohibició a qualsevol referència
individualitzada o de convocatòria «ad personam», llevat que la diferenciació estigui
justificada. Així s’ha pronunciat el Tribunal Constitucional ja des de les seves primeres sentències –(SSTC 50/1986, FJ4; 148/1986, FJ9; 27/1991 FJ4; 27/2012, FJ5, entre
d’altres). Segons aquesta mateixa doctrina, en la mesura que l’art. 23.2 CE constitueix una especificació del dret a la igualtat, d’una interpretació sistemàtica de la
CE se’n deriva que per accedir a la funció publica, només es poden exigir requisits
o condicions referibles als esmentats principis de mèrit i capacitat, en cas contrari es
vulneraria la igualtat entre els ciutadans.
Finalment, el referit Informe de la Direcció General de Drets i Assumptes Constitucionals del Gabinet Jurídic, de la Generalitat de Catalunya va concloure que:
1. La previsió legal de proves específiques per a consolidar la situació precària
del personal interí a la llum dels arts. 23.2 CE i 103.3 CE i de la jurisprudència constitucional exposada, difícilment pot superar un eventual judici de constitucionalitat,
ja que no respectaria els principis de mèrit i capacitat i el caràcter obert de les proves
d’accés a la funció pública.
2. Les circumstàncies que legitimen les proves d’accés restringides a la funció
pública han estat veritablement excepcionals.
3. En darrer terme, però no menys important atenent a la decisió de la STC
238/2015, una norma de les característiques apuntades tampoc superaria el judici
de constitucionalitat des de la perspectiva competencial ja que no respecta la legislació bàsica estatal. Indubtablement l’Estat la impugnaria i com demostra l’argumentació de la ja citada STC 238/2015, el recurs seria estimat només per aquest fet,
sense ni tal sols analitzar les vulneracions de l’art. 23.2 CE.
De tota manera, des del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública s’han habilitat altres mecanismes que faciliten la consolidació dels llocs de
treball del personal interí fins el límit màxim que permet la normativa estatal i el
respecte als principis constitucionals d’accés a l’ocupació pública. A més a més de
donar el màxim pes a la fase de concurs, atorgant un 40% de la puntuació als mèrits
dels aspirants, dins d’aquests mèrits es valoraran amb un 80% els serveis prestats.
També s’ha incrementat el nombre d’aspirants per plaça en la nota de tall dels exàmens fins als 5 aspirants per plaça.
Pel que fa al compliment del punt d), cal assenyalar que actualment tots els processos de selecció que convoca la Generalitat de Catalunya es dissenyen garantint
els principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat i respectant, en
aplicació de la normativa que els regula, la consideració de les funcions i tasques
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dels llocs a ocupar, de manera que s’adeqüen a les responsabilitats que s’escauen en
el llocs a proveir. Així, i ja fa anys que, en la selecció del personal d’administració
i serveis, si la norma ho permet, es fa servir el sistema de concurs oposició, tot valorant els diversos mèrits que es consideren adequats, i en especial amb major valor
els serveis prestats en el cos corresponent. Aquest sistema permet que, per una banda, en la fase d’oposició d’aquests processos es mantingui la garantia del dret dels
ciutadans a accedir en condicions d’igualtat i, per una altra, en la fase de concurs es
permeti valorar els serveis prestats a l’Administració pública dels participants que
estan desenvolupant o han desenvolupat funcions pròpies del cos corresponent.
Pel que fa a deixar sense efecte la Resolució PDA/1376/2019, de 17 de maig, per
la qual es convoca el procés de selecció per proveir 173 places del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya (subgrup A2), treball social (convocatòria 236), en
primer lloc, cal tenir en compte que els termes previstos en la disposició transitòria
quarta del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, a la Mesa
General dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya es
van negociar els criteris generals que han de regir en els processos selectius d’estabilització i consolidació.
L’Acord GOV/156/2018, de 20 de desembre, del Govern de la Generalitat de Catalunya, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm.
7775, de 27 de gener de 2018, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial
per a l’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017, determina, en l’annex,
que corresponen 173 places al cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya,
treball social (grup A, subgrup A2).
El punt 3 d’aquest Acord preveu que els processos selectius d’accés als cossos
i escales de personal funcionari que es duguin a terme es convocaran pel sistema
de concurs oposició i que la valoració dels mèrits de la fase de concurs significarà
el 40 per cent de la puntuació màxima assolible en el conjunt del concurs oposició.
En aquesta fase es valorarà, exclusivament i en la proporció que determini la convocatòria, els serveis prestats en el mateix cos i/o escala objecte de convocatòria i
el nivell de competències en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació, acreditades mitjançant el certificat ACTIC o un equivalent. També es valoraran els serveis prestats en cossos o escales d’altres administracions amb funcions
homologables, en el seu contingut tècnic i funcional, als cossos o escales objecte de
convocatòria.
Per tant, cal remarcar que deixar sense efecte l’esmentada convocatòria sense disposar de la suficient cobertura legal, tindria un impacte negatiu en els drets i expectatives d’accés a la funció pública dels 861 participants que hi ha en aquest procés.
Cal reiterar en aquest apartat el contingut del dictamen del gabinet jurídic central
que s’esmenta en l’apartat c).
De tota manera, cal recordar que, atenent a la demanda del col·lectiu de treballadores socials, i en espera dels possibles efectes de la sentència que ha d’emetre properament el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la contractació temporal
dels empleats públics, el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública es
va comprometre, en seu parlamentària, a no realitzar les proves de la convocatòria
esmentada fins a conèixer el contingut de l’esmentada sentència.
En relació amb el punt f), cal dir que la realització de pràctiques formatives en
empreses, institucions, entitats incloses en programes de formació, les pràctiques
no laborals en empreses i les pràctiques acadèmiques externes a l’empara de la respectiva regulació legal i reglamentària, encara que no tenen la consideració pròpia
d’una relació laboral, aquestes persones que accedeixen a aquests tipus de pràctiques queden incloses en el Règim General de la Seguretat Social, com assimilats a
treballadors per compte aliè.
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En el marc d’actuació de la Seguretat Social, la Inspecció de Treball no pot planificar en aquesta matèria, al tractar-se d’una competència de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l’Administració General de l’Estat. L’Estat, a través del
«Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020», inclou la campanya per la
lluita contra els falsos becaris, amb l’objectiu de regularitzar un major nombre de situacions fraudulentes en què els becaris són en realitat treballadors per compte aliè.
En relació amb els punts g i h) informo en primer lloc que cal tenir present que
la Constitució Espanyola reconeix l’autonomia de les universitats en la forma que la
llei estableixi. La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats (LOU)
també reconeix aquest principi.
Això no obstant, la LOU sí que atribueix a les comunitats autònomes les competències en matèria de coordinació de les universitats de la seva competència, la
qual cosa, en l’àmbit de Catalunya, queda recollit en la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d’universitats de Catalunya (LUC), la qual es vehicula i materialitza a través del
Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), tota vegada que la LUC li atribueix la
qualitat d’òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya.
En conseqüència, en el marc de les competències que la legislació actual atribueix a la Generalitat de Catalunya, el Govern donarà trasllat del contingut dels punts
g i h) de la Moció a les universitats a través del CIC, com a òrgan de coordinació
universitària, per tal que sigui tractat a la Comissió de Personal Acadèmic.
Finalment, en relació amb el punt i) de la moció, informo que en el marc de les
competències de la Inspecció de Treball, s’estan duent a terme diferents actuacions
inspectores en matèria de seguretat i salut laboral dins l’àmbit de la Generalitat de
Catalunya d’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos
laborals (LPRL) i normativa d’aplicació.
Pel que fa concretament al Cos de Bombers, el Departament d’Interior està donant compliment a allò que preveu l’article 3.2 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre,
de prevenció de riscos laborals, per als professionals de la seguretat, protecció civil
i emergències, per tal de garantir la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors que presten els seus serveis en les activitats indicades.
Barcelona 24 de febrer de 2020
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Control del compliment de la Moció 140/XII, sobre l’habitatge
390-00140/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 59939 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a l’apartat d) de la Moció 140/XII, sobre l’habitatge (tram. 390-00140/12), us informo del següent:
En data 26 de juliol de 2019, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia
i Hisenda va donar compliment de la Resolució sobre l’avaluació de l’efectivitat de
l’impost sobre habitatges buits (Resolució 36/XII; 290-00022/12). Us adjunto l’informe d’avaluació de l’impost interessat pel Parlament, a partir de les dades de gestió del tribut així com de les corresponents a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
En aquest ordre de coses, i fruit de l’estudi esmentat, el Govern ha incorporat en
el projecte de Llei de mesures un article que estableix la modificació de la tarifa de
bonificació de l’impost sobre habitatges buits: es redueixen els percentatges de bo4.50.02. Compliment de mocions
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nificació aplicables en funció del volum d’habitatges que es destinen a lloguer assequible. La finalitat de la mesura és donar un nou impuls als subjectes passius (grans
tenidors d’habitatges) per a què aportin un major nombre d’habitatges al lloguer
social atès que, amb la normativa vigent, ja s’aplica un 100% de bonificació de la
quota –per tant no es paga impost– a partir que el parc d’habitatges del contribuent
destinats a lloguer assequible representi un 67% respecte del nombre d’habitatges
subjecte a l’impost. El nou quadre o tarifa de bonificacions comporta na menor bonificació i que en cap cas suposi l’exempció de l’impost (bonificació del 100%).
Per altra banda, cal fer recordatori que, en compliment de l’apartat 5 de la Moció
118/XII sobre la política econòmica i pressupostària (NT 390-00118/12), la Secretaria d’Hisenda ja s’ha efectuat els contactes corresponents amb els responsables Ivàlua per determinar com cal procedir per realitzar l’estudi d’avaluació esmentat. En
aquest sentit, la Direcció General de Tributs i Joc conjuntament amb Ivàlua està estudiant la idoneïtat de les dades disponibles. Per tant, s’està treballant per fer efectiu
en el decurs dels propers mesos l’encàrrec del Parlament de l’avaluació de l’impost.
Us adjunto l’informe P1/20 de la Direcció General de Tributs i joc emès en el seu
moment sobre l’estat de compliment de la moció esmentada.
Barcelona, 19 de febrer de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Administració
Local davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre
els pagaments pendents dels serveis bàsics del Barcelonès que
depenen de la comissió liquidadora del Consell Comarcal
356-00738/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 59827).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 28.02.2020.

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

Compareixença en ponència d’una representació del Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei
per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
353-00464/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de
tracte i la no-discriminació», el 02.03.2020.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
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Compareixença en ponència d’una representació del Consell de
la Gent Gran de Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la
igualtat de tracte i la no-discriminació
353-00465/12
DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i
la no-discriminació», el 02.03.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de Movimiento
contra la Intolerancia amb relació al Projecte de llei per a la igualtat
de tracte i la no-discriminació
353-00471/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00015/12; 352-00748/12).
Acord: «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació»,
02.03.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació
Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei per a la igualtat
de tracte i la no-discriminació
353-00481/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00014/12; 352-00782/12).
Acord: «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació»,
02.03.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de Pimec amb relació
al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
353-00488/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de
tracte i la no-discriminació», el 02.03.2020.

Compareixença en ponència de Miguel Ángel Aguilar, fiscal
coordinador del Servei de Delictes d’Odi i Discriminació, amb relació
al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
353-00493/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de
tracte i la no-discriminació», el 02.03.2020.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
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Compareixença en ponència d’Enric Vendrell, teòleg i ex-director
general d’Afers Religiosos, amb relació al Projecte de llei per a la
igualtat de tracte i la no-discriminació
353-00497/12
DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i
la no-discriminació», el 02.03.2020.

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

4.70.05.

Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe sobre l’estat dels serveis socials a Catalunya corresponent al
2017 i 2018
334-00093/12
PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 60038 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament

Em plau de trametre-us el certificat de l’acord adoptat en la sessió del Govern de
la Generalitat del dia 25 de febrer de 2020, de donar compte al Parlament de la iniciativa SIG20TSF0174 - Informe anual sobre l’estat dels serveis socials 2017 i 2018,
així com el text de referència.
Barcelona, 27 de febrer de 2020
El secretari del Govern
Per delegació (Resolució PRE/402/2020, de 14 de febrer; DOGC núm. 8065, de
17.02.2020)
La directora de l’Oficina del Govern, Alicia Uceira de Pablo
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 25 de febrer de 2020, el
Govern ha tingut coneixement de la iniciativa SIG20TSF0174 - Informe anual sobre
l’estat dels serveis socials 2017 i 2018, i ha acordat donar-ne compte al Parlament,
en compliment del que estableix l’article 50.2.b de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre,
de serveis socials.
I perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 27 de febrer de 2020
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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