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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat
variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
200-00008/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 61293; 61583).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 08.04.2020 al 30.04.2020).
Finiment del termini: 04.05.2020; 10:30 h.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’exigència del pagament del deute que
hauria defraudat l’expresident Jordi Pujol a l’Agència Tributària
250-01141/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 61295; 61561).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 08.04.2020 al 30.04.2020).
Finiment del termini: 04.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la tècnica farmacològica
en l’accés a la interrupció voluntària de l’embaràs als centres
d’atenció primària i d’atenció a la salut sexual i reproductiva
250-01171/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 61296; 61562).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 08.04.2020 al 30.04.2020).
Finiment del termini: 04.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’equilibri territorial i l’accés a les sales
de cinema
250-01172/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 61297; 61563).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 08.04.2020 al 30.04.2020).
Finiment del termini: 04.05.2020; 10:30 h.

3.01.01. Projectes de llei
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Proposta de resolució sobre l’increment de les instal·lacions
esportives per a la pràctica del rugbi
250-01173/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 61298; 61564).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 08.04.2020 al 30.04.2020).
Finiment del termini: 04.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’esport català
250-01174/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 61299; 61565).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 08.04.2020 al 30.04.2020).
Finiment del termini: 04.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reclamació de la devolució de les
subvencions percebudes per la Plataforma Proseleccions Esportives
Catalanes
250-01175/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 61300; 61566).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 08.04.2020 al 30.04.2020).
Finiment del termini: 04.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la lluita contra la desinformació a
Internet
250-01176/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 61301; 61567).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 08.04.2020 al 30.04.2020).
Finiment del termini: 04.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Carme
Guasch i Darné, de Figueres
250-01177/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 61302; 61568).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 08.04.2020 al 30.04.2020).
Finiment del termini: 04.05.2020; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la manca d’infermeres a les comarques
de Tarragona
250-01178/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 61303; 61569).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 08.04.2020 al 30.04.2020).
Finiment del termini: 04.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a Sant Cugat del
Vallès
250-01179/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 61304; 61570).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 08.04.2020 al 30.04.2020).
Finiment del termini: 04.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament de les línies de P3 a Girona
250-01180/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 61305; 61571).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 08.04.2020 al 30.04.2020).
Finiment del termini: 04.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Escola Portitxol, de
Torroella de Montgrí
250-01181/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 61306; 61573).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 08.04.2020 al 30.04.2020).
Finiment del termini: 04.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució de solidaritat amb l’exvicepresident de la
República de l’Equador Jorge Glas Espinel
250-01182/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 61307).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 08.04.2020 al 30.04.2020).
Finiment del termini: 04.05.2020; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la retirada del Projecte de decret de la
programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió als
centres del Servei d’Educació de Catalunya
250-01183/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 61308; 61572).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 08.04.2020 al 30.04.2020).
Finiment del termini: 04.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció a la discapacitat a Calafell
250-01184/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 61309; 61574).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 08.04.2020 al 30.04.2020).
Finiment del termini: 04.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la necessitat de combatre
l’antisemitisme
250-01185/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 61310; 61575).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 08.04.2020 al 30.04.2020).
Finiment del termini: 04.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball per a
establir un marc català de qualitat de les pràctiques
250-01186/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 61311; 61576).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 08.04.2020 al 30.04.2020).
Finiment del termini: 04.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Tremp
250-01187/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 61312; 61577).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 08.04.2020 al 30.04.2020).
Finiment del termini: 04.05.2020; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la creació d’una línia de finançament per
a petites i mitjanes empreses i autònoms del sector primari
250-01188/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 61313; 61578).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 08.04.2020 al 30.04.2020).
Finiment del termini: 04.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el relleu del síndic de greuges
250-01189/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 61314; 61579).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 08.04.2020 al 30.04.2020).
Finiment del termini: 04.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el tercer fil ferroviari del Camp de
Tarragona
250-01192/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Pròrroga: 15 dies hàbils (del 08.04.2020 al 30.04.2020).
Finiment del termini: 04.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la gestió i el control dels habitatges de
protecció oficial
250-01193/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 61316; 61580).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 08.04.2020 al 30.04.2020).
Finiment del termini: 04.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls del Pacte contra la crisi de
preus
250-01194/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 61317; 61581).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 08.04.2020 al 30.04.2020).
Finiment del termini: 04.05.2020; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la jornada escolar als centres educatius
250-01226/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 61683 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució
sobre la jornada escolar als centres educatius, per tal que sigui substanciada davant
la Comissió d’Educació, amb el text següent:
Exposició de motius

L’any 2017 es signava el Pacte Nacional per a la Reforma Horària, un pacte que
pretén preservar la salut, potenciar el benestar i l’eficàcia educativa dels infants i joves, contribuir a l’equitat afavorint l’accés a les activitats educatives no lectives; millorar les condicions d’educabilitat: establint ritmes que facilitin la concentració, la
millora del nivell cognitiu, la capacitat d’atenció i la memòria de treball; iimage002.
png incrementar les hores de convivència familiar i el descans necessari d’infants i
joves, entre d’altres.
Entre els seus objectius, destaquen:
– Afavorir els hàbits saludables en els centres educatius.
– Potenciar el benestar i l’eficàcia educativa dels infants i joves.
– Millorar les condicions d’educabilitat, establint ritmes que facilitin la concentració, la millora del nivell cognitiu, la capacitat d’atenció i la memòria de treball.
– Enfortir el paper social i educatiu de l’escola promovent projectes educatius
amplis d’àmbit comunitari i compensador de les desigualtats.
– Millorar la resposta a les necessitats educatives de l’alumnat promovent projectes innovadors.
– Incrementar les hores de convivència familiar i el descans necessari d’infants
i joves.
– Facilitar la coordinació i la formació permanent del professorat.
Tenint en compte que el Govern de la Generalitat, com a garant del servei públic, ha de facilitar pautes per un marc horari on es respectin els drets de l’infant
que contribueixin a la seva salut física, les millors condicions d’educabilitat i afavoreixin l’equitat, i per tal de desplegar aquest pacte i aplicar-lo al sistema educatiu de
Catalunya, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a regular la implantació, amb caràcter experimental, d’un pla específic d’organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d’educació infantil,
d’educació primària i secundària obligatòria, i a presentar-lo davant la Comissió
d’Educació, en un termini d’un mes, per poder començar el pla el proper curs 20212022.
Palau del Parlament, 27 de març de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSCUnits

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la recuperació de la sisena hora als
centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya
250-01227/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 61684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució
sobre la recuperació de la sisena hora als centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació,
amb el text següent:
Exposició de motius

El curs 2006-2007, el Govern d’Entesa va implantar la sisena hora als centres escolars públics de Catalunya. El Pacte Nacional per l’Educació, signat l’any 2006, va
adoptar aquesta mesura amb l’objectiu d’acabar amb les desigualtats entre l’escola
pública i l’escola concertada i privada, unificant els horaris.
El curs 2011-2012, el Govern d’Artur Mas, va impulsar retallades pressupostàries
en serveis socials i en concret, en l’educació, i va eliminar la sisena hora alhora que
introduïa la jornada compactada a l’etapa d’educació secundària per disminuir la
despesa en educació, augmentant així les desigualtats entre l’alumnat i perjudicant
l’alumnat amb un entorn social i familiar més vulnerable.
A finals de l’any 2018, el Conseller d’Educació, Josep Bargalló, va obrir la porta a tornar a implantar la sisena hora a les escoles públiques. En un entrevista a Els
Matins de TV3, el Conseller va assegurar que aquesta mesura suposa una millora
per l’escola pública, i va recordar que és un dels aspectes que es va veure afectat per
la crisi econòmica i la reducció de despesa en educació. A més, el Conseller d’Educació, en el marc de l’augment pressupostari previst en educació en el projecte de
pressupostos de la Generalitat per al 2020, es va comprometre a recuperar aquest
model.
En canvi, el Consorci d’Educació de Barcelona ha informat a l’escola pública PitRoig de Barcelona que ha decidit eliminar la sisena hora en aquest centre. El Consorci d’Educació, dins el pla de xoc contra la segregació escolar, ha decidit suprimir
la sisena hora en aquest centre perquè entén que suposa saltar-se la normativa i un
greuge comparatiu per a aquelles escoles amb famílies més desfavorides que no ho
poden pagar. Aquesta escola, amb 225 alumnes, ha mantingut durant els darrers
10 anys la sisena hora al centre sense que hagi suposat un increment de les quotes
que paguen les famílies. L’escola Pit Roig és un exemple de com algunes escoles
públiques han mantingut la sisena hora en el seu projecte educatiu amb l’ajuda de
les famílies. Mentrestant, la majoria d’escoles concertades mantenen la sisena hora
gràcies a les quotes que paguen les famílies, i no han rebut instruccions per tal d’eliminar aquesta hora de cara al proper curs.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la
següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar un pla per
recuperar progressivament la sisena hora a tots els centres educatius sostinguts amb
fons públics de Catalunya, com ara l’Escola Pit Roig de Barcelona, tenint en compte

3.10.25. Propostes de resolució

11

BOPC 584
17 d’abril de 2020

el pacte contra la segregació escolar, i a destinar els recursos materials i humans a
tal efecte en el proper exercici pressupostari.
Palau del Parlament, 27 de març de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSCUnits

Proposta de resolució sobre la renovació de l’acord amb els
municipis per a reduir les ràtios als centres educatius
250-01228/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 61685 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució
sobre un nou acord amb els municipis per a la reducció de ràtios, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent:
Exposició de motius

Cada curs escolar, en un context de davallada de la natalitat, el Govern de la Generalitat anuncia el tancament de grups escolars a diferents escoles de Catalunya.
Però aquest descens de la natalitat no justifica en bona part dels casos el tancament de línies, sinó que representa una oportunitat clara per millorar la qualitat del
sistema educatiu. Tant és així que mesures com la baixada de ràtios, mantenint el
personal docent, permetria dur a terme un ensenyament més individualitzat, amb
una millor atenció a la diversitat, abordant la creixent complexitat a les aules i, en
conseqüència, podria fins i tot generar una millora de l’èxit escolar o reducció de
l’abandonament o el fracàs escolar. A més, aquesta davallada de ràtios permetria
conservar la majoria de línies existents i conservar tots els llocs de treball relacionats.
L’escola pública és un instrument de cohesió social i d’igualtat d’oportunitats
que, lluny de ser malmès amb noves retallades, hem de reforçar i dotar de recursos
si volem garantir una societat pròspera formada per persones empoderades, amb
sentit crític i preparades per afrontar un futur i un món cada vegada més complex.
Per tant, una educació pública de qualitat i inclusiva ha de ser el principal objectiu
dels poders públics i una prioritat de les administracions públiques per tal que els
ciutadans i ciutadanes progressin individualment i la nostra societat millori col·lectivament.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la
següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Renovar l’acord amb els municipis per reduir les ràtios per grup als centres
educatius d’infantil de segon cicle, de primària i de secundària sostinguts amb fons
públics, reservant les places corresponents per l’alumnat amb necessitats educatives
específiques i distribuir equitativament l’alumnat.
2. Afavorir que les incorporacions de matrícula viva que es produeixin durant el
curs escolar es distribueixin de manera equilibrada entre els diferents centres d’una
mateixa zona educativa.
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3. Vetllar pel manteniment de les plantilles als centres escolars per garantir la
qualitat educativa i assegurar l’existència del personal docent i auxiliar, així com
dels vetlladors/es necessaris per tal d’atendre les diversitats existents a les aules.
Palau del Parlament, 24 de març de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSCUnits

Proposta de resolució sobre la gestió de la crisi sanitària de la
Covid-19 en el Cos de Mossos d’Esquadra
250-01229/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 61714 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la gestió de la crisi sanitària del Covid-19 al Cos de Mossos
d’Esquadra, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text
següent:
Exposició de motius

Els agents del Cos de Mossos d’Esquadra, fruit del servei bàsic de presten a la
societat, són un col·lectiu amb una alta exposició al contagi del virus del coronavirus
Covid-19. Aquesta alta exposició al risc de contagi obliga als responsables del cos a
l’adopció de mesures de protecció i prevenció, però també a l’adopció ràpida de mesures per a la detecció del contagi i la gestió de riscos.
La gestió de la crisi sanitària per part del Departament d’Interior s’ha caracteritzat per la manca de transparència. Des del dia 21 de març de 2020 el Departament
no ha ofert dades de transmissió del virus entre els agents del cos dels Mossos d’Esquadra.
Aquesta manca d’informació porta a la societat en general, però de manera molt
particular als propis agents, a desconèixer el número companys contagiats per Covid-19 i/o amb símptomes, el que és un risc pel les conseqüències que això pot ocasionar per la resta d’agents del cos en aquests moments d’urgència.
El Cos dels Mossos d’Esquadra, com a servei bàsic, no es pot permetre la demora en la pràctica de les proves de detecció del virus ni tampoc assumir la propagació i contagi del virus entre agents o davant de terceres persones. La realització
d’aquestes proves és una qüestió cabdal de funcionament, però també de responsabilitat professional i social, pel que s’ha d’actuar amb celeritat en els casos descrits.
La derivació dels agents dels Mossos d’Esquadra als serveis generals del 061 no
fan altra cosa que col·lapsar encara més el sistema d’emergències, el que acaba per
retornar als agents als protocols i sistemes que el propi cos té establerts com a servei bàsic.
Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per frenar el contagi de coronavirus Covid-19 entre els agents del
Cos dels Mossos d’Esquadra. En aquest sentit, s’insta, de forma urgent, el Govern a:
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a) Tramitar les sol·licituds d’agents per símptomes del Covid-19, sense derivar al
061, fent ús del correu que ja està en funcionament (mossos.coronavirus@gencat,cat,
consultasalut.bcn.interior@gencat.cat), i habilitar un telèfon d’atenció al respecte.
b) Tramitar de forma urgent els permisos inexcusables als agents del grup de
risc Covid-19 que pateixen diabetis, hipertensió, sama, embarassades i lactància, en
compliment de les mesures cautelars acordades judicialment.
Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, diputada, SP PPC

Proposta de resolució sobre les mesures de lluita contra la Covid-19
en l’àmbit del sistema de seguretat
250-01230/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 61715 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, diputada
del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les mesures de lluita contra el coronavirus en l’àmbit del sistema de seguretat,
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent:
Exposició de motius

A dia 21 de març de 2020, una setmana desprès de l’adopció de mesures de confinament que limiten la lliure circulació per contenir el contagi del virus del Covid-19, al Cos de Mossos d’Esquadra hi ha un total de cinc-cents seixanta-un agents
confinats al seu domicili, i d’aquests, nou han donat positiu en les proves de contagi.
L’elevat nombre d’agents confinats, cal sumar el centenars d’agents dels Mossos
als que, tot i tenir contacte amb els companys contagiats o confinats, no se’ls ha
practicat cap tipus de prova per comprovar el seus estat se salut en relació al possible
contagi per coronavirus ni s’ha adoptat per mesures específica de prevenció.
A aquesta situació cal afegir la manca de mascaretes suficients per cobrir tot el
personal (FFp2 i quirúrgiques), guants i ulleres integrals. El control i minimització
del contagi al Cos de Mossos ha de ser prioritari, doncs ens trobem davant d’un servei bàsic a l’actual estat d’alarma.
Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Procedir al reforçar del servei de neteja i desinfecció de les comissaries del
Cos dels Mossos d’Esquadra, parcs de bombers i 112, havent-se de desinfectar tant
les instal·lacions, uniformes i vehicles de servei.
b) Tramitar la compra urgent de material de protecció (ulleres de protecció,
guants, ulleres de protecció integral, mascaretes FFp2 i quirúrgiques, gel hidroalcohòlic) per atendre a les necessitats dels agents del Cos del Mossos d’Esquadra i bombers de la Generalitat, centralitzant la gestió de l’ús i la cessió de l’estoc existent.
Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, diputada, SP PPC
3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’adopció de plans de contingència al
061 CatSalut Respon per a preveure situacions d’emergència
250-01231/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 61716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de
resolució l’adopció de plans de contingències al Salut respon 061 per a preveure situacions d’emergència, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut,
amb el text següent:
Exposició de motius

El telèfon 061 «Salut respon» creat originalment per a la realització de tràmits
administratius i per a la resolució de problemes i dutes de salut, s’ha anat configurant al llarg del temps com a una porta d’accés al sistema sanitari públic que havia
de contribuir a alleugerir els serveis d’urgències i d’atenció primària en poder atendre de forma no presencial problemes de salut lleus que d’altra manera contribuirien
a saturar les urgències hospitalàries i el serveis d’atenció primària. També des del
mateix servei és possible activar visites mèdiques domiciliaries, o l’activació d’ambulàncies si el cas ho requereix.
Durant la crisi sanitària del Covid-19, el 061 ha jugat un paper fonamental per
evitar no només el col·lapse dels serveis sanitaris públics, si no també per evitar contagis innecessaris per la afluència massiva als serveis presencials, prova d’això ha
estat l’important col·lapse que van patir els serveis assignats al 061 que va requerir
de l’increment de gestors i de personal sanitari. Tot i això, es van haver d’habilitar
recursos del 112 i del 012 per intentar donar resposta a la multitud de trucades generades per l’alarma sanitària del Covid-19.
Tot i els esforços realitzats, aquests serveis d’atenció telefònica s’han vist completament desbordats deixant la sensació entre moltes persones que han requerit
d’aquest servei, d’una manca d’atenció.
És evident, que no es pot dimensionar un servei d’aquestes característiques per a
circumstàncies tant extraordinàries com les que hem viscut, però si cal tenir previstos plans de contingència que guiïn les accions a dur a terme davant situacions extraordinàries i més especialment quan, com en aquest cas, aquest servei constitueix
una eina fonamental d’informació i d’atenció a la ciutadania.
També resulta del tot inapropiat que, en el marc d’una sanitat pública i gratuïta
com és la nostra, l’eina que serveix de porta d’entrada al sistema, encara que complementàriament amb l’atenció primària, sigui de pagament pel ciutadà, circumstància que s’agreuja en una situació com la viscuda, i que si bé, la reacció del Govern
va ser establir-ne la gratuïtat, aquesta queda limitada a la durada de la pandèmia
del Covid-19.
Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Dur a terme les accions necessàries per tal que el servei d’atenció a la Salut
a través del telèfon 061, disposi dels plans de contingència necessaris que permeti
preveure situacions d’emergència que requereixin d’un ús intensiu d’aquest servei.
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2. Dur a terme les accions necessàries per tal que el cost per a l’usuari de l’ús del
telèfon d’atenció a la salut 061, sigui gratuït de forma permanent.
Palau del Parlament, 30 de març de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat,
SP PPC

Proposta de resolució sobre el reforç del personal de les presons
durant la crisi de la Covid-19
250-01232/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 61920 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlamento

Alejandro Fernández Álvarez, representante, Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo
establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la
Propuesta de resolución sobre el refuerzo del personal de prisiones durante la crisis
sanitaria del Covid-19, para que sea sustanciada ante la Comissió de Justícia, con el
siguiente texto:
Exposición de motivos

La crisis del coronavirus a la plantilla de funcionarios y trabajadores de los centros penitenciarios de Catalunya ha afectado de forma exponencial a los efectivos
disponibles para el mantenimiento del servicio en las condiciones requeridas.
Ante esta afectación, se ha procedido a ofertar plazas urgentes, sin pasar por
ATRI, de mandos intermedios como CUSI en Mas d’Enric y en Puig de les Basses
los pasados días 27 y 30 de marzo de 2020.
Actualmente el número de bajas entre el personal de prisiones se sitúa en 833,
de las 470 que se tenían al inicio de la pandemia, es decir, un 20% de la plantilla y
un incremento del 80%.
Siendo una situación muy grave se requiere que el Govern actúe de forma urgente para garantizar la existencia de personal de prisiones suficiente que garantice el
correcto funcionamiento de este tipo de centros tan sensibles.
Por todo ello, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta
la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta el Gobierno de la Generalitat a:
1. Contratar, de forma urgente, a las cuarenta personas que forman parte de la
bolsa de trabajo del personal de prisiones y que espera incorporarse como personal
en los centros penitenciarios.
2. Proceder a la apertura de una nueva bolsa de trabajo en el ámbito de los centros penitenciarios.
3. Reforzar de manera rápida, y mientras no se adopte la decisión de abrir una
nueva bolsa de trabajo, el personal de refuerzo previo contacto con los aspirantes
que realizaron las pruebas en el CAR en la última convocatoria de las listas de refuerzo.
Palacio del Parlamento, 2 de abril de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, diputada, SP PPC
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Proposta de resolució sobre el garantiment de la protecció del
personal de les presons davant la Covid-19
250-01233/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 61921 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlamento

Alejandro Fernández Álvarez, representante, Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo
establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la
Propuesta de resolución para garantizar la protección del personal de prisiones ante
el coronavirus Covid-19, para que sea sustanciada ante la Comissió de Justícia, con
el siguiente texto:
Exposición de motivos

Los funcionarios de los centros penitenciarios catalanes, así como el resto del
personal que trabaja en estas instalaciones, desde la alarma sanitaria y posterior
estado de alarma con ocasión del Covid-19, trabajan sin disponer de los medios de
protección esenciales contra la pandemia. Lo hacen incluso en centros donde se han
detectado casos de internos positivos por Covid-19.
La desprotección de estos profesionales ha generado también tensiones en la población reclusa dado que, con la suspensión de las visitas, son los únicos que proceden del exterior.
Ante la falta de medios de protección ofrecidos por el Govern, algunos de los
funcionarios y del personal laboral se ha fabricado su propia mascarilla, hecho por
el que se le ha denegado la entrada en el centro al no poder garantizarse la efectividad de las mismas.
Paradójicamente, hasta el 25 de marzo de 2020, más de diez días después de decretar el estado de alarma, en el CIRE del centro penitenciario de jóvenes de la Roca
del Vallès (Vallès Oriental) se han vendo fabricado mascarillas que posteriormente
eran vendidas a una empresa italiana, sin proveer y proteger antes al personal de los
centros penitenciarios catalanes.
Actualmente, la producción de ese material en el centro de la Roca del Vallès
parece no venderse una empresa italiana, sino que sirve para el autoabastecimiento
de tales necesidades. Incluso se ha ampliado la actividad productiva de los CIRES
de los centros penitenciarios de Brians 2 y Quatre Camins respecto a esos materiales de vital importancia para proteger a la población de la pandemia del Covid-19.
Pero no sólo es necesario proteger a la población reclusa y al personal de prisiones, sino que también es necesario proceder a realizar las pruebas de contagio ahora que, según la Secretaria de Medidas Penales, se disponen de test de diagnóstico
rápido, especialmente al personal que presta sus servicios en los centros penitenciarios.
Por todo ello, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta
la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta el Gobierno de la Generalitat a:
1. Proceder, con periodicidad semanal, al reparto de material de protección consistente en guantes, mascarillas FFp2 (servicio de enfermería) y quirúrgicas, retirando, al mismo tiempo, las mascarillas caducadas.
2. Realizar a todos los funcionarios de prisiones y al personal laboral de los centros penitenciarios el test del coronavirus, presenten o no presenten síntomas. Dicha
medida será obligatoria para el personal destinado en los servicios de enfermerías.
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3. Realizar a todos los internos de los centros penitenciarios de Catalunya el test
del coronavirus, presenten o no presenten síntomas.
4. Establecer una calendarización inmediata de la realización de las pruebas de
diagnóstico, por el momento, con los test que dice disponer el Govern en la actualidad.
5. Elaborar, de forma urgente, un protocolo de realización de los test rápidos de
coronavirus al personal de prisiones, así como a los internos, sin derivar la conveniencia y la práctica de la prueba a los servicios sanitarios generales dado el colapso
en el que se encuentran.
Palacio del Parlamento, 2 de abril de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, diputada, SP PPC

Proposta de resolució sobre la intervenció urgent de la Unitat Militar
d’Emergència per a desinfectar els centres penitenciaris
250-01234/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 61922 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlamento

Alejandro Fernández Álvarez, representante, Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo
establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la
Propuesta de resolución sobre la urgente intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME) para desarrollar medidas de desinfección en los centros penitenciarios, para que sea sustanciada ante la Comissió de Justícia, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Los centros penitenciarios son instalaciones en los que, por sus características
de funcionamiento e incluso edificación, las medidas de contención y prevención
del contagio del coronavirus Covid-19 se hacen más difíciles que en otros equipamientos.
Hace apenas unos días, los sindicatos y los representantes de los trabajadores de
los centros penitenciarios de Catalunya alertaron de las graves deficiencias y las situaciones críticas que se vivían en los centros en relación al coronavirus Covid-19.
Y al mismo tiempo, reclamaban la necesidad de realizar desinfecciones de los centros como medida para evitar la propagación y el contagio del virus entre los internos y los propios trabajadores, al igual que se ha procedido en algunas residencias
geriátricas.
A día de hoy, diversos internos de los centros penitenciarios de Brians 1 y 2, así
como del centro de mujeres Wad-Ras, así como personal de los mismos, presentan
síntomas de un posible contagio del coronavirus Covid-19, lo que ha llevado al aislamiento de las personas afectadas, así como a decretar el confinamiento de módulos
enteros.
Ante esta extrema situación, es más que evidente que se deben llevar a cabo medidas de desinfección de los centros penitenciarios. Y para ello, la mejor manera de
proceder, dada las características de los centros, es solicitar la ayuda a la Unidad
Militar de Emergencia (UME).
Por todo ello, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta
la siguiente:

3.10.25. Propostes de resolució
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Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a requerir, con carácter de urgencia, la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en los centros penitenciarios de Catalunya para la realización de medidas de limpieza, i desinfección
de sus instalaciones para evitar la propagación y contagio del coronavirus Covid-19.
Palacio del Parlamento, 2 de abril de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, diputada, SP PPC

Proposta de resolució sobre la incorporació del Cos de Bombers
de la Generalitat a les tasques de desinfecció d’espais per a lluitar
contra la Covid-19
250-01235/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 61923 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta
de resolució sobre la incorporació del Cos de Bombers de la Generalitat en les tasques de desinfecció d’espais per a lluitar contra el Covid-19, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent:
Exposició de motius

El coronavirus Covid-19 ha generat una pandèmia que està afectant a tot el planeta amb unes conseqüències personals, socials i econòmiques com molt poc abans
havíem vist. La crisi sanitària del coronavirus ha provocat que des de l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) fins als ens locals, passant pels govern estatals i regionals, tots els responsables públics hagin centrats els seus esforços en l’adopció de
mesures per a prevenir el contagi i la propagació d’aquest virus.
Una mesura bàsica per a evitar el contagi i la propagació del viris del Covid-19 és
la implementació de mesures d’higiene i desinfecció a tots els nivells. Els ciutadans
ens hem conscienciat de la importància d’adoptar mesures d’higiene a nivell personal per a evitar el contagi propi així com evitar contagiar a les persones del nostre
entorn. Però de vegades no és tan obvi que també cal procedir a la desinfecció d’espais públics i privats, d’equipaments i recintes que tenen una altra concentració de
persones o afluència de públic, ja que el virus pot estar present en aquests espais i si
no s’elimina de forma adient pot continuar infectant a persones.
Així, per evitar la propagació del Covid-19 és essencial que les administracions
públiques, dins les seves pròpies competències o de forma conjunta i coordinada,
implementin accions de desinfecció de la via pública, del transport públic, d’equipaments públics i privats, així com altres espais amb una important afluència de persones, bé siguin públics o privats.
En el desenvolupament d’aquestes tasques els cossos i forces de seguretat són els
servidors públics amb més experiència i, també, amb més mitjans. Arran d’aquesta
crisi sanitària hem pogut veure com efectius dels cossos policials, així com membres de les forces armades han dut a terme importants tasques de desinfecció arreu
del territori. Però la intensitat d’aquestes tasques i els nombrosos punts on actuar
fa que qualsevol recursos quedi curt. És per tant necessari, incrementar els unitats
dedicades a les tasques de desinfecció, i en aquest sentit, els membres del Cos de
3.10.25. Propostes de resolució
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Bombers de la Generalitat són uns servidors públic molt preparats i qualificat per a
poder col·laborar en el desenvolupament d’aquesta important funció.
Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Incorporar als efectius de Cos de Bombers de la Generalitat, en funció dels
descansos i la disponibilitat per àrea, al desenvolupament de tasques de desinfecció
d’espais, d’equipaments públics i privats i recintes amb una altra concentració de
persones o afluència de públic per evitar la propagació del coronavirus del Covid-19.
2. Col·laborar amb les administracions locals (ajuntaments, consells comarcals i
diputacions provincials) per a actuar de formar coordinada en el desenvolupament
de les tasques de desinfecció contra el Covid-19.
3. Sol·licitar l’ajuda i la col·laboració de la Unitat Militar d’Emergència (UME)
per a dur terme tasques de desinfecció i lluita contra el coronavirus Covid-19, en
aquells punts de territori on els efectius de la Generalitat siguin manifestament insuficients.
Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, diputada, SP PPC

Proposta de resolució sobre l’ús de la llengua de signes en les
comunicacions del Govern i les entitats que en depenen
250-01236/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 61974 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Jorge Soler González, Martín Eusebio Barra
López, diputados del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con el que establecen los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para que la información facilitada por el Govern de la Generalitat,
administraciones y entidades dependientes utilicen la modalidad de interpretación
de lengua de signos en sus comunicaciones con el fin de ser accesibles a los ciudadanos con discapacidad auditiva, para que sea sustanciada ante la Comisión de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Exposición de motivos

Dar una información adecuada a toda ciudadanía es una de las obligaciones de
los gobernantes, máxime en tiempos de crisis como la actual crisis sanitaria provocada por el Covid-19.
Para que la información llegue a todas las personas se han de utilizar todos los
canales disponibles y utilizar formatos que la hagan accesible para todos.
Así, por ejemplo, la asistencia sanitaria a distancia que proporciona el 061 dispone no sólo de la atención telefónica, sino también de una dirección email 061catsalutrespon@gencat.cat e incluso de servicio en lengua de signos para atender a las
personas con discapacidad auditiva.
No obstante, otros canales informativos de la Generalitat no tienen esta versatilidad y limitan el acceso de los ciudadanos a sus contenidos. Especialmente, la información que se tramite en formato de vídeo y que se puede disponer en el canal
de YouTube de la Generalitat, y en otros canales como por ejemplo en este tweet
3.10.25. Propostes de resolució
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del SEM (https://t.co/g15DpVJOKr), o las propias ruedas de prensa de los consellers
para informar sobre la actual crisis, si bien en algunas ocasiones disponen de traducción simultánea en lengua de signos, en prácticamente ningún caso disponen de
subtitulado de texto que permitiría el acceso a esta información por todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad auditiva, implantes cocleares, etc.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Disponer de los medios necesarios para realizar la interpretación de la lengua
de signos en todas las ruedas de prensa y vídeos que se emitan por parte de los diferentes departamentos de Generalitat, administraciones y entidades dependientes que
tengan la labor de facilitar información al conjunto de la ciudadanía.
2. Instar a todas administraciones y entidades dependientes del Govern de la
Generalitat para que utilicen la modalidad de interpretación de lengua de signos en
los vídeos y el mecanismo de subtitulado en formato texto siempre que sea posible.
3. Facilitar los medios para que todos los hospitales de la red pública y centros
privados puedan emitir sus comunicados públicos y los de sus responsables sanitarios, sean transcritos mediante subtitulado en formato texto.
4. Difundir con carácter general la modalidad de interpretación de lengua de signos y subtítulos de la información que emitan el Govern de la Generalitat, administraciones y entes dependientes que emitan información a través de recomendaciones
o normativa de obligado cumplimiento para la población.
Palau del Parlament, 1 de abril del 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Jorge Soler González, Martin Eusebio Barra
López, diputados, GP Cs

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2020, sobre la
Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua, corresponent a
l’exercici 2017
256-00039/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 61331).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 03.04.2020 al 27.04.2020).
Finiment del termini: 28.04.2020; 10:30 h.
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4.

Informació

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 598/XII, sobre el soterrament
de la línia del tren a Igualada
290-00550/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 61763 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 07.04.2020

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 als apartats b i c de la Resolució
598/XII, sobre el soterrament de la línia del tren a Igualada (tram. 290-00550/12),
us informo del següent:
L’agenda estratègica 10/30 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
té prevista l’anàlisi de possibilitats de l’operació del servei ferroviari entre Martorell i Igualada i, en conseqüència, la incidència en el servei dels 3 passos a nivell.
FGC proposarà que aquestes actuacions quedin recollides en Contracte-Programa
2021-2025.
La supressió del pas a nivell d’Igualada passa pel soterrament de l’estació i la remodelació de l’espai resultant en superfície, el que inclou l’espai de l’actual estació
d’autobusos.
Barcelona, 16 de març de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 601/XII, sobre el servei de
bus interurbà entre l’Hospital del Vendrell i Vilanova i la Geltrú
290-00553/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 61764 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 07.04.2020

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 601/XII, sobre
el servei de bus interurbà entre l’Hospital del Vendrell i Vilanova i la Geltrú (tram.
290-00553/12), us informo del següent:
La connexió entre Vilanova i la Geltrú, Calafell, El Vendrell i l’Hospital del Vendrell es realitza mitjançant el servei Vilanova i la Geltrú - El Vendrell que opera a
risc i ventura l’empresa concessionària Cintoi Bus.
El resum de l’oferta és el següent:
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Expedicions línia Vilanova i la Geltrú - Calafell - El Vendrell L1050

Expedicions

Amb parada a
l’Hospital del
Vendrell

Sortida 1a
expedició

Sortida darrera
expedició

Sense parada
a l’Hospital del
Vendrell

Total
expedicions

Sentit
Sentit
Vilanova Vendrell

Sentit
Sentit
Vilanova Vendrell

Sentit
Sentit
Vilanova Vendrell

Sentit
Sentit
Vilanova Vendrell

Sentit
Sentit
Vilanova Vendrell

De dilluns
a divendres
feiners

15

15

7:00

6:30

21:40

20:40

12

13

27

28

Dissabtes
feiners

15

15

7:40

6:40

21:40

20:40

0

0

15

15

0

0

0

0

0

0

Festius

La línia té una freqüència de mitja hora de dilluns a divendres feiners i una de
cada dues expedicions passa per l’Hospital del Vendrell.
Els dissabtes la línia té una freqüència d’una hora i totes les expedicions tenen
parada a l’Hospital.
Diumenges i festius no hi ha servei.
L’evolució de la demanda d’aquesta línia durant els últims cinc anys ha estat la
següent:
Vilanova - Vendrell
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2013

276.038

2014

294.212

2015

324.353

2016

380.271

2017

407.915

2018

433.419
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Hores d’ara no es disposa de pressupost per poder afrontar aquestes millores tenint en compte que es tracta de serveis que es troben integrats tarifàriament i l’increment de cost que suposaria no restaria cobert per la previsible recaptació.
En aquest sentit, en aquests moments resta pendent de poder afrontar la millora
del servei de transport sol·licitat a l’existència de disponibilitat pressupostària.
Barcelona, 16 de març de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 602/XII, sobre la pacificació
de l’autovia C-31 a Castelldefels
290-00554/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 61765 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 07.04.2020

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 602/XII, sobre la
pacificació de l’autovia C-31 a Castelldefels (tram. 290-00554/12), us informo del
següent:
El Departament de Territori i Sostenibilitat va finalitzar, el proppassat 9 de desembre de 2019, l’execució de la intervenció de modificació de limitació de velocitat
a 80 km/h al tram de la C-31 sud al seu pas pel TM de Castelldefels.
Pel que fa a la les possibles actuacions a analitzar amb l’objectiu de pacificar l’autovia C-31 a Castelldefels, s’han mantingut contactes i reunions amb l’Ajuntament
per tal de definir les actuacions a portar a terme i com s’han d’instrumentar.
Barcelona, 16 de març de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 619/XII, sobre el Programa de
rendiment professional del personal penitenciari
290-00571/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 61663 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 07.04.2020

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 619/XII, sobre el
Programa de rendiment professional del personal penitenciari (tram. 290-00571/12),
us informo que el Programa de Rendiment Professional fa referència a un complement retributiu concret del col·lectiu penitenciari que va finalitzar la seva vigència,
després de dues pròrrogues consecutives, el passat 31 de desembre. A petició del
Departament de Justícia, en data 12 de desembre de 2019, la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal va considerar que no era procedent prorrogar l’actual
programa, i d’altra banda, va acordar autoritzar l’inici de negociacions d’un nou
complement condicionant-lo que l’import individual màxim del complement objecte
4.50.01. Compliment de resolucions
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de negociació no fos superior a l’anterior, més l’increment salarial que sigui d’aplicació per al 2020.
Al Departament de Justícia som conscients que l’Acord vigent en matèria de condicions de treball del personal penitenciari és de l’any 2006 i, tot i que s’han produït
algunes modificacions parcials per diverses vies, és necessari fer-ne una revisió, atès
que en els catorze anys de vigència, les circumstàncies i les condicions de treball
actuals han canviat.
És per això que, com a pas preparatori a la futura negociació d’un nou Acord
global, i en paral·lel a la negociació d’alguns punts concrets que cal abordar de manera més immediata, es considera necessari treballar a nivell tècnic per tal de confegir un text refós on es recullin tots els acords vigents, incloent-hi les modificació
d’acords existents, i clarificar el marc normatiu aplicable a l’àmbit penitenciari, de
forma consensuada amb les organitzacions sindicals, com a punt de partida de la
negociació futura.
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

4.52.

Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10.

Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a
donar compte de la modificació en la composició del Govern
350-00014/12
ANUNCI

Anunci: president de la Generalitat (reg. 61757).
Coneixement: Mesa del Parlament, 07.04.2020.
Al molt honorable president del Parlament de Catalunya

Quim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya, per tal de donar compliment al que disposa l’article 23.3 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern
Sol·licito

Comparèixer davant del Ple del Parlament per donar compte de la modificació
en la composició del Govern.
Barcelona, 30 de març de 2020
Quim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de
Salut sobre la situació amb relació a la Covid-19
355-00127/12
SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Departament de Salut (reg. 61069).
Comissió competent: Comissió de Salut.
4.52.10. Compareixences
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Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa de la Comissió de Salut, 06.04.2020.
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 27 de la Comissió de Salut, tinguda el 08.04.2020,
DSPC-C 473.

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la situació
de la Covid-19
355-00128/12
SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (reg. 61658).
Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa de la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies, 07.04.2020.
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 26 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, tinguda el 09.04.2020, DSPC-C 474.

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre les
mesures adoptades per a afrontar la crisi sanitària provocada per la
pandèmia de la Covid-19
355-00129/12
SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda (reg. 61660).
Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2020.
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 21 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 06.04.2020, DSPC-C 471.
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Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència sobre els objectius i les
actuacions del Departament amb relació a la crisi de la Covid-19
355-00131/12
SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (reg. 61695).
Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència, 09.04.2020.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller
d’Interior sobre l’acció i les mesures del Departament per a fer front
a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19
355-00139/12
SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 61760).
Comissió competent: Comissió d’Interior.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa de la Comissió d’Interior,
08.04.2020.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la
consellera de la Presidència sobre les mesures adoptades per a fer
front a la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19
355-00140/12
SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Departament de la Presidència (reg.
61800).
Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.04.2020.
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 26 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda
el 07.04.2020, DSPC-C 472.
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Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del
Govern i d’altres òrgans
4.70.

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

Suplència en l’exercici de les funcions de secretari del Govern per la
consellera de la Presidència
330-00220/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 61653 / Coneixement: 27.03.2020

Al president del Parlament

Benvolgut president,
Em plau donar-vos compte que durant l’absència del secretari del Govern, senyor
Víctor Cullell i Comellas, pel caràcter obligatori del permís de paternitat, n’exerceix
la suplència la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, senyora Meritxell
Budó Pla.
Ben cordialment,
Barcelona, 26 de març de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 46/2020, de 17 de març, de suplència, pel caràcter obligatori
del permís de paternitat, del secretari del Govern, és publicat al DOGC 8088, del 18 de
març de 2020.
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