
TAUL A DE CONT INGUT

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.01.03. Decrets llei

Decret llei 3/2020, de l’11 de febrer, sobre l’increment retributiu per a l’any 2020 per 
al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya
203-00028/12
Constatació de la caducitat del Decret llei 7

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 per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00006/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 8

Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
200-00010/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020
200-00011/12
Esmenes transaccionals 8

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
202-00035/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 10

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les do-
nes a erradicar la violència masclista
202-00067/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 10

3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament

Proposta de reforma del Reglament del Parlament de Catalunya per a garantir el 
funcionament del Parlament en circumstàncies excepcionals
211-00002/12
Presentació: GP JxCat 11
Sol·licitud de tramitació en lectura única davant el Ple 12
Proposta de tramitació en lectura única davant el Ple 12

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la carretera C-31 al pas pel Garraf i el Baix Penedès
250-01209/12
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13
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Proposta de resolució sobre el sostre del gimnàs de l’Escola Mitja Costa, de Mont-
cada i Reixac
250-01210/12
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el servei de farmàcia a Santa Perpètua de Mogoda
250-01211/12
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’Hospital d’Igualada
250-01212/12
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell
250-01213/12
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’urgències d’atenció pri-
mària a Esparreguera
250-01214/12
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la unitat de VIH de Lleida
250-01215/12
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre els catalans a l’exterior
250-01216/12
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre els talls viaris per les concentracions al carrer Barce-
lona de Girona
250-01217/12
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’horari del CAP Pou Torre, de Begues 
(Baix Llobregat)
250-01218/12
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la commemoració del Dia Europeu en Memòria de les 
Víctimes del Terrorisme
250-01219/12
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el futur de l’Escola Àngel Guimerà, de Balaguer
250-01220/12
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’estat de les instal·lacions de l’Escola Albert Vives, de 
la Seu d’Urgell
250-01221/12
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la mobilitat al Bages
250-01222/12
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 17
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Proposta de resolució sobre el mal aïllament tèrmic dels habitatges dotacionals per 
a gent gran de Calaf
250-01223/12
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

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 Meri-
diana, a Barcelona
250-01224/12
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’evolució de l’aplicació StopCovid19Cat
250-01225/12
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la jornada escolar als centres educatius
250-01226/12
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la recuperació de la sisena hora als centres educatius 
sostinguts amb fons públics de Catalunya
250-01227/12
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la renovació de l’acord amb els municipis per a reduir 
les ràtios als centres educatius
250-01228/12
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la gestió de la crisi sanitària de la Covid-19 en el Cos 
de Mossos d’Esquadra
250-01229/12
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre les mesures de lluita contra la Covid-19 en l’àmbit del 
sistema de seguretat
250-01230/12
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’adopció de plans de contingència al 061 CatSalut 
Respon per a preveure situacions d’emergència
250-01231/12
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el reforç del personal de les presons durant la crisi de 
la Covid-19
250-01232/12
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el garantiment de la protecció del personal de les pre-
sons davant la Covid-19
250-01233/12
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la intervenció urgent de la Unitat Militar d’Emergència 
per a desinfectar els centres penitenciaris
250-01234/12
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20
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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
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

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
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la col·laboració entre les administracions públiques
250-01237/12
Presentació: GP Cs 21

Proposta de resolució sobre la formació artística i les escoles de música
250-01238/12
Presentació: GP CatECP 22

Proposta de resolució sobre el garantiment de la viabilitat de les llars d’infants
250-01239/12
Presentació: GP Cs 23

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Acord de la Mesa del Parlament, del 20 d’abril de 2020, sobre la pròrroga dels ter-
minis de les iniciatives parlamentàries en el marc de les mesures de caràcter ex-
cepcional adoptades amb relació al funcionament del Parlament i de l’Administració 
parlamentària a causa de l’epidèmia de la Covid-19
395-00106/12
Acord 25

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 665/XII, sobre la instal·lació de càmeres de 
videovigilància a les dependències dels centres penitenciaris
290-00616/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  26

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 108/XII, sobre la gestió del territori, la lluita con-
tra el despoblament rural i els ajuts a zones que han patit incendis forestals
390-00108/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 26

Control del compliment de la Moció 154/XII, sobre la cohesió territorial
390-00154/12
Designació de la Comissió competent 28

Control del compliment de la Moció 155/XII, sobre l’impacte dels càrtels en l’eco-
nomia catalana i l’Administració de la Generalitat
390-00155/12
Designació de la Comissió competent 28

Control del compliment de la Moció 156/XII, sobre el sector agrícola
390-00156/12
Designació de la Comissió competent 28

Control del compliment de la Moció 157/XII, sobre la cultura a Catalunya
390-00157/12
Designació de la Comissió competent 28

Control del compliment de la Moció 158/XII, sobre la situació dels centres d’inter-
nament per a estrangers
390-00158/12
Designació de la Comissió competent 28
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Control del compliment de la Moció 159/XII, sobre els nous projectes d’incineració 
de residus
390-00159/12
Designació de la Comissió competent 29

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre les mesures 
adoptades pel Departament per a fer front a la Covid-19
355-00130/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 29
Substanciació 29

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transpa-
rència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència so-
bre els objectius i les actuacions del Departament amb relació a la crisi de la Covid-19
355-00131/12
Substanciació 29

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre 
les mesures adoptades per a fer front a la crisi de la Covid-19
355-00133/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 30

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre les mesures adoptades pel Departament per a fer front a la crisi pro-
vocada per la pandèmia de la Covid-19
355-00135/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 30

Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller 
de Territori i Sostenibilitat sobre les mesures adoptades pel Departament per a fer 
front a la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19
355-00136/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 30

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la consellera d’Em-
presa i Coneixement sobre les mesures adoptades per a fer front a la crisi provocada 
per la pandèmia de la Covid-19
355-00137/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 30
Substanciació 31

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
Substanciació 31

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

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

Decret 54/2020, del 10 d’abril, de modificació del Decret 1/2018, del 19 de maig, de 
creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
330-00221/12
Presentació: president de la Generalitat 31
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.01.03. Decrets llei

Decret llei 3/2020, de l’11 de febrer, sobre l’increment retributiu per 
a l’any 2020 per al personal del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya
203-00028/12

CONSTATACIÓ DE LA CADUCITAT DEL DECRET LLEI

Mesa del Parlament, sessió 141, 14.04.2020

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 14 d’abril de 2020, ha consta-
tat que el Decret llei 3/2020, de l’11 de febrer, sobre l’increment retributiu per a l’any 
2020 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, no ha estat va-
lidat pel Parlament en el termini que estableix l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia, 
per la qual cosa resta derogat en data del 26 de març de 2020. 

Així mateix, acorda que es traslladi aquest acord al Govern i que es publiqui en 
el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent  

i Ramió
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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 per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00006/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 61292; 61582).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 14.04.2020 al 05.05.2020).
Finiment del termini: 06.05.2020; 10:30 h.

Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
200-00010/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Pròrroga: 15 dies hàbils (del 17.04.2020 al 08.05.2020).
Finiment del termini: 11.05.2020; 10:30 h.

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020
200-00011/12

ESMENES TRANSACCIONALS

Reg. 62926

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 

62926)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pujol 

i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Susanna Segovia 
Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord 
amb el que estableix l’article 131 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes transaccionals als estats de despeses del Projecte de llei de pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 (tram. 200-00011/12). 

Esmena transaccional 1 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya, amb l’esmena 10 del GP de Catalunya 

en Comú Podem (esmena 197 relació ordenada d’esmenes).

Educació

Partida Descripció
 Alta / 
Baixa

Import

EN01 D/227001300/1210/0000 Treballs tècnics B 150.000,00 €

EN01 D/226000300/1210/0000 Publicitat, difusió i 
campanyes institucionals B 100.000,00 €

EN01 D/230000100/1210/0000 Dietes, locomoció i 
trasllats B 50.000,00 €
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Partida Descripció
 Alta / 
Baixa

Import

EN07 D/226001100/4260/0000 Formació dels empleats 
públics B 1.500.000,00 €

EN07 D/227001300/4240/0000 Treballs tècnics B 200.000,00 €

EN07 D/226003700/4240/0000 Actuacions singulars de 
suport a centres educatius B 500.000,00 €

EN0119 D/460000800/4210/0000 Funcionament 
Conservatoris i Escoles de 
Música o Dansa Locals  A 2.500.000,00 €

Esmena transaccional 2 
Transacció amb el vot particular 19 dl GP Republicà, GP de Junts per Catalunya, 

amb el text de les modificacions que comporten la introducció de diverses partides, 
variació de quantitat o de denominació de la partida de la Secció Pressupostària 
d’Educació, introduïdes als annexos del Projecte de llei del dictamen que incorpora 
l’esmena 4 del GP de Catalunya en Comú Podem aprovada en ponència. 

Educació

Partida Descripció
 Alta / 
Baixa

Import

EN0119 D/640000100/4210/0000 Inversions en mobiliari i 
estris per compte propi  B 200.000€

EN0119 D/610000101/4211/0000 Inversions en edificis -  
Institut-Escola 
Mediterrània a Viladecans A 200.000€

Esmena transaccional 3 
Transacció amb el vot particular 20 de GP Republicà, GP de Junts per Cata-

lunya, amb el text de les modificacions que comporten la introducció de diverses 
partides, variació de quantitat o de denominació de la partida de la Secció Pressu-
postaria d’Educació, introduïdes als annexos del Projecte de llei del dictamen que 
incorpora  l’esmena 5 del GP de Catalunya en Comú Podem aprovada en ponència. 

Educació

Partida Descripció
 Alta / 
Baixa

Import

EN0119 D/640000100/4210/0000 Inversions en mobiliari i 
estris per compte propi  B 200.000€

EN0119 D/610000102/4211/0000 Inversions en edificis -  
Escola Montigalà a 
Badalona A 200.000€

Esmena transaccional 4
Transacció amb el vot particular 21 de GP Republicà, GP de Junts per Catalunya, 

amb el text de les modificacions que comporten la introducció de diverses partides, 
variació de quantitat o de denominació de la partida de la Secció Pressupostària 
d’Educació, introduïdes als annexos del Projecte de llei del dictamen que incorpora  
l’esmena 6 del GP de Catalunya en Comú Podem aprovada en ponència.
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Educació

Partida Descripció
 Alta / 
Baixa

Import

EN0119 D/640000100/4210/0000 Inversions en mobiliari i 
estris per compte propi  B 200.000€

EN0119 D/610000103/4211/0000 Inversions en edificis - 
Escola Bernadí Toldrà a 
Vila-rodona A 200.000€

Esmena transaccional 5
Transacció amb el vot particular 22 de GP Republicà, GP de Junts per Catalunya, 

amb el text de les modificacions que comporten la introducció de diverses partides, 
variació de quantitat o de denominació de la partida de la Secció Pressupostària 
d’Educació, introduïdes als annexos del Projecte de llei del dictamen que incorpora  
l’esmena 18 del GP de Catalunya en Comú Podem aprovada en ponència. 

Educació

Partida Descripció
 Alta / 
Baixa

Import

EN0119 D/640000100/4210/0000 Inversions en mobiliari i 
estris per compte propi  B 100.000€

EN0119 D/610000104/4211/0000 Inversions en edificis - FP 
Hostaleria a Palafrugell A 100.000€

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2020
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Susanna Se-

govia Sánchez, GP CatECP, portaveus

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de 
Catalunya
202-00035/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Pròrroga: 15 dies hàbils (del 20.04.2020 a l’11.05.2020).
Finiment del termini: 12.05.2020; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista
202-00067/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 61294; 61584).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 14.04.2020 al 05.05.2020).
Finiment del termini: 06.05.2020; 10:30 h.
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3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament

Proposta de reforma del Reglament del Parlament de Catalunya 
per a garantir el funcionament del Parlament en circumstàncies 
excepcionals
211-00002/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 62103 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2020

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableixen els articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, 
en relació a l’article 129 i la disposició final primera, presenta la proposició de llei 
següent i sol·liciten que d’acord amb el que estableix l’article 138.2 del Reglament, 
la seva tramitació pel procediment de lectura única.

Proposició de llei de modificació del Reglament del Parlament de 
Catalunya per garantir el funcionament del Parlament en circumstàncies 
excepcionals

Exposició de motius
El Reglament del Parlament de Catalunya ha de ser un instrument útil i adequat 

per a poder desenvolupar les funcions parlamentàries que garanteixen l’autogovern 
de Catalunya i que tenen assignades els diputats i diputades, màxim representants 
de la sobirania popular.

En el moment actual, amb el confinament de la població de Catalunya per la pan-
dèmia provocada pel Covid-19, s’ha comprovat que el Reglament del Parlament no està 
adequat per a donar resposta a les necessitats d’un parlament en aquestes situacions.

Es fa doncs necessari i imprescindible, i amb caràcter d’urgència, adequar aques-
ta norma a les necessitats actuals i a d’altres que es poguessin donar en el futur que 
puguin impedir que als diputats i diputades a exercir les seves funcions.

El màxim òrgan de representació de la voluntat popular en els règims democrà-
tics no es pot veure paralitzat i sense instruments precisament en moments de crisi 
o excepcionals.

En ple segle xxi la tecnologia ens ofereix la possibilitat d’adequar l’activitat par-
lamentària a circumstàncies excepcionals per tal de garantir els drets i deures dels 
diputats i diputades i el desenvolupament de l’activitat parlamentària amb plenes 
garanties democràtiques.

Els parlaments tenen la necessitat d’adequar-se arreu del mon a aquestes cir-
cumstàncies excepcionals. Tal i com han posat de manifest el president de l’Assem-
blea Parlamentària de l’OSCE, ara és el moment d’aplicar mesures innovadores per 
garantir la democràcia parlamentària. En aquest sentit la Unió Interparlamentària 
també destaca que «el paper del parlament és més important que mai, per aprovar 
lleis d’emergència, assignar recursos i controlar l’acció de govern».

Proposició de llei

Article 1
Es modifica l’article 73.1 del Reglament del Parlament de Catalunya.
«Article 73 
»1. El Parlament té les seves sessions al Palau del Parlament, a la ciutat de Bar-

celona. El Ple i les comissions poden tenir sessions en altres indrets de Catalunya, 
per acord de la Mesa i la Junta de Portaveus. Els òrgans del Parlament també poden 
tenir sessions no presencials en els termes que estableix l’article 78 bis.»
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Article 2
S’addiciona un nou article 78 bis al Reglament del Parlament de Catalunya.
«Nou article 78 bis 
»1. Els òrgans del Parlament, a petició de dos grups parlamentaris o de la cin-

quena part de llurs membres, poden tenir sessions no presencials en el cas que la 
capacitat de desplaçament dels diputats es vegi greument afectada com a conseqüèn-
cia de catàstrofes naturals o accidents greus i a gran escala, crisis sanitàries i greus 
episodis de contaminació, o paràlisi dels serveis públics essencials. En les mateixes 
circumstàncies, els diputats poden participar i votar telemàticament en les sessions 
presencials.

»2. Correspon a la Mesa del Parlament, d’acord amb la Junta de Portaveus, acor-
dar, la celebració de sessions plenàries i de comissions no presencials, i l’ús del sis-
tema de votació telemàtica. En aquests casos, la Mesa i la Junta de Portaveus poden 
tenir sessions no presencials sense necessitat d’un acord previ.

»3. Si es produeix una fallada tècnica sobrevinguda que impedeixi a un diputat 
la participació per videoconferència o altres sistemes tècnics adequats per a ga-
rantir el seguiment, el debat i la votació, s’ha de suspendre la sessió, llevat que el 
diputat afectat manifesti el seu assentiment, de manera fefaent, a la continuació de 
la sessió.» 

Article 3
S’addiciona a l’article 91.1 del Reglament del Parlament de Catalunya el següent 

paràgraf: 
«1. [...] En les sessions no presencials a què fa referència l’article 78 bis, es com-

puten com a presents els membres de la cambra que efectivament participin en cada 
sessió. En les sessions presencials, també es computen com a presents els membres 
de la cambra que hi participen o hi voten telemàticament perquè la Mesa els ha au-
toritzat expressament a fer-ho.»

Disposició final. Entrada en vigor
La reforma entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial 

del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

SOL·LICITUD DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Presentació: GP JxCat (reg. 62103).
D’acord amb l’article 138.2 del Reglament, s’admet a tràmit. La sol·licitud de trami-
tació en lectura única és en condicions d’ésser inclosa en l’ordre del dia d’una pro-
pera sessió.
Acord: Mesa del Parlament, 07.04.2020.

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

D’acord amb l’article 138 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s’acorda 
de proposar al Ple que la Proposta de reforma del Reglament del Parlament de Cata-
lunya per a garantir el funcionament del Parlament en circumstàncies excepcionals 
sigui tramitada pel procediment de lectura única.
Acord: Mesa del Parlament, 14.04.2020.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la carretera C-31 al pas pel Garraf i el 
Baix Penedès
250-01209/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2020 al 05.05.2020).
Finiment del termini: 06.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.04.2020.

Proposta de resolució sobre el sostre del gimnàs de l’Escola Mitja 
Costa, de Montcada i Reixac
250-01210/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2020 al 05.05.2020).
Finiment del termini: 06.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.04.2020.

Proposta de resolució sobre el servei de farmàcia a Santa Perpètua 
de Mogoda
250-01211/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2020 al 05.05.2020).
Finiment del termini: 06.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.04.2020.
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Proposta de resolució sobre l’Hospital d’Igualada
250-01212/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2020 al 05.05.2020).
Finiment del termini: 06.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.04.2020.

Proposta de resolució sobre la Fundació Hospital Sant Joan de Déu 
de Martorell
250-01213/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2020 al 05.05.2020).
Finiment del termini: 06.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.04.2020.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’urgències 
d’atenció primària a Esparreguera
250-01214/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2020 al 05.05.2020).
Finiment del termini: 06.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.04.2020.

Proposta de resolució sobre la unitat de VIH de Lleida
250-01215/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2020 al 05.05.2020).
Finiment del termini: 06.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.04.2020.

Proposta de resolució sobre els catalans a l’exterior
250-01216/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2020 al 05.05.2020).
Finiment del termini: 06.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.04.2020.

Proposta de resolució sobre els talls viaris per les concentracions al 
carrer Barcelona de Girona
250-01217/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2020 al 05.05.2020).
Finiment del termini: 06.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.04.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2020 al 05.05.2020).
Finiment del termini: 06.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.04.2020.
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Proposta de resolució sobre la commemoració del Dia Europeu en 
Memòria de les Víctimes del Terrorisme
250-01219/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2020 al 05.05.2020).
Finiment del termini: 06.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.04.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2020 al 05.05.2020).
Finiment del termini: 06.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.04.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2020 al 05.05.2020).
Finiment del termini: 06.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.04.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2020 al 05.05.2020).
Finiment del termini: 06.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.04.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2020 al 05.05.2020).
Finiment del termini: 06.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.04.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2020 al 05.05.2020).
Finiment del termini: 06.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.04.2020.

Proposta de resolució sobre l’evolució de l’aplicació StopCovid19Cat
250-01225/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2020 al 05.05.2020).
Finiment del termini: 06.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.04.2020.
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Proposta de resolució sobre la jornada escolar als centres educatius
250-01226/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2020 al 05.05.2020).
Finiment del termini: 06.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.04.2020.

Proposta de resolució sobre la recuperació de la sisena hora als 
centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya
250-01227/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2020 al 05.05.2020).
Finiment del termini: 06.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.04.2020.

Proposta de resolució sobre la renovació de l’acord amb els 
municipis per a reduir les ràtios als centres educatius
250-01228/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2020 al 05.05.2020).
Finiment del termini: 06.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.04.2020.

Proposta de resolució sobre la gestió de la crisi sanitària de la 
Covid-19 en el Cos de Mossos d’Esquadra
250-01229/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2020 al 05.05.2020).
Finiment del termini: 06.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.04.2020.

Proposta de resolució sobre les mesures de lluita contra la Covid-19 
en l’àmbit del sistema de seguretat
250-01230/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2020 al 05.05.2020).
Finiment del termini: 06.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.04.2020.

Proposta de resolució sobre l’adopció de plans de contingència al 
061 CatSalut Respon per a preveure situacions d’emergència
250-01231/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2020 al 05.05.2020).
Finiment del termini: 06.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.04.2020.

Proposta de resolució sobre el reforç del personal de les presons 
durant la crisi de la Covid-19
250-01232/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2020 al 05.05.2020).
Finiment del termini: 06.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.04.2020.
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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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2020 al 05.05.2020).
Finiment del termini: 06.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.04.2020.

Proposta de resolució sobre la intervenció urgent de la Unitat Militar 
d’Emergència per a desinfectar els centres penitenciaris
250-01234/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2020 al 05.05.2020).
Finiment del termini: 06.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.04.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2020 al 05.05.2020).
Finiment del termini: 06.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.04.2020.
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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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2020 al 05.05.2020).
Finiment del termini: 06.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.04.2020.

Proposta de resolució sobre la col·laboració entre les administracions 
públiques
250-01237/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 62148 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Dimas Gragera Velaz, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la cola-
boración entre las distintes administraciones públicas, para que sea sustanciada ante 
la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La crisis provocada por el Covid-19 está teniendo graves implicaciones sanitari-

as, sociales, económicas y financieras. En este momento, la principal prioridad de 
las administraciones debe ser atender la emergencia sanitaria, pero también deben 
trabajar también para establecer las políticas públicas necesarias para intentar paliar 
los efectos que esta crisis va a tener sobre todos los colectivos de nuestra sociedad.

En estos momentos, la solidaridad, la colaboración y la lealtad entre adminis-
traciones es fundamental. Desde la Generalitat de Cataluña se está liderando esta 
coordinación entre las distintas administraciones y desde el grupo parlamentario de 
Ciutadans consideramos no se puede escatimar recursos en la colaboración con las 
administraciones locales.

Los Ayuntamientos como primera administración de atención a la ciudadanía 
están gestionando esta crisis a través de los servicios municipales y es necesario que 
desde el Govern de la Generalitat se dé un mensaje inequívoco de colaboración con 
las administraciones locales.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1) Devolver inmediatamente la deuda mantenida con los municipios.
2) Dotar efectivamente todos los recursos necesarios para asumir de forma efec-

tiva las competencias del Govern de la Generalitat que tienen afectación directa so-
bre los municipios, para evitar situaciones como las acontecidas hasta la fecha, en el 
que los municipios han tenido que anticipar recursos o asumir estas competencias.

3) Dotar una línea de ayudas municipales extraordinaria para atender proyectos 
y necesidades derivadas de la crisis del Covid-19.
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4) Realizar un estudio en colaboración con los Ayuntamientos y entidades mu-
nicipales, para detectar las áreas de especial afectación y vulnerabilidad y diseñar 
y dotar económicamente planes de acciones dirigidos a reducir el impacto del Co-
vid-19 en esas áreas.

5) Priorizar en estos planes de acciones la atención a los municipios con menor 
capacidad de recursos.

Palacio del Parlamento, 7 de abril de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Dimas Gragera Velaz, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la formació artística i les escoles de 
música
250-01238/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 62151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

mentari 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 
formació artística i les escoles de música, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
És ben sabut que les arts són una eina bàsica per a la formació integral dels in-

fants i que, de fet, bona part de l’èxit del desenvolupament tant dels infants com dels 
i les joves ve condicionat pel seu bagatge en la formació artística. Una formació que, 
en aquest moments, a Catalunya no s’ofereix com a ensenyament reglat.

Des de fa anys, d’altra banda, la formació artística és una oportunitat que només 
arriba a determinats sectors de la població i, en general, l’accés està molt condici-
onat pel nivell socioeconòmic de les famílies. L’accés a aquesta formació, a més, 
ve també determinat per altres factors que ho agreugen, com la falta de places pú-
bliques, un repartiment molt desigual arreu del territori, la insuficiència del suport 
que ofereix actualment la Generalitat als municipis que ho impulsen, una concepció 
fragmentada dels processos i dels aprenentatges artístics o una oferta pràcticament 
inexistent en algunes disciplines artístiques.

Les escoles de música son un dels àmbits on més evident és l’infrafinançament. 
Abans de les retallades el finançament de les Escoles Municipals de Música es re-
partia entre els Ajuntaments (47%), la Generalitat (28%) i les famílies (25%), però la 
Generalitat va suprimir la seva part. Aquesta desaparició del finançament per part 
del Departament d’Educació ha anat acompanyada, d’altra banda, d’endarreriments 
en els pagaments dels darrers dos cursos.

Malgrat tot, el nombre d’estudiants d’escoles de música ha passat de 30.000 
alumnes l’any 2010 a 38.000 alumnes en l’actualitat, fet que posa de manifest la 
bona feina realitzada per les escoles de música públiques, fins i tot en un context 
totalment advers.

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. Facilitar i donar suport al desplegament d’Escoles de les Arts, interdisciplinà-

ries, que integrin múltiples disciplines artístiques i que es dotin d’una estructura en 
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xarxa, tot desenvolupant una part de la seva acció formadora integrada en els cen-
tres educatius i en els equipaments culturals de proximitat com poden ser centres 
cívics i casals.

2. Impulsar polítiques de suport a la formació artística potenciant, des del res-
pecte a l’autonomia municipal i les especificitats de cada territori, aquelles iniciati-
ves que: 

a. Apostin per la formació artística des de la vessant comunitària i arribin al 
màxim nombre de població possible, especialment en aquells entorns, edats i pobla-
cions a les que actualment no s’hi arriba.

b. Ofereixin una formació artística interdisciplinària, que doni oportunitat de 
conèixer múltiples disciplines artístiques (audiovisuals - escèniques - musicals - vi-
suals i plàstiques) i que les connecti.

c. Connectin les escoles de música, les escoles d’art i disseny, fàbriques de crea-
ció i entitats i col·lectius que estan desenvolupant iniciatives en aquestes direccions 
amb el sistema educatiu reglat.

d. S’insereixin en les primeres etapes de l’educació en el context escolar (Educa-
ció Infantil i Primària), oferint aquesta formació de forma integrada amb el suport 
de professionals de diferents disciplines.

e. Garanteixin que les iniciacions artístiques siguin el més universals possibles 
per tal que després puguin tenir l’opció de seguir itineraris artístics posteriors.

3. Recuperar el finançament de les Escoles de Música amb l’objectiu de tendir 
cap a un sistema de finançament repartit en tres terços –entre la Generalitat, els 
Ajuntaments i les famílies– per tal d’avançar cap a l’equitat en l’accés als ensenya-
ments artístics.

4. Establir un programa de beques i ajudes per poder sufragar les despeses deri-
vades de la formació artística (materials, eines, instruments musicals, etc.).

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre el garantiment de la viabilitat de les llars 
d’infants
250-01239/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 62163 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.04.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para garantizar la 
viabilidad de las guarderías, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Educación de 0 a 3 años sufre el desprecio constante por parte del Govern 

de la Generalitat de Catalunya, concretamente en el año 2011 redujo el importe de 
1.800 euros a 1.300 euros anuales por niño, mientras que a partir del año 2014 eli-
minó totalmente sus aportaciones.

Tras seis años dedicando cero euros a las guarderías, ahora, con la crisis genera-
da por el Covid-19, las guarderías se encuentran en una situación de máxima grave-
dad económica llevándolas a una situación económicamente insostenible que puede 
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suponer el cierre de muchas de ellas si no se ponen en marcha rápidamente medidas 
urgentes de apoyo al sector de las guarderías.

Cabe recordar que la Educación de 0 a 3 años es fundamental para la concilia-
ción de la vida laboral y familiar, así como para el éxito escolar posterior, especial-
mente en los alumnos que provienen de situaciones socioculturales desfavorecidas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Goverm de la Generalitat a: 
1. Hacer efectivas las subvenciones ya otorgadas del curso 2018-19 y que se en-

cuentran a día de hoy pendientes de pago.
2. La tramitación por la vía de urgencia de las subvenciones destinadas a guar-

derías correspondientes al curso 2019-20 y su abono por la vía de urgencia.
3. La condonación temporal de algunas obligaciones tributarias de titularidad de 

la Generalitat de Catalunya.

Palacio del Parlamento, 7 de abril de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Acord de la Mesa del Parlament, del 20 d’abril de 2020, sobre la 
pròrroga dels terminis de les iniciatives parlamentàries en el marc 
de les mesures de caràcter excepcional adoptades amb relació al 
funcionament del Parlament i de l’Administració parlamentària a 
causa de l’epidèmia de la Covid-19
395-00106/12

ACORD

Mesa del Parlament, 20.04.2020

En data del 30 de març de 2020, el president del Parlament (BOPC 577, 30.03.2020), 
en virtut de l’autorització de la Mesa del Parlament del dia 24 de març de 2020 (BOPC 
576, 27.03.2020), va prorrogar per un període de quinze dies els terminis de totes les 
tramitacions parlamentàries, atesa la pròrroga de l’estat d’alarma declarat 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. 

En data del 31 de març de 2020, la Mesa del Parlament (BOPC 579, 03.04.2020) 
va acordar deixar sense efecte la pròrroga de quinze dies acordada anteriorment pel 
que fa a les preguntes al Govern a respondre per escrit i les sol·licituds d’informació 
relacionades amb la crisi sanitària derivada de la Covid-19, i, en data del 7 d’abril 
de 2020, va acordar deixar al Govern el judici sobre la no vinculació de les iniciati-
ves parlamentàries amb aquesta crisi i reservar-se, la Mesa, la darrera decisió sobre 
l’aplicació, si escau, de la pròrroga.

En data del 9 d’abril de 2020, el Congrés dels Diputats, mitjançant el Reial de-
cret 487/2020, del 10 d’abril pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial 
decret 463/2020, va autoritzar per segona vegada la pròrroga de l’estat d’alarma, que 
es va establir fins el 26 d’abril de 2020.

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 20 d’abril de 2020, en el marc de 
les mesures adoptades per a evitar el contagi de la Covid-19 en l’àmbit parlamentari, 
i atesa la dita pròrroga de l’estat d’alarma, 

Acorda: 
1. Prorrogar per un període de quinze dies, a partir de la data d’adopció d’aquest 

acord, els terminis de les tramitacions parlamentàries. La pròrroga s’aplicarà al fini-
ment dels terminis inicialment establerts o als que estiguin eventualment prorrogats. 

2.  Mantenir el règim de pròrroga ordinari dels terminis de resposta de les pre-
guntes al Govern a respondre per escrit i les sol·licituds d’informació relacionades 
amb la crisi sanitària derivada de la Covid-19, en els mateixos termes en què es va 
acordar el 31 de març.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent  

i Ramió
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 665/XII, sobre la instal·lació 
de càmeres de videovigilància a les dependències dels centres 
penitenciaris
290-00616/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 62189 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.04.2020

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 665/XII, sobre la 
instal·lació de càmeres de videovigilància a les dependències dels centres peniten-
ciaris (tram. 290-00616/12), us informo del següent:

Els Departaments de Règim Tancat (DERT) dels Centres Penitenciaris (CP)  
Brians 2, Brians 1 Dones, Joves, Lledoners, Mas d’Enric, Puig de les Basses, i Qua-
tre Camins, compten amb sistemes de videovigilància que monitoritzen tots els es-
pais de circulació (excepte les escales de circulació en Brans 2 i Quatre Camins), 
d’activitats i de passeig dels interns, així com de les cel·les de contenció.

A la resta de centres es disposa de videovigilància a les cel·les de contenció i als 
espais d’activitat.

El mes de novembre de 2019 es va fer l’encàrrec a Infraestructures.cat d’instal·la-
ció als centres on encara no s’hi ha instal·lat aquests elements (CLAU: JVX-19282). 
Per tant, està en procés de licitació de projecte.

En l’ampliació de sistemes, una vegada s’aprovi el pressupost del projecte, s’in-
clou l’ampliació de sistemes de vídeo gravació encriptada de les sales d’escorcoll, i 
videogravació d’imatges i so de totes les cel·les de contenció i aïllament provisional.

Barcelona, abril de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 108/XII, sobre la gestió del 
territori, la lluita contra el despoblament rural i els ajuts a zones que 
han patit incendis forestals
390-00108/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 62083 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.04.2020

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 108/XII, sobre la gestió del territori, 
la lluita contra el despoblament rural i els ajuts a zones que han patit incendis fores-
tals (tram. 390-00108/12), us informo del següent:

En relació amb la segona mesura inclosa a l’apartat b), recordar que és en el marc 
de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural on es segueix avan-
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çant en la definició de la situació actual i en la concreció de les necessitats i les con-
seqüents mesures per establir un pla transversal de tot el Govern amb l’objectiu de 
reduir les desigualtats que encara afecten a algunes de les àrees rurals i despoblades 
de Catalunya. Tant el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
(DARP) com la resta de departaments del Govern treballen amb l’objectiu de garan-
tir la igualtat d’oportunitats i contribuir a l’equilibri territorial.

Tot i que l’esclat de la crisi sanitària relacionada amb el Covid-19, i l’aplicació 
de les diverses mesures preventives emparades per la declaració de l’Estat d’alarma, 
ha impossibilitat la convocatòria de la Comissió prevista per a finals de març, en el 
marc dels treballs que s’estan desenvolupant es plantejarà als membres dels diversos 
departaments i agents implicats la necessitat de reforçar els serveis públics a través 
d’iniciatives legislatives a aquelles comarques on, d’acord a les conclusions de la Co-
missió, s’hi identifiqui una pèrdua de població significativa. L’objectiu és el d’igualar 
el màxim possible la qualitat de vida entre els territoris de baixa densitat poblacio-
nal i els de més alta densitat de població.

En aquest sentit, en el de l’anàlisi demogràfic i amb les dades de què es disposa 
en aquests moments, d’acord a la sèrie 1998-2019 no s’identifica un despoblament 
significatiu de les comarques, sinó que existeix un traspàs de població dels pobles 
més petits cap als més grans i a les capitals de les mateixes comarques. En aquest 
sentit, és necessari que les polítiques de suport tinguin en consideració l’element de 
la densitat de població i els serveis públics dels quals disposen.

Respecte al desplegament de la Llei 3/2019, del 17 de juny, d’espais agraris, en 
aquests moments s’està redactant el text de reglament que ha de desplegar la llei. 
Ja s’han iniciat les reunions amb les organitzacions agràries per debatre’l i tancar 
un acord, previ a la seva aprovació. Aquest reglament ha de fixar, bàsicament, tres 
línies: el procés de redacció dels Plans Territorials Agraris Específics, que hauran 
de conformar el Pla Territorial Agrari de Catalunya; els requeriments de l’anàlisi 
d’afectacions agràries; i el funcionament del registre de terres en desús. L’aprovació 
d’aquesta llei i el seu desplegament reglamentari dona resposta a una reivindicació 
històrica del sector i del territori, i té per objectiu garantir les activitats agrícoles, 
ramaderes i forestals a Catalunya, possibilitant la protecció dels espais agraris. Per 
tant, facilitarà la planificació del territori tenint en compte el sector agrari, en la seva 
activitat de productor d’aliments, bens i serveis, però també valorant el seu paper 
d’equilibrador del territori i cohesionador social.

Respecte a l’apartat sobre la nova llei de muntanya, el Govern fa temps que està 
treballant en la renovació de la política de muntanya basada en la vigent Llei 2/1983 
d’alta muntanya, per una llei de nova factura, més adequada a les circumstàncies 
actuals.

Així, en la passada legislatura el Govern ja va aprovar la memòria prèvia que 
marcà l’inici del projecte de llei, es van portar a terme reunions interdepartamentals 
de treball per avançar en la seva definició, es van fer diverses reunions informatives 
als territoris de muntanya i, finalment, es va redactar un esborrany de projecte de 
llei de muntanya.

Com a resultat d’aquesta tasca es pot concloure que l’objectiu de la nova llei 
de muntanya és establir un conjunt de mesures i d’instruments que afavoreixin el 
desenvolupament social i econòmic i la millora de la qualitat de vida de la població 
dels territoris de muntanya de Catalunya, a partir del reconeixement de la seva es-
pecificitat i de les seves condicions climàtiques i orogràfiques, dels valors naturals i 
culturals que li són propis i del paper que tenen en l’equilibri territorial del conjunt 
del país.

En qualsevol cas, cal considerar les excepcionals circumstancies que està patint 
el país en aquest temps, les quals han comportat un alentiment de la tramitació de 
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la nova llei. Tanmateix, amb la tasca feta fins ara es continuarà amb el tràmit de la 
nova llei de muntanya i ben aviat es podran concretar més aspectes de tramitació.

Barcelona, 6 d’abril de 2020
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Control del compliment de la Moció 154/XII, sobre la cohesió 
territorial
390-00154/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020

Control del compliment de la Moció 155/XII, sobre l’impacte dels 
càrtels en l’economia catalana i l’Administració de la Generalitat
390-00155/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020

Control del compliment de la Moció 156/XII, sobre el sector agrícola
390-00156/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020

Control del compliment de la Moció 157/XII, sobre la cultura a 
Catalunya
390-00157/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020

Control del compliment de la Moció 158/XII, sobre la situació dels 
centres d’internament per a estrangers
390-00158/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020
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Control del compliment de la Moció 159/XII, sobre els nous projectes 
d’incineració de residus
390-00159/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.04.2020

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació sobre les mesures adoptades pel Departament per a fer 
front a la Covid-19
355-00130/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació (reg. 61662).
Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació, 15.04.2020.

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 14 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, tinguda el 17.04.2020, DSPC-C 478.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 21 de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència, tinguda el 15.04.2020, DSPC-C 500.
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Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de 
Justícia sobre les mesures adoptades per a fer front a la crisi de la 
Covid-19
355-00133/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Departament de Justícia (reg. 
61747).
Comissió competent: Comissió de Justícia.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa de la Comissió de Justícia, 
17.04.2020.

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat sobre les mesures adoptades pel Departament 
per a fer front a la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19
355-00135/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament de Territori i Sosteni-
bilitat (reg. 61756).
Comissió competent: Comissió de Territori.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa de la Comissió de Territori, 
16.04.2020.

Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les mesures 
adoptades pel Departament per a fer front a la crisi provocada per la 
pandèmia de la Covid-19
355-00136/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament de Territori i Sosteni-
bilitat (reg. 61756).
Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa de la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, 16.04.2020.

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la 
consellera d’Empresa i Coneixement sobre les mesures adoptades 
per a fer front a la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19
355-00137/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Departament d’Empresa i Conei-
xement (reg. 61758).
Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa de la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, 14.04.2020.
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SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 21 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 
tinguda el 16.04.2020, DSPC-C 477.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 24 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
14.04.2020, DSPC-C 475.

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

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

Decret 54/2020, del 10 d’abril, de modificació del Decret 1/2018, del 
19 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de 
competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya
330-00221/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 62362 / Coneixement: 14.04.2020

Al president del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 23.3 de la Llei 13/2008, del 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
del Decret 54/2020, de 10 d’abril, de modificació del Decret 1/2018, de 19 de maig, 
de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departa-
ments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Ben cordialment,

Barcelona, 10 d’abril de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 54/2020, de 10 d’abril, de modificació del Decret 1/2018, de 19 
de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels depar-
taments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, és publicat al DOGC 8108, 
del 10 d’abril de 2020.
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