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

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 4/2020, del 10 de març, pel qual s’estableix un règim 
transitori per a la concessió de les indemnitzacions i ajuts per a 
dones víctimes de violència masclista, que preveu el Decret 80/2015, 
del 26 de maig

203-00029/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 61211 / Coneixement: Mesa del Parlament, 17.03.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 17 de març de 2020 
ha pres coneixement del Decret llei 4/2020, de 10 de març, pel qual s'estableix un 
règim transitori per a la concessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones vícti-
mes de violència masclista, que preveu el Decret 80/2015, de 26 de maig, publicat al 
DOGC 8083, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el con-
troli pel procediment que estableix l'article 158 del Reglament del Parlament s'inicia 
el dia 13.03.2020.

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 10 de març de 2020, s’ha 

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

tiva SIG20TSF0263 - Projecte de decret llei pel qual s’estableix un règim transitori 
per a la concessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violencia 
masclista, que preveu el Decret 80/2015, de 26 de maig.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 10 de març de 2020.

Decret llei 4/2020, de 10 de març, pel qual s'estableix un règim transitori 
per a la concessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de 
violència masclista, que preveu el Decret 80/2015, de 26 de maig

El president de la Generalitat de Catalunya
L'article 67.6.a de l'Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del 

rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D'acord amb l'anterior, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
La indemnització, entesa com un dret de reparació, esdevé en la Llei 5/2008, del 

24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, un dels nuclis cen-
trals dels drets de les dones en aquestes situacions i una ajuda imprescindible per a 
elles i els seus fills i filles orfes en el procés de recuperació del dany sofert, per fa-
cilitar-los l'inici d'un nou projecte personal de vida.

El Decret 80/2015, de 26 de maig, es va tramitar en un context de restriccions 
pressupostàries i amb un criteri de prudència respecte als efectes financers que po-
dia tenir, atès que en aquell moment es desconeixia quina seria la demanda de les 
indemnitzacions i els ajuts que generaria.
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El resultat obtingut ha estat, en tots els exercicis, una despesa molt inferior a la 
prevista i uns efectes gairebé inexistents, que en cap cas s'adeqüen als objectius es-
perats pel Govern.

Prenent les dades de l'any 2019, si bé es van produir més de 20.000 denúncies per 
violència masclista i més de 1.500 sentències judicials condemnatòries, només 10 
dones van accedir a la indemnització. I, el que és més greu encara, dels 9 feminici-
dis que van ocórrer l'any 2019 a Catalunya, només 2 fills/filles de mares assassina-
des per les seves parelles o exparelles van ser beneficiaris dels corresponents ajuts.

Davant la greu situació exposada, esdevé imprescindible que, mentre no es pro-
dueixi la modificació efectiva de la disposició reglamentària, s'introdueixi immedi-
atament un règim transitori que faciliti l'accés de les víctimes a una indemnització.

El caràcter extraordinari i urgent d'aquesta intervenció respon a la necessitat 
d'evitar que es mantinguin en el temps les situacions de vulnerabilitat en què es tro-
ben les dones que pateixen seqüeles fruit de la violència masclista i també els fills i 
filles quan les mares han mort com a conseqüència d'aquest fet. Per tant, cal agilitar 
la resposta de l'Administració davant aquestes greus situacions.

Tot el que s'ha exposat determina que sigui imprescindible aquesta intervenció 
normativa immediata per part del Govern, atès que la consecució d'aquest objectiu 
imprescindible per satisfer una necessitat social de primer ordre amb la celeritat re-
querida no pot ser atesa recorrent al procediment legislatiu ordinari.

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

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

Decreto:

Article únic
Transitòriament, mentre no s'aprovi una nova disposició reglamentària que mo-

difiqui o substitueixi el Decret 80/2015, de 26 de maig, de les indemnitzacions i 
ajuts per a dones víctimes de violència masclista que estableixen l'article 47 de la 
Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, i 
l'article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció 
integral contra la violència de gènere, s'estableix una nova redacció dels articles 3, 
5, 7 i 8 del Decret 80/2015, que passen a tenir el text següent:

«Article 3. Persones beneficiàries i requisits
»3.1 Poden ser persones beneficiàries de la indemnització econòmica que regula 

aquest capítol:
»a) Les dones que com a conseqüència de les formes de violència masclista que 

especifica la Llei 5/2008, del 24 d'abril, pateixin seqüeles, lesions corporals o danys 
en la salut física o psíquica de caràcter greu. Les referències a les dones incloses en 
aquest capítol inclouen també les nenes i adolescents.

»b) Els fills i filles de víctimes mortals a conseqüència de violència masclista que 
siguin menors de vint-i-sis anys i que en depenguin econòmicament en el moment 
de la mort.

»3.2 Als efectes d'aquest Decret, s'entén que tenen caràcter greu totes aquelles 
seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psíquica que requereixin ob-
jectivament per a la seva curació, a més d'una primera assistència facultativa, un 
tractament mèdic, quirúrgic o psicològic. La simple vigilància o seguiment faculta-
tiu del curs de la lesió no es considera tractament mèdic.

»3.3 Als efectes d'aquest Decret, es considera que els fills i filles de víctimes 
mortals depenien econòmicament de la mare en el moment de la seva mort si con-
vivien amb la víctima mortal en el moment de la defunció. La separació transitòria 
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motivada per raó d'estudis, feina, tractament mèdic, rehabilitació o altres causes si-
milars, i per supòsits de força major, no es considera trencament de la convivència. 
També s'entén que hi ha convivència quan aquesta es trobi interrompuda per motius 
derivats de la situació de violència masclista.

»3.4 Per ser beneficiàries d'aquesta indemnització, les persones sol·licitants han 
de viure a Catalunya. Als efectes d'aquest Decret, es considera que viuen a Catalunya 
les persones que puguin demostrar-ho per qualsevol mitjà admès en dret que acrediti 
que resideixen a Catalunya amb caràcter estable. En qualsevol cas, es considera que 
compleixen aquest requisit les persones que estiguin empadronades en un municipi 
de Catalunya. Així mateix, són persones beneficiàries, encara que no visquin a Ca-
talunya, les dones i els seus fills o filles, si s'escau, quan la dona víctima treballi a 
Catalunya i els fets causants del dret a la indemnització hagin succeït a Catalunya.»

«Article 5. Competència
»La competència per a la tramitació i la resolució dels procediments per al reco-

neixement de les indemnitzacions que regula aquest capítol correspon a la Sub-di-
recció General de Lluita contra la Violència Masclista del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies o unitat directiva que la substitueixi.»

«Article 7. Sol·licituds
»7.1 L'expedient de la indemnització econòmica s'inicia a sol·licitud de la dona in-

teressada o dels fills o filles de víctimes mortals davant l'òrgan competent, mitjançant 
l'imprès establert a aquest efecte. En el cas que les dones o els fills o filles sol·licitants 
siguin menors d'edat no emancipats, o que la persona beneficiària estigui incapacitada 
o immersa dins d'un procediment judicial de modificació de la capacitat d'obrar o es-
tigui en situació legal d'incapacitació pel qual no pugui tramitar la sol·licitud per ella 
mateixa, el formulari de sol·licitud l'ha de presentar qui acrediti exercir la tutoria, en 
tingui la representació legal o n'exerceixi la guarda de fet. En aquest cas, també s'ha 
d'informar la persona beneficiària de tot el procediment i de la resolució. En tot cas, 
la indemnització econòmica no la pot administrar l'autor o inductor de la violència.

»7.2 El formulari de sol·licitud es pot obtenir a l'apartat Tràmits del web de la 
Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), així com a les oficines del De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies.

»7.3 El formulari de sol·licitud, degudament emplenat i acompanyat de la docu-
mentació acreditativa que indica l'article 8, s'ha de presentar a les oficines del De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies, sens perjudici del que disposa l'arti-
cle 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

»Així mateix, en el moment en què es disposi del formulari electrònic, les sol·li-
cituds també es poden presentar electrònicament des de l'apartat Tràmits del web de 
la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

»7.4 Els i les professionals de la xarxa de serveis socials han de facilitar infor-
mació sobre la presentació de la sol·licitud i sobre els ajuts i les indemnitzacions que 
es regulen en aquest Decret.»

«Article 8. Documentació
»8.1 El formulari de sol·licitud ha d'anar acompanyat de la documentació se-

güent:
»a) Documentació que s'ha d'aportar quan la beneficiària és la dona víctima de 

violència masclista:
»a.1 NIE, si s'escau, de la dona o del seu representant.
»a.2 Documentació acreditativa de la representativitat, si s'escau, d'acord amb el 

que estableix l'article 7.1.
»a.3 Sentència definitiva, o definitiva i ferma, que acrediti que la sol·licitant ha 

estat víctima de qualsevol de les formes de violència masclista que especifica la Llei 

http://tramits.gencat.cat
http://tramits.gencat.cat


BOPC 577
30 de març de 2020

3.01.03. Decrets llei 6

5/2008, del 24 d'abril, i que li hagi generat seqüeles, lesions corporals o danys en la 
salut física o psíquica.

»En el cas que la resolució judicial referida no determini expressament l'abast de les 
seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psíquica de la víctima, la dona 
sol·licitant ha d'aportar també una certificació de les actuacions judicials on consti l'in-
forme del metge o metgessa forense o, si no li és possible, l'informe d'alta o un informe 
mèdic acreditatiu de la gravetat de les seqüeles, lesions o danys, que ha d'emetre un 
metge del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) o un 
metge de la xarxa de salut pública de Catalunya, o un informe emès per un servei es-
pecialitzat en la recuperació de dones en situació de violència masclista.

»a.4 En el cas de persones que tinguin dret a la indemnització per treballar a Ca-
talunya, s'ha d'aportar el contracte de treball o documentació acreditativa d'aquesta 
circumstància.

»a.5 En el cas de dones seropositives respecte al virus de la immunodeficiència 
humana, informe mèdic que acrediti aquesta circumstància.

»a.6 Excepcionalment, si la dona no està empadronada en un municipi de Cata-
lunya, document acreditatiu de la seva residència a Catalunya amb caràcter estable.

»b) Documentació addicional que s'ha d'aportar quan els beneficiaris són els fills 
o filles de víctimes mortals:

»b.1 NIE, si s'escau.
»b.2 Llibre de família complet o document acreditatiu de la filiació expedit pel 

Registre Civil.
»b.3 Documentació acreditativa de la representació del menor o dels menors 

d'acord amb el que estableix l'article 7.1.
»b.4 Resolució judicial o informe del Ministeri Fiscal que acrediti que la mare ha 

estat víctima mortal de qualsevol de les formes de violència masclista que especifica 
la Llei 5/2008, del 24 d'abril.

»b.5 Excepcionalment, si la dona no estava empadronada en un municipi de Ca-
talunya, document acreditatiu de la seva residència a Catalunya amb caràcter estable.

»8.2 En el cas que els sol·licitants no autoritzin el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies a consultar les dades, cal adjuntar al formulari de sol·licitud la 
documentació següent:

»a) Original o còpia compulsada del DNI, NIF o NIE de la persona sol·licitant.
»b) Certificat d'empadronament.
»c) Resolució de reconeixement del grau de discapacitat.
»d) Certificat de defunció, si s'escau.
»e) Certificat de convivència o document que acrediti la convivència amb la dona 

víctima mortal de violència masclista en el moment de la defunció.
»8.3 La presentació d'aquesta documentació no és necessària en cas que s'hagi 

aportat anteriorment a qualsevol òrgan o dependència de l'Administració actuant, 
sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i que les 
dades no hagin experimentat cap modificació. En aquest cas, l'aportació de docu-
ments es pot substituir per una declaració de la persona sol·licitant, que s'inclou a 
l'imprès de sol·licitud, en la qual declari que no s'han produït modificacions en les 
dades que consten en la documentació presentada. S'hi ha d'especificar l'expedient 
per al qual es va aportar la documentació esmentada.

»8.4 Les persones que en el moment de presentar la sol·licitud de la indemnització no 
disposin de tots els documents requerits, se les ha d'informar detalladament de les trami-
tacions corresponents per poder assolir la condició de beneficiàries de la indemnització.»

Disposicions finals

Primera. Modificació del Decret 80/2015, de 26 de maig
En el termini de dotze mesos, el Govern ha de modificar o substituir el Decret 

80/2015, de 26 de maig, de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de vi-
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olència masclista que estableixen l'article 47 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista, i l'article 27 de la Llei orgànica 
1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de 
gènere.

Segona. Habilitació
Es faculta el conseller o consellera del departament competent en matèria d'in-

demnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista perquè pugui apro-
var les disposicions necessàries per a l'efectivitat i el control de l'execució d'aquest 
Decret llei.

Tercera. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

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

Barcelona, 10 de març de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Chakir El Homra-

ni Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Antecedents del Decret llei
1. Text del Projecte de decret llei pel qual s'estableix un règim transitori per a la 

concessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista, 
que preveu el Decret 80/2015, de 26 de maig, aprovat pel Govern a la sessió de data 
10 de març de 2020.

Documentació
2. Memòria econòmica, primera versió, de 4 de març de 2020.
3. Informe justificatiu de la Secretaria d'lgualtat, Migracions i Ciutadania, de 4 

de març de 2020.
4. Versió del text del Projecte decret llei pel qual es modifica el Decret 80/2015, 

de 26 de maig, de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència mas-
clista que estableixen l'article 47 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les do-
nes a eradicar la violència masclista, i l'article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 
de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, de 5 
de març de de 2020.

5. Informe jurídic, primera versió, de 5 de març de 2020.
6. Comunicació d'inici de la tramitació, del secretari general al secretari del Go-

vern, de 5 de març de 2020.
7. Versió del text del Projecte decret llei pel qual es modifica el Decret 80/2015, 

de 26 de maig, de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència mas-
clista que estableixen l'article 47 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les do-
nes a eradicar la violència masclista, i l'article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 
de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gèenere, de 6 
de març de de 2020.

8. Memòria econòmica, segona versió, de 6 de març de 2020.
9. Informe econòmic, de la Sub-directora general de Planificació i Gestió Pres-

supostària, de 6 de març de 2020.
10. Informe jurídic, segona versió, de 9 de març de 2020.
11. Versió del text del Projecte de decret llei pel qual s'estableix un règim transi-

tori per a la concessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violèn-
cia masclista, previstes en el Decret 80/2015, de 26 de maig, de 9 de març de 2020.

12. Informe jurídic, tercera versió, de 9 de març de 2020
13. Informe de la Direcció General de Pressupostos, de 9 de març de 2020.
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14. Decret llei 4/2020, de 10 de març, pel qual s'estableix un règim transitori per 
a la concessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència mas-
clista, que preveu el Decret 80/2015, de 26 de maig, publicat al DOGC núm. 8083-
12.03.2020.

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

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’horari del CAP Pou 
Torre, de Begues (Baix Llobregat)
250-01218/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 60957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.03.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
l’ampliació de l’horari del CAP de Begues, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut, amb el text següent:

Exposició de motius
El municipi de Begues té una població de 7.100 habitants, dels quals 1.400 són 

menors de 15 anys i 900 són majors de 65 anys.
Actualment disposa d’un Centre d’Atenció Primària que compta amb una unitat 

d’atenció continuada de dilluns a divendres de 8:00h a 20:00h. En cas de necessi-
tat, fora d’aquest horari els pacients s’han de traslladar a l’EAP Gavà 1 (dissabtes, 
diumenges i festius, de 8h a 20h) o al CUAP Castelldefels (obert 24 hores). Els cen-
tres de Gavà i Castelldefels que es troben a uns vint minuts de distància només per 
aquells usuaris que disposin de vehicle, però la situació geogràfica del municipi di-
ficulta la mobilitat i la connexió amb aquests municipis, que són les poblacions més 
properes.

L’edat avançada de la mitjana de la població del municipi dificulta la possibilitat 
de desplaçar-se a les poblacions veïnes i provoca molts problemes als pacients que 
tenen problemes de mobilitat, malalties cròniques i medicació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Estudiar la possibilitat d’ampliar l’horari del Centre d’Atenció Primària de Be-

gues als caps de setmana, prioritzant l’obertura del centre els dissabtes.
2. Destinar els recursos necessaris per millorar els serveis d’atenció administra-

tiva del CAP de Begues.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units
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Proposta de resolució sobre la commemoració del Dia Europeu en 
Memòria de les Víctimes del Terrorisme
250-01219/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 60959 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.03.2020

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, David Mejía Ayra, diputat del Grup Parlamen-

tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 y 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució de commemoració del Dia 
Europeu en Memòria de les Víctimes del Terrorisme, per tal que sigui substanciada 
davant la comissió Afers Institucionals que correspongui, amb el text següent:

Exposició de motius
La commemoració del Dia Europeu en Memòria de les Víctimes del Terrorisme 

vol retre homenatge a totes les víctimes del terrorisme i expressa el compromís ins-
titucional permanent amb totes les persones que han estat víctimes del terrorisme.

El terrorisme representa un atac frontal als valors democràtics essencials, de pau 
i llibertat, que fonamenten la nostra convivència.

Totes les institucions públiques haurien de comprometre’s a reforçar el marc ins-
titucional de convivència pacífica i democràtica i els valors que representa, així com 
a defensar la dignitat de les víctimes. Aquest compromís institucional és una mostra 
de la solidaritat amb les víctimes i amb els principis i valors essencials de la demo-
cràcia i l’Estat de Dret.

Per això, és imprescindible que el Parlament de Catalunya renovi la condemna a 
qualsevol acte de terrorisme o d’enaltiment dels terroristes i el seu rebuig a qualse-
vol intent de equiparació moral o política entre les víctimes i els seus botxins i reti 
un sincer homenatge cada any a les víctimes en el seu dia commemoratiu.

Per tot allò, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenten la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya, amb el propòsit de refermar el seu compromís i pre-

servar la memòria i el record de les víctimes del terrorisme, es compromet a con-
ferir a aquesta iniciativa un caràcter anual, cada 11 de març declarat per la Unió 
Europea, Dia Europeu en Memòria de les Víctimes del Terrorisme, per a les seves 
famílies i amics.

Palau del Parlament, 4 de març de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; David Mejía Ayra, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre el futur de l’Escola Àngel Guimerà, de 
Balaguer
250-01220/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 61033 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.03.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Òscar Or-

deig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presen-
ten la Proposta de resolució sobre el futur de l’escola Àngel Guimerà de Balaguer, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent:
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Exposició de motius
El model català d’escola comuna ha estat una de les principals eines de cohesió i pro-

moció social a Catalunya i que millor ha garantit la igualtat d’oportunitats en els infants. 
Aquest model ha fet possible consolidar l’escola com a eina de cohesió social, garantint 
que els i les joves, al final de l’ensenyament obligatori, tinguin una formació integral.

L’escola és sinònim de riquesa social en una ciutat, en un poble i fins i tot en un 
barri. Dóna vitalitat a les persones que viuen on estan les escoles, a les botigues, als 
parcs. Si l’escola està en el centre històric encara és més necessari mantenir-la i pro-
mocionar-la per poder millorar la zona i no perdre la vitalitat del territori..

Les escoles ajuden i ensenyen a empoderar els nens i nenes, a què siguin creatius, 
a tenir sentit crític, a tenir pensament propi, fent-los protagonistes dels seus proces-
sos d’aprenentatge constant. En definitiva, és una eina indispensable per la igualtat 
d’oportunitats, així com les llibertats individuals que defensem.

Respecte a l’escola Àngel Guimerà, posem de manifest la manca d’informació res-
pecte a les decisions preses pel Departament d’Educació i l’ajuntament de Balaguer. 
Han decidit de manera unilateral sense consultar ni informar a les famílies que són 
les que veritablement estan afectades. Sembla que les informacions arriben abans per 
la premsa que no des del diàleg amb les famílies. L’opacitat en aquesta mala gestió 
és una irresponsabilitat més d’aquest govern que posa en perill l’escola pública i que 
no sembla que cregui en l’escola com a model d’integració i d’igualtat d’oportunitats.

Si s’acaba tancant aquest centre es contribuirà a l’agonització del centre històric de 
Balaguer, que tant cal promocionar, i en conseqüència perjudicarà als veïns que hi viuen.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Mantenir l’oferta pública actual de P3 de l’escola Àngel Guimerà de Balaguer 

per al proper curs 2020-2021, i en conseqüència l’escola els propers anys.
2. Crear una taula de treball amb la participació de la direcció dels Serveis Ter-

ritorials de Lleida, l’Ajuntament de Balaguer, els sindicats, l’AMPA, el claustre de 
professorat, i el conjunt de la comunitat educativa de l’escola Àngel Guimerà per de-
senvolupar un nou projecte educatiu del centre que sigui engrescador, atractiu i pro-
mocioni l’escola Àngel Guimerà, que s’emmarqui en el projecte educatiu de ciutat, i 
que plantegi també mecanismes per combatre l’absentisme escolar.

3. Destinar una dotació suficient de recursos a efectes de reforçar el projecte edu-
catiu d’aquest centre i la lluita contra la segregació.

4. Realitzar i presentar al territori una planificació educativa per als propers 
anys, que garanteixi la continuïtat i qualitat de les escoles públiques.

Palau del Parlament, 4 de març de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Òscar Ordeig i Molist, 

diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’estat de les instal·lacions de l’Escola 
Albert Vives, de la Seu d’Urgell
250-01221/12

Reg. 61034 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.03.2020

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Òscar Or-

deig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
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amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre l’estat de les instal·lacions de l’Escola Albert Vives 
de La Seu d’Urgell, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, 
amb el text següent:

Exposició de motius
L’educació pública i de qualitat és un dels pilars fonamentals per garantir l’estat 

del benestar i la igualtat d’oportunitats entre els ciutadans i ciutadanes de qualsevol 
societat moderna.

L’escola pública Mossèn Albert Vives de la Seu d’Urgell necessita una reforma 
integral de les seves instal·lacions, equipaments i espais per a modernitzar-les, mi-
llorar la seva funcionalitat educativa i garantir l’accessibilitat a persones amb mobi-
litat reduïda. L’equip directiu del centre i l’ajuntament de la Seu d’Urgell fa anys que 
reclamen aquesta reforma, però encara no s’ha rebut cap consignació pressupostària 
per part del Govern de la Generalitat que faci possible aquestes obres.

L’any 2008 el Departament d’Educació va presentar una proposta de Pla de Via-
bilitat per a la reforma integral de l’escola, amb diferents fases d’actuació, però ac-
tualment encara no s’ha executat cap fase d’aquest pla.

L’any 2010 es va haver de fer una actuació urgent a la teulada de l’edifici de 
l’escola per evitar goteres i el seu deteriorament. És necessari que la reforma i 
modernització de les instal·lacions de l’escola Mossèn Albert Vives es faci amb 
urgència i no s’ajorni més la seva execució. S’ha de garantir als alumnes una edu-
cació de qualitat i en les condicions òptimes i s’ha de garantir un espai accessible 
per a tothom.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Recuperar amb urgència el projecte de reforma integral de les instal·lacions de 

l’escola Mossèn Albert Vives de La Seu d’Urgell, destinant els recursos necessaris 
per iniciar, abans de l’inici del curs vinent, les obres de reforma integral del centre 
escolar.

2. Reservar, en els pressupostos de la Generalitat per al 2020, la partida pressu-
postària necessària per poder realitzar les obres abans mencionades.

3. Garantir, abans de l’inici del curs 2020-2021, la instal·lació d’un ascensor a 
l’edifici principal de l’escola per a assegurar l’accessibilitat de persones amb mobi-
litat reduïda a les instal·lacions del centre.

Palau del Parlament, 5 de març de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Òscar Ordeig i Mo-

list, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la mobilitat al Bages
250-01222/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 61070 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.03.2020

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

lamentari 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 la 
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mobilitat al Bages, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, 
amb el text següent:

Exposició de motius
A la comarca Bages hi viuen més de 175.000 persones i és la única comarca de 

Catalunya que, amb aquesta densitat de població, no disposa encara de vies ràpides 
gratuïtes o de ferrocarril amb temps de recorregut competitiu amb l’àrea metropo-
litana de Barcelona. Tanmateix, la població del Berguedà i del Solsonès transiten a 
través del Bages cap a l’Àrea metropolitana. En total, prop de 230.000 persones que 
direcció a Barcelona es mouen per les mateixes vies, patint les mateixes conseqüèn-
cies. Aquestes circumstàncies provoquen situacions de discriminació clares per la 
ciutadania de les comarques centrals.

Des del Bages, a través de la Comissió de mobilitat del Consell comarcal on hi 
participen tos els actors polítics i agents socials, s’ha arribat a un consens per repa-
rar el dèficit d’infraestructures i mobilitat, aquest consens s’ha plasmat en un docu-
ment: La declaració institucional del consell d’alcaldesses i alcaldes del Bages sobre 
la mobilitat viària i ferroviària de les comarques centrals amb l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona.

Aquest document, doncs, és «el full de ruta» que es treballa de manera bilateral 
entre el Bages i la direcció general de Mobilitat.

Un dels aspectes que s’hi contemplen en relació a les infraestructures viàries 
és assolir l’objectiu d’aconseguir un traspàs efectiu de vehicles de la congestionada 
–especialment en el tram sud– C-55 amb 30.000 vehicles diaris, cap a la infrautilit-
zada c-16 amb 18.000 vehicles diaris amb un final de concessió situat el 2036.

Aquestes xifres de trànsit d’ambdues vies són les que es van donar per part de la 
direcció general en una de les reunions bilaterals, el passat més de desembre del 2019.

El fet de saber les dades de trànsit a la C-55 ha de servir per objectivar si les me-
sures de bonificació dels peatges a Autema estan sent útils en l’objectiu de desviar 
el trànsit cap a la C-16.

Paral·lelament, la Plataforma bagenca No Més Morts demana informació a la 
Conselleria de territori i sostenibilitat on se’ls contesta que no hi ha dades sobre les 
Intensitats Mitjanes Diàries (IMD) de trànsit a la C-55 entre Manresa i Castellbell/
Monistrol, des del 2017 fins avui, raó per la qual no es poden avaluar els resultats re-
als de la mesura de bonificació del peatge a la C-16, ni saber el volum de trànsit real 
en aquesta via. Segons diuen no és possible per «causes tècniques i administratives».

Així doncs, actualment, davant la contradicció de les respostes no sabem si les 
xifres de les que disposàvem via Consell comarcal són les correctes o si bé s’ha dit 
la veritat a la Plataforma No Més Morts.

El que sí sabem del cert és que queda clar que no hi ha seriositat ni rigor en el 
seguiment i compliment dels acords als que s’arriba amb les institucions bagenques 
en matèria de mobilitat per part del Govern de la Generalitat.

Només cal comparar: al mateix temps que al Bages vivim aquesta situació d’in-
certesa i manca d’informació, Territori i sostenibilitat, realitza sessions i trobades al 
Vallès Occidental i Vallès Oriental, explicant i impulsant el Pla d’infraestructures 
per aquests territoris, on per cert, s’hi tracta sobre la línia de rodalies R4 que afecta 
plenament al Bages, i una altra vegada se’ls oblida fer el mateix amb les institucions 
i ciutadania bagenca, al respecte de la qüestió.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Donar a conèixer en el termini més ràpid possible la veritat sobre les Intensitats 

Mitjanes Diàries (IMD) de trànsit a la C-55 entre Manresa i Castellbell/Monistrol.
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2. Avançar en el model de vinyeta per tal que la C-16 esdevingui una via ràpida 
i gratuïta a totes les hores i tots els dies de la setmana, per tal d’afavorir-ne l’ús i, 
d’aquesta manera, descongestionar la c-55 d’una manera efectiva.

3. Fer partícip a la Catalunya Central del debat i procés de planificació específi-
ca del Vallès Occidental i Oriental; tenint en compte les institucions comarcals en 
el període d’audiència pública i assumir els reclams territorials en el document de-
finitiu a aprovar com a mostra de l’aposta per un país territorialment equilibrat que 
garanteixi una mobilitat i un transport digne per a tothom.

4. Calendarització amb concrecions i detallat de la implementació de les mesures 
incloses a la declaració institucional del consell d’alcaldesses i alcaldes del Bages 
sobre la mobilitat viària i ferroviària de les comarques centrals amb l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona que afecten a les competències del Govern de Catalunya.

Palau del Parlament, 11 de març de 2020
David Cid Colomer, diputat; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP CatECP

Proposta de resolució sobre el mal aïllament tèrmic dels habitatges 
dotacionals per a gent gran de Calaf
250-01223/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 61237 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.03.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Assump-

ta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre el mal aïllament tèrmic dels habitatges do-
tacionals per a gent gran a Calaf (Anoia), per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els habitatges dotacionals, són aquells destinats a satisfer els requeriments tem-

porals d’habitatge de col·lectius de persones amb necessitats d’assistència o emanci-
pació justificades en polítiques socials prèviament definides.

L’any 2006 es va construir a Calaf (Anoia) un edifici de 28 habitatges dotacionals 
per a gent gran, situats entre els carrers Josep Tarradelles, 6 i Francesc Macià, 8.

En aquests habitatges s’han fet evidents, des de la seva construcció, defectes im-
portants, especialment en l’aïllament tèrmic, que fa que els seus usuaris hagin de 
gastar-se molts diners per poder aconseguir la temperatura de confort necessària. 
Aquesta situació és especialment greu, tenint en compte que les persones que ocu-
pen aquests habitatges són persones vulnerables, per la seva situació econòmica.

Les visites tècniques que s’han fet des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
han constatat els problemes, però no han aportat solucions.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Dur a terme, per mitjà de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, un estudi ex-

haustiu per tal de determinar les causes del mal aïllament tèrmic de l’edifici d’ha-
bitatges dotacionals per a gent gran, situat entre els carrers Josep Tarradelles, 6 i 
Francesc Macià, 8.

2. En base a aquest estudi, determinar les mesures efectives per posar-hi solució.
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3. Mentre no es portin a terme les mesures per solucionar els problemes d’aquest 
edifici i de cadascun dels habitatges, alliberar els seus usuaris del pagament dels 
lloguers que tenen establerts.

4. Quantificar la despesa energètica mitjana que correspondria a cadascun dels 
habitatges afectats, i comparar-la amb el què realment han pagat els seus usuaris 
des que van accedir a l’habitatge, per tal de compensar-los el sobre cost que els ha 
suposat viure en habitatges amb aquestes mancances, tenint en compte les seves es-
pecials circumstàncies econòmiques.

Palau del Parlament, 12 de març de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, Assumpta Escarp Gi-

bert, diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets i les llibertats 
dels ciutadans per la inacció de les administracions públiques davant 
els talls de l’avinguda Meridiana, a Barcelona
250-01224/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 61288 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.03.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del GP Ciutadans, Matías Alonso Ruiz, dipu-

tado, 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 retierados cortes de la avenida Meridiana de Barcelona, para que sea sustanciada 
ante la Comissió d’Interior, 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 prota-
gonizar 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 amparan-
do 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 Bar-
celona, administraciones que comparten el ejercicio de competencias de seguridad 
y orden público y que deben garantizar la libre circulación del conjunto de los ciu-
dadanos.

Es evidente que unos cortes de circulación producidos por la concentración de 
un escaso número de personas en la calzada, que pretenden mantenerlos de mane-
ra indefinida en el tiempo y que se realizan en la calzada impidiendo indefectible-
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mente la circulación de vehículos y personas, cuando la misma avenida Meridiana 
dispone en la misma zona de espacios para ejercer derechos fundamentales como el 
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 pa-
sividad 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 trasla-
dar 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 sencilla-
mente 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 li-
bertades 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 pasivi-
dad, 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 injusti-

ficadamente 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 sufri-
endo.

3. Aplicar las medidas administrativas legalmente previstas en materia de orden 
público, seguridad ciudadana y libre circulación de vehículos y personas a los cor-
respondientes 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; Matías Alonso Ruiz, José María Cano Navarro,  

Jean Castel Sucarrat, Martí Pachamé Barrera, Carlos Sánchez Martín, diputados, 
GP Cs
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Acord de la presidència del Parlament, pel qual es prorroguen els 
terminis de les iniciatives parlamentàries en el marc de l’adopció de 
mesures de caràcter excepcional amb relació al funcionament del 
Parlament i de l’Administració parlamentària a causa de l’epidèmia 
de Covid-19
395-00101/12

ACORD

Presidència del Parlament, 30.03.2020

En virtut de l’autorització de la Mesa del Parlament en la sessió tinguda el dia 24 
de març de 2020, sobre l’actualització de les mesures de caràcter excepcional adop-
tades els dies 13 i 17 de març de 2020 amb relació al funcionament del Parlament i 
de l’Administració parlamentària a causa de l’epidèmia de Covid-19,

Acordo:
Prorrogar per un període de quinze dies els terminis de totes les tramitacions a 

què fa referència la lletra f de l’Acord de la Mesa del Parlament dels dies 13 i 17 de 
març de 2020 (BOPC 575, 19.03.2020), atesa la pròrroga de l’estat d’alarma decla-
rat mitjançant el Reial decret 463/2020, del 14 de març, pel qual es declara l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, 
acordada mitjançant el Reial decret 476/2020, del 27 de març. 

La pròrroga s’aplicarà al finiment dels terminis inicialment establerts o als que 
estiguin eventualment prorrogats.

Palau del Parlament, 30 de març de 2020
El president, Roger Torrent i Ramió

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Cultura
410-00010/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 61081 / Coneixement: Mesa del Parlament, 17.03.2020

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

el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:

Comissió: Comissió de Cultura
Alta: Alba Metge Climent
Baixa: Josep M. Jové i Lladó

Palau del Parlament, 11 de març de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 589/XII, sobre la rehabilitació 
integral de l’edifici de l’Escola Milagros Consarnau, de l’Hospitalet de 
Llobregat
290-00538/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ

Reg. 61067 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 17.03.2020

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 589/XII, sobre la 
rehabilitació integral de l’edifici de l’Escola Milagros Consarnau, de l’Hospitalet de 
Llobregat (tram. 290-00538/12), us informo del següent:

D’acord amb l’establert en el conveni de col·laboració signat entre el Departa-
ment d’Educació i l’Ajuntament de l’Hospitalet l’1 d’agost de 2017 s’han executat les 
següents actuacions a l’Escola Milagros Consarnau:

Obra Adjudicació
Import

Adjudicació 
Gestió

Substitució coberta fibrociment 2017 206.897,13 € INFRACAT

Instal·lació mòduls prefabricats i 
adequació sanitaris P-3 2019 46.645,89 € EDUCACIÓ

Reformes sanitaris P1 i P2 i 
revestiment ràfec coberta 2019 87,894,94 € INFRACAT

Barcelona, 5 de març de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 590/XII, sobre els problemes 
dels instituts de Palafrugell
290-00539/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ

Reg. 61068 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 17.03.2020

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 590/XII, sobre 
els problemes dels instituts de Palafrugell (tram. 290-00539/12), us informo del se-
güent:

El Departament d’Educació s’ha reunit amb l’Ajuntament de Palafrugell (Baix 
Empordà), en el marc de la Taula mixta de planificació escolar, el 6 de novembre de 
2019 per elaborar la programació del curs escolar 2020-2021, i el 16 de novembre 
per concretar les propostes presentades.

Des del Departament d’Educació s’ha estudiat la possibilitat de transformar una 
escola del municipi de Palafrugell en un institut escola per atendre les necessitats 
d’escolarització derivades de la situació demogràfica actual, però la manca d’espais 
en les escoles públiques impossibilita la seva transformació en un institut escola.
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L’estudi per dur a terme les gestions necessàries per signar un acord amb l’Ajun-
tament de Palafrugell per ampliar l’Institut Baix Empordà i dotar-lo d’un hotel esco-
la d’hoteleria i turisme, que s’emplaçaria a l’antic Hospital de Palafrugell, de propie-
tat municipal i desafectat del servei, cal fer-lo de manera conjunta entre la comunitat 
educativa de l’Institut Baix Empordà, el sector professional i totes les administra-
cions públiques implicades. D’aquesta manera, es podrà explorar la seva idoneïtat, 
l’ocupabilitat i si respon a les demandes del sector i del propi alumnat.

Barcelona, 6 de març de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 592/XII, sobre la prevenció i 
extinció d’incendis i les actuacions necessàries a la Ribera d’Ebre, el 
Segrià i les Garrigues
290-00544/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ

Reg. 61086 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 17.03.2020

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 592/XII, sobre la 
prevenció i extinció d’incendis i les actuacions necessàries a la Ribera d’Ebre, el Se-
grià i les Garrigues (tram. 290-00544/12), us informo del següent:

En relació a l’apartat a i tal com es defineixen, els sectors de risc o PPP són àm-
bits territorials amb un gran perill d’incendi forestal i que, a causa de la continuïtat 
de la massa forestal, poden patir incendis que es converteixin en un gran incendi 
forestal (GIF), definit aquí com a més gran de 500 ha.

Els PPP van ser designats segons un treball tècnic on es van analitzar les super-
fícies forestals, el combustible, les condicions climàtiques i l’històric d’incendis. Les 
zones incloses dins dels perímetres són, per tant, considerades d’alt risc i requerei-
xen una atenció especial. Donat que estem en un clima mediterrani no podem evitar 
els incendis forestals, només podem mitigar els seus efectes i prevenir el seu desen-
volupament cap a GIF. I, per tant, és necessari dedicar tots els esforços i recursos a 
les zones més vulnerables.

La definició de les zones prioritàries d’actuació dins del PPP, el que s’anomenen 
Punts Estratègics de Gestió (PEG), es basen en una metodologia científica d’anàlisi 
territorial i de comportament del foc. Aquesta mateixa metodologia també s’apli-
ca fora de les zones dels PPP quan els anàlisis de vulnerabilitat del territori detec-
ten altres zones on és necessari realitzar actuacions, però que no tenen prou entitat 
superficial per definir-se com a PPP. En aquest sentit el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha desenvolupat una plataforma d’ajuda a 
l’anàlisi i presa de decisions en la definició de les zones prioritàries d’actuació per 
a la prevenció d’incendis (PRE-VINCAT) que serà útil tan fora com dins dels PPP.

Per tant i en conclusió, s’està abordant la gestió de la prevenció d’incendis de 
manera global i es treballa en l’actualització dels instruments i metodologies que 
possibiliten una presa de decisions ajustada a les necessitats detectades a través dels 
treballs i anàlisis tècnics que s’impulsen per definir el risc concret de cada zona 
d’actuació.

Pel que fa a l’apartat d, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació (DARP) està tramitant el Pla Econòmic Financer 2020-2022 d’inversions 
forestals per un import de 4.768.566,44 €. La partida corresponent a l’any 2020 
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suposa un increment respecte els anys anteriors de 268.566,44 €. Així mateix, un 
exemple de la voluntat del DARP de seguir apostant inequívocament per la preven-
ció és l’inici d’un estudi sobre l’estat dels boscos catalans per poder elaborar un Pla 
de Prevenció d’Incendis, amb una despesa prevista de 40 MEUR en quatre anys.

Barcelona, 12 de març de 2020
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Control del compliment de la Resolució 595/XII, sobre la recepció de 
la televisió digital terrestre a Calafell (Baix Penedès)
290-00547/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ

Reg. 60928 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 17.03.2020

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 595/XII, sobre 
la recepció de la televisió digital terrestre a Calafell (Baix Penedès) (tram. 290-
00547/12), us informo, amb el document annex facilitat per la Secretaria de Comu-
nicació del Govern i Mitjans de Comunicació, de les actuacions que s’han portat a 
terme.

Barcelona, 9 de març de 2020
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència

Annex

Informe de compliment de la Resolució 595/XII del Parlament de 
Catalunya, sobre la recepció de la televisió digital terrestre a Calafell 
(Baix Penedes)
El Parlament de Catalunya, mitjançant resolució adoptada el 30 d’octubre de 

2019, va instar el Govern a posar en marxa, amb l’Ajuntament de Calafell i el Con-
sell Comarcal del Baix Penedes, les actuacions necessàries per a garantir la recepció 
correcta del senyal de la televisió digital terrestre a totes les zones de Calafell en un 
termini raonable.

Per aquest motiu, la Direcció General de Mitjans de Comunicació va demanar 
un informe tècnic al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 
de la Generalitat, que en data 27/11/2019 va realitzar una anàlisi del servei de TDT 
a Calafell (annex).

Un cop estudiat aquest informe tècnic, destaquem algunes consideracions:
– Els habitants dels nuclis de població de Calafell estan coberts en un 99,45% 

pel servei de TDT.
– Aquest nivell de cobertura proper al 100% s’ha pogut aconseguir gràcies a la 

instal·lació de centres emissors anomenats d’extensió, finançats per la Generalitat de 
Catalunya. Es tracta d’una ampliació i millora del senyal de la TDT, per poder donar 
servei a zones amb deficiència de cobertura. Aquests centres emissors ofereixen set 
dels deu múltiplex existents.

– En els darrers mesos no s’ha produït cap incidència destacable als centres 
emissors que donen servei al terme municipal de Calafell i que, per tant, hagi pogut 
afectar a la correcta recepció de la TDT.
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– Sí que es poden donar situacions climatològiques excepcionals que puguin 
afectar el servei de TDT, sobretot per episodis de propagació troposfèrica (antici-
clons, especialment durant l’estiu) i per episodis de pluges abundants.

Per tant, s’arriba a les següents conclusions:
– Calafell ja disposa, a dia d’avui, d’una recepció correcta del senyal de la tele-

visió digital terrestre, que cobreix un percentatge de població molt proper al 100%.
– Si per algun motiu no es rep correctament la TDT, cal contactar amb una em-

presa instal·ladora habilitada per la Generalitat de Catalunya.
– En els casos en què aquesta empresa no pugui solucionar el problema de re-

cepció revisant la instal·lació i assegurant-se que l’antena estigui orientada al centre 
emissor que dona un millor nivell de cobertura a l’habitatge:

• Es pot contactar amb el servei de «Llega 800», i en cas que hi hagi interferèn-
cies del servei de 4G un tècnic instal·larà un filtre gratuïtament.

• Les zones on es concentrin diversos veïns i veïnes amb problemes de recepció 
que no hagi pogut solucionar l’empresa instal·ladora, l’Ajuntament de Calafell hauria 
d’inventariar-les per posar-ho en coneixement del CTTI, que podria fer-hi un estudi 
particular per tal de comprovar la situació i trobar-hi solucions.

• Segons la simulació radioelèctrica, es calcula que uns 135 habitants, dels 
24.649 que té el municipi, no disposarien de cobertura de TDT o aquesta seria defi-
cient. Per a casos específics com aquests, existeix l’opció d’obtenir el servei de TDT 
mitjançant satèl·lit, contactant amb una empresa instal·ladora de telecomunicacions 
habilitada per la Generalitat de Catalunya.

Antoni Molons Garcia, secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Co-
municació

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment.

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 128/XII, sobre les actuacions de 
la policia
390-00128/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 60921 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 17.03.2020

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 128/XII, sobre les actuacions de la 
policia (número de tramitació 390-00128/12), us informo del següent:

Pel que fa als apartats a i c, els cossos policials actuen sempre d’acord amb les 
tècniques i els protocols amb què són formats i, quan treballen de forma coordina-
da, estableixen els mecanismes que el marc legal fixa per a aquesta col·laboració, 
sota els principis comuns de congruència, oportunitat i proporcionalitat en les seves 
actuacions.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) utilitza tots els mit-
jans materials de què disposa per a la gestió de l’ordre públic de manera progressiva, 
gradual i amb proporcionalitat i d’acord amb les conclusions aprovades pel Parla-
ment de Catalunya l’any 2013.
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La normativa sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern 
estableix l’àmbit d’aplicació de la norma i els límits que poden condicionar el seu 
exercici. La tasca policial genera un conjunt de documentació de treball (procedi-
ments, instruccions, pautes operatives etc.) que, per la seva pròpia naturalesa, no 
poden ser difoses. La difusió d’aquesta informació operativa pot ser utilitzada per 
evitar l’acció de la policia, atemptar contra la seguretat dels agents o la de les per-
sones que d’alguna o altra manera poden estar implicades en un incident policial i, 
fins i tot, interferir en la de protecció de les víctimes. D’aquesta manera ho entén la 
mateixa Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, que en l’article 21.1a estableix la seguretat pública com un dels 
límits previstos.

Quant a l’apartat b, des de l’Àrea de Comunicació de la Direcció General de la 
Policia es fan reunions de manera periòdica amb els periodistes que cobreixen habi-
tualment successos i amb el Col·legi de Periodistes. La finalitat d’aquestes reunions 
és trobar un espai d’entesa per facilitar que el col·lectiu pugui fer la seva feina en 
escenaris on es desenvolupen els operatius policials.

Arran d’alguns incidents amb periodistes per part d’alguns dels assistents a con-
centracions i manifestacions a finals de setembre de 2019, des de l’Àrea de Comuni-
cació es va impulsar una reunió de treball amb la finalitat concreta d’establir mesu-
res i canals de comunicació àgils entre la policia i els professionals de la informació 
per casos en què es trobin en situació de risc. Com a resultat d’aquesta trobada es 
van establir canals de comunicació directes amb l’operativa policial, tant per casos 
en què els periodistes es puguin veure implicats en un incident greu en el marc del 
dispositiu policial, com també per facilitar la protecció de plataformes fixes. Igual-
ment, se’ls va facilitar per part de la PG-ME un canal directe per poder col·laborar 
en les investigacions policials posteriors.

En aquesta mateixa trobada es va fer especial incís en la importància de l’ús d’ar-
milles i braçalets acreditatius quan s’habiliten zones de treball per als periodistes 
dins dels dispositius policials o en indrets on s’estiguin produint incidents violents. 
De la mateixa manera, es va insistir a recordar la necessitat de l’ús d’elements de 
protecció davant els llançaments d’objectes diversos que sovint es produeixen en 
aquestes situacions, de la importància d’atendre les indicacions dels agents per tal 
que la intervenció policial es pugui dur a terme amb seguretat. Igualment es va re-
cordar als periodistes la importància de denunciar aquests incidents per tal de poder 
investigar els fets amb posterioritat.

En el marc de qualsevol dispositiu, el contacte per part dels periodistes amb els 
membres de l’Àrea de Comunicació és permanent i els canals habituals d’enllaç es-
tan a disposició dels professionals de la informació.

Quant a l’apartat d, revisar les actuacions policials i investigar les responsabi-
litats dins del cos quan s’escau forma part de la pràctica habitual de funcionament 
de la PG-ME. En relació amb els fets posteriors a la Sentència del Tribunal Suprem 
459/2019, el conseller d’Interior va manifestar en seu parlamentària, concretament 
en la Comissió d’Interior de data 4 de desembre de 2019, que el cos de Mossos d’Es-
quadra faria una de les avaluacions més importants des que té competències.

L’obertura d’aquesta avaluació va ser acordada en una reunió mantinguda entre 
el conseller d’Interior, el comissari en cap dels Mossos d’Esquadra i els responsables 
de la Divisió d’Avaluació i Sistemes i de la Divisió d’Afers Interns. A banda dels epi-
sodis susceptibles de mala praxi, també es va decidir analitzar la presa de decisions 
i els recursos humans i materials dels quals es disposava.

A nivell intern, la Divisió d’Avaluació de Serveis té, entre altres funcions, la 
d’efectuar la inspecció dels diferents serveis policials mitjançant l’elaboració de 
plans d’auditories, avaluar els serveis i el personal, així com fixar els criteris i les 
directrius per a l’avaluació dels serveis policials.
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La Divisió d’Afers Interns té, entre altres funcions, la de supervisar la investi-
gació d’aquelles activitats presumptament il·lícites o contràries a l’ètica professional 
que puguin comportar sancions disciplinàries, supervisar la instrucció dels expedi-
ents disciplinaris i realitzar les informacions reservades o aquelles necessàries per 
esbrinar els fets succeïts i determinar les persones presumptes responsables.

Atesa l’existència d’aquests mecanismes, la PG-ME pot auditar al detall les se-
ves actuacions i identificar aquelles actuacions susceptibles de mala praxi per part 
d’agents del cos. Els resultats d’aquesta auditoria es presentaran properament.

Pel que fa a l’apartat e), la PG-ME no ha mantingut mai cap tipus de col·labora-
ció ni connivència amb empreses que ofereixen serveis de «desallotjament extraju-
dicial» ni amb grups «feixistes organitzats». La Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la 
policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra estableix els principis d’actuació po-
licial i contempla, expressament, que els agents han d’actuar, en el compliment de 
llurs funcions, amb absoluta neutralitat política i imparcialitat. En el mateix sentit, 
al Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya, que s’implementa des de l’any 2015, es fa 
referència a la neutralitat en cinc ocasions. En conseqüència, el principi de neutrali-
tat està àmpliament contemplat en la normativa i en les instruccions internes del cos.

En relació amb els casos a què es fa referència sobre les intervencions d’agents 
del cos de Mossos d’Esquadra relacionades amb les empreses que ofereixen serveis 
de «desallotjament extrajudicial», les unitats actuants les van recollir en diligències 
policials, que van ser degudament traslladades a l’autoritat judicial.

Arran de la problemàtica existent amb les ocupacions d’immobles i de la proli-
feració d’empreses dedicades al desallotjament i recuperació de propietats privades, 
els darrers plans d’acció de policia administrativa recullen, com un dels objectius, 
assegurar l’adequació a la normativa de seguretat privada en els serveis de vigilàn-
cia, amb especial interès en detectar i denunciar les empreses i el personal que re-
alitzen tasques de vigilància sense tenir l’autorització o l’habilitació professional, 
respectivament.

La vigilància i la protecció de béns, establiments, llocs i esdeveniments, tant 
públics com privats, així com de les persones que puguin ser-hi, constitueixen acti-
vitats de seguretat privada que únicament les poden desenvolupar empreses autorit-
zades i el personal encarregat de vigilar les instal·lacions ha de disposar de l’habi-
litació com a vigilant de seguretat. Per aquest motiu, les empreses i el seu personal 
que sense l’autorització o l’habilitació específica es dediquen a protegir instal·laci-
ons o habitatges amb la finalitat de no ser ocupades poden estar realitzant tasques 
irregulars en l’àmbit de la seguretat privada, la qual cosa pot comportar diferents 
infraccions.

La PG-ME rebutja qualsevol forma de violència vingui d’on vingui, indepen-
dentment del contingut ideològic de qui l’exerceixi. El model de proximitat propi del 
cos de Mossos d’Esquadra porta implícit el diàleg i la interacció en qualsevol situa-
ció, sense que això impliqui ni col·laboració ni connivència amb cap grup. Aquest és 
l’escenari en què s’ubica el cas esmentat del dia 17 d’octubre de 2019.

En relació amb els apartats f i g, la Direcció General de la Policia ha treballat en 
una nova tipologia d’identificació dels agents policials amb funcions d’ordre públic 
que suposa una simplificació de la combinació alfa-numèrica del número operatiu 
policial (NOP) per tal que pugui ser recordat de manera més fàcil. Actualment s’es-
tan fent les darreres gestions per part de la Sub-direcció General d’Administració i 
Serveis per a l’adquisició del nou format del NOP.

Pel que fa a l’apartat h, els efectius adscrits a l’Àrea de Brigada Mòbil (BRIMO) 
i a les àrees regionals de recursos operatius (ARRO) utilitzen el NOP quan han de 
fer ús de les armilles protectores i el TIP no pot ser visible. El NOP es duu de for-
ma superposada a la part posterior superior de l’armilla protectora de l’agent i ha 
de ser visible en tot moment, sense que pugui quedar ocult per cap altra peça de la 
uniformitat.
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Pel que fa a les característiques del NOP, s’ha de dur en un plafó de teixit ignífug, 
de base rectangular amb fons blau i dues línies amb lletres i números de color pla-
tejat reflectant. En la primera línia hi ha la paraula Policia. En la segona línia hi ha 
un codi alfanumèric, diferent per a cadascun dels plafons, que constitueix el NOP. 
Aquest número permet identificar l’efectiu que el porta.

Els efectius de la BRIMO/ARRO són els responsables de dur el NOP que tenen as-
signat en tots aquells dispositius/operatius en què es determini la seva utilització. Els 
comandaments de la BRIMO/ARRO, així com els seus superiors jeràrquics, realitzen 
les gestions necessàries per verificar la correcta utilització del NOP, asseguren que 
tots els efectius el porten de forma visible i comproven periòdicament la concordan-
ça entre els números assignats i els números utilitzats pels efectius durant el servei.

Aquestes comprovacions també podran ser realitzades en qualsevol moment per 
l’Àrea d’Inspecció de la Divisió d’Avaluació de Serveis, en aplicació de l’art. 10.1 a) 
del Decret 415/2011.

Finalment, en relació amb l’apartat i), actualment la PG-ME disposa de dos pro-
cediments relacionats amb les ocupacions: un que tracta les ocupacions d’immobles 
quan no concorre violència ni intimidació i un altre que tracta les ocupacions d’en-
titats bancàries.

En aquests moments s’estan revisant aquest procediments i hi ha la proposta de 
crear un procediment de treball que doni resposta a tots els fenòmens relacionats 
amb l’ocupació d’immobles i establir les pautes d’actuació policial adequades a les 
diferents casuístiques que es poden produir. En el desenvolupament d’aquest pro-
cediment es preveuen també les actuacions de desnonament i la coordinació amb 
entitats municipals i altres organismes prestadors de recursos socials en casos de 
pobresa o altres situacions de necessitat. També es preveuen les actuacions específi-
ques que s’han de dur a terme en cas de presència d’infants.

Barcelona, 6 de març de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a 
informar sobre la situació actual i les mesures per a fer front a la 
Covid-19
350-00013/12

ANUNCI

Anunci: president de la Generalitat (reg. 61430).
Coneixement: Mesa del Parlament, 20.03.2020.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre el 
compliment de les missions específiques del servei públic de 
competència de la Generalitat de Catalunya, corresponent al 2018
337-00030/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 60978 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 17.03.2020

Al president del Parlament
Molt Honorable President,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe en relació amb el compliment de les missions  

específiques del servei públic de competència de la Generalitat de Catalunya. Any 
2018, i l’Acord pel qual s’aprova, perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 10 de març de 2020
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Parlament contra el Reial 
decret llei 14/2019, del 31 d’octubre, pel qual s’aproven mesures 
urgents per raons de seguretat pública en matèria d’administració 
digital, contractació del sector públic i telecomunicacions
380-00001/12

CONEIXEMENT DEL RECURS

Reg. 60611 / Provisió del president del TC del 05.03.2020

Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2020.

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 980/2020, interposat pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans, contra les decisions del president del Parlament i els 
acords de la Mesa del 14 i 27 de gener de 2020

383-00016/12

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 60962 / Provisió del president del TC del 10.03.2020

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2020.
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