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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació 
de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient
200-00012/12
Correcció d’errades de publicació (BOPC 591) 5

1.01.03. Decrets llei

Resolució 752/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 4/2020, 
pel qual s’estableix un règim transitori per a la concessió de les indemnitzacions 
i ajuts per a dones víctimes de violència masclista, que preveu el Decret 80/2015, 
del 26 de maig
203-00029/12
Adopció 6

Resolució 753/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 9/2020, pel 
qual es regula la participació institucional, el diàleg social permanent i la concertació 
social de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya
203-00034/12
Adopció 7

Resolució 754/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 5/2020, 
de modificació de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al 
sector públic de Catalunya
203-00030/12
Adopció 7

Resolució 755/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 6/2020, 
de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de 
contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel co-
ronavirus SARS-CoV-2
203-00031/12
Adopció 8

Resolució 756/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 7/2020, 
de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus 
sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica
203-00032/12
Adopció 8

Resolució 757/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 8/2020, 
de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en 
matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transpa-
rència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres 
mesures complementàries
203-00033/12
Adopció 9

Resolució 758/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 10/2020, 
pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sani-
tari, econòmic i social del Covid-19
203-00035/12
Adopció 9
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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 pel qual s’estableix un règim transitori per a la concessió de les 
indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista que preveu el 
Decret 80/2015, del 26 de maig
200-00014/12
Acord del Ple 10
Tramitació pel procediment d’urgència 10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat, exclusivament amb text alternatiu 10

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de condemna de les manifestacions racistes i supremacistes 
proferides a l’hemicicle del Parlament
250-01190/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Sant Bernabé, de Berga
250-01195/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre el consum de carn de qualitat en la dieta mediterrània
250-01196/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a la protecció del 
delta de l’Ebre
250-01197/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la creació de l’Autoritat Territorial de Mobilitat de les 
Terres de l’Ebre
250-01198/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre els talls viaris per les concentracions reiterades a l’avin-
guda de la Meridiana, de Barcelona
250-01199/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el deure del Govern de garantir una oferta educativa 
d’ensenyament en espanyol
250-01200/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la retirada del projecte d’estudi informatiu de la carre-
tera C-37 relatiu a la variant de les Preses
250-01201/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la contractació directa i sense concurrència pública 
de serveis d’avaluació de programes de TV3 per la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
250-01202/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució de suport als drets dels treballadors de la planta automobi-
lística de Nissan Motor Ibérica
250-01203/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’educació en valors a les escoles i els instituts
250-01204/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la declaració de la Diada de Sant Jordi com a patrimoni 
cultural immaterial de la humanitat
250-01205/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13
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Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a impulsar el projecte 
del centre recreatiu i turístic Hard Rock a Vila-seca i Salou
250-01206/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets i les llibertats dels ciutadans 
per la inacció de les administracions públiques davant dels talls de l’avinguda Meri-
diana, de Barcelona
250-01207/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’afavoriment de l’acompanyament i la pal·liació de la 
situació de solitud de les persones hospitalitzades que pateixen la Covid-19
250-01240/12
Presentació: GP Cs 13

Proposta de resolució sobre la suma d’esforços en la comunitat internacional perquè 
la vacuna o la solució contra la Covid-19 sigui considerada bé global
250-01241/12
Presentació: GP Cs 15

Proposta de resolució sobre la revisió i l’ampliació de les partides econòmiques 
destinades a les beques de menjador
250-01242/12
Presentació: GP Cs 16

Proposta de resolució sobre la difusió d’informació transparent i veraç a la ciuta-
dania amb relació a l’afectació de la població per la Covid-19 i el nombre de morts 
per aquesta causa
250-01243/12
Presentació: GP Cs 17

Proposta de resolució de condemna de la intolerància, l’odi i la discriminació com 
a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 i de protecció efectiva dels profes-
sionals que n’hagin estat víctimes
250-01244/12
Presentació: GP Cs 18

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Adhesió del Parlament de Catalunya a la compra centralitzada de mascaretes i equips 
de protecció individual per la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat
395-00117/12 i 620-00011/12
Acord 20

4.50. Compliment de resolucions i de mocions 

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 599/XII, sobre les pantalles acústiques i de 
seguretat a Cabrils i Cabrera de Mar
290-00551/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  20

Control del compliment de la Resolució 638/XII, relativa a l’Informe de fiscalització 
5/2019, sobre Infraestructures.cat, corresponent als exercicis del 2012, el 2013 i el 
2014
290-00591/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  21

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències 

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Educació sobre les 
mesures adoptades per a fer front a la crisi de la Covid-19
355-00132/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 21
Substanciació 21

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre les 
actuacions del Departament per a pal·liar la crisi provocada per la Covid-19
355-00134/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 22
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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
Substanciació 22

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
Substanciació 22

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb 
el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre les mesures adopta-
des per a fer front a la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19
355-00138/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 22

4.90. Règim interior 

4.90.05. Pressupost del Parlament

Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 
31 de juliol de 2019
237-00005/12
Proposta al Ple 23

Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 
31 de desembre de 2019
237-00006/12
Proposta al Ple 23
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic 
i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el 
medi ambient
200-00012/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 591)

En el BOPC 591, a la pàgina 3
Títol o epígraf: Preàmbul
On hi diu:
«La part dispositiva de la llei s’organitza en cinc parts, en funció de l’àmbit ma-

terial: la part primera, relativa a les mesures fiscals; la part segona, relativa a les me-
sures financeres; la part tercera, relativa a les mesures en l’àmbit del sector públic; 
la part quarta, relativa a les mesures administratives, i la part final, que conté les 
disposicions addicionals, transitòria, derogatòria i finals.»

Hi ha de dir:
«La part dispositiva de la llei s’organitza en cinc parts, en funció de l’àmbit ma-

terial: la part primera, relativa a les mesures fiscals; la part segona, relativa a les 
mesures financeres; la part tercera, relativa a les mesures en l’àmbit del sector pú-
blic; la part quarta, relativa a les mesures administratives, i la part final, que conté 
les disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i finals.»

A la pàgina 12
Títol o epígraf: Preàmbul
On hi diu:
«V. Part final
La part final de la llei conté quatre disposicions addicionals, una disposició tran-

sitòria, dues disposicions derogatòries i tres disposicions finals.
Pel que fa a les disposicions addicionals, la primera actualitza diverses disposi-

cions en matèria de caça; la segona declara extingida la personalitat jurídica del con-
sorci Centre de Recerca en Economia i Salut; la tercera encomana al Govern un infor-
me de valoració del règim d’autonomia de gestió aplicable a entitats del sector públic 
que actuen en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació i en l’àmbit 
de la mobilitat, i la quarta impulsa el Centre de Formació Professional d’Automoció.

La disposició transitòria regula un règim retributiu transitori per al personal dels 
cossos al servei de l’Administració de justícia a Catalunya.»

Hi ha de dir:
«V. Part final
La part final de la llei conté quatre disposicions addicionals, dues disposicions 

transitòries, dues disposicions derogatòries i tres disposicions finals.
Pel que fa a les disposicions addicionals, la primera actualitza diverses dispo-

sicions en matèria de caça; la segona declara extingida la personalitat jurídica del 
consorci Centre de Recerca en Economia i Salut; la tercera encomana al Govern un 
informe de valoració del règim d’autonomia de gestió aplicable a entitats del sector 
públic que actuen en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació i 
en l’àmbit de la mobilitat, i la quarta impulsa el Centre de Formació Professional 
d’Automoció.

La disposició transitòria primera regula un règim transitori per a les formes de 
gestió no contractuals en matèria de prestació de serveis socials i sanitaris, i la dis-
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posició transitòria segona regula un règim retributiu transitori per al personal dels 
cossos al servei de l’Administració de justícia a Catalunya.»

A la pàgina 142
Títol o epígraf: Disposicions transitòries
On hi diu:
«Disposicions transitòries
Disposició transitòria única. Règim retributiu transitori del personal dels cossos 

al servei de l’Administració de justícia a Catalunya
[...].»

Hi ha de dir:
«Disposicions transitòries
Disposició transitòria primera. Règim transitori de les formes de gestió no con-

tractuals en matèria de prestació de serveis socials i sanitaris
1. Fins a l’entrada en vigor de la nova llei reguladora de les formes de gestió no 

contractuals en matèria de serveis socials, es mantenen les normatives vigents sobre 
concertacions i convenis en aquest àmbit.

2. Fins a l’entrada en vigor de la llei reguladora de les formes de gestió no con-
tractuals en matèria de salut, es mantenen els actuals convenis, contractes i concerts 
per a la provisió de serveis sanitaris d’internament, d’atenció primària, d’atenció 
sociosanitària, d’atenció a la salut mental i d’atenció a les drogodependències.

Disposició transitòria segona. Règim retributiu transitori del personal dels cos-
sos al servei de l’Administració de justícia a Catalunya

[...].»

1.01.03. Decrets llei

Resolució 752/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret 
llei 4/2020, pel qual s’estableix un règim transitori per a la concessió 
de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència 
masclista, que preveu el Decret 80/2015, del 26 de maig
203-00029/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 51, 24.04.2020, DSPC-P 91

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 d’abril de 2020, ha debatut el 
Decret llei 4/2020, del 10 de març, pel qual s’estableix un règim transitori per a la 
concessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista, 
que preveu el Decret 80/2015, del 26 de maig (tram. 203-00029/12), i ha aprovat la 
resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament 
del Parlament, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 4/2020, del 10 de març, pel qual s’estableix un règim transitori per a la con-
cessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista, que 
preveu el Decret 80/2015, del 26 de maig.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió
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Resolució 753/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 9/2020, pel qual es regula la participació institucional, el 
diàleg social permanent i la concertació social de les organitzacions 
sindicals i empresarials més representatives a Catalunya
203-00034/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 51, 24.04.2020, DSPC-P 91

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 d’abril de 2020, ha debatut el 
Decret llei 9/2020, del 24 de març, pel qual es regula la participació institucio-
nal, el diàleg social permanent i la concertació social de les organitzacions sin-
dicals i empresarials més representatives a Catalunya (tram. 203-00034/12), i ha 
aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del 
Reglament del Parlament, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 9/2020, del 24 de març, pel qual es regula la participació institucional, el 
diàleg social permanent i la concertació social de les organitzacions sindicals i em-
presarials més representatives a Catalunya.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Resolució 754/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret 
llei 5/2020, de modificació de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús 
dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
203-00030/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 51, 24.04.2020, DSPC-P 91

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 d’abril de 2020, ha debatut el De-
cret llei 5/2020, del 12 de març, de modificació de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de 
l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya (tram. 203-00030/12), i 
ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del 
Reglament del Parlament, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 5/2020, del 12 de març, de modificació de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de 
l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió
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Resolució 755/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret 
llei 6/2020, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, 
financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes 
de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2
203-00031/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 51, 24.04.2020, DSPC-P 91

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 d’abril de 2020, ha debatut 
el Decret llei 6/2020, del 12 de març, de mesures urgents en matèria assisten-
cial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar 
els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2 (tram. 203-
00031/12), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 6/2020, del 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressu-
postària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de 
la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Resolució 756/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret 
llei 7/2020, de mesures urgents en matèria de contractació pública, 
de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport 
públic i en matèria tributària i econòmica
203-00032/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 51, 24.04.2020, DSPC-P 91

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 d’abril de 2020, ha debatut el 
Decret llei 7/2020, del 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i 
en matèria tributària i econòmica (tram. 203-00032/12), i ha aprovat la resolució se-
güent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, 
s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 7/2020, del 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pú-
blica, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en 
matèria tributària i econòmica.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió
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Resolució 757/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret 
llei 8/2020, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de 
març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de 
salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport 
públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres 
mesures complementàries
203-00033/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 51, 24.04.2020, DSPC-P 91

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 d’abril de 2020, ha debatut el 
Decret llei 8/2020, del 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 
17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i ges-
tió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària 
i econòmica, i d’adopció d’altres mesures complementàries (tram. 203-00033/12), i 
ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del 
Reglament del Parlament, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 8/2020, del 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 
de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de 
residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i eco-
nòmica, i d’adopció d’altres mesures complementàries.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Resolució 758/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret 
llei 10/2020, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per 
fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social del Covid-19
203-00035/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 51, 24.04.2020, DSPC-P 91

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 d’abril de 2020, ha debatut el 
Decret llei 10/2020, del 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extra-
ordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social del Covid-19 (tram. 
203-00035/12), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix 
l’article 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha de publicar en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 10/2020, del 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinà-
ries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social del Covid-19.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; 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 pel qual s’estableix un règim transitori per a la 
concessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de 
violència masclista que preveu el Decret 80/2015, del 26 de maig
200-00014/12

ACORD DEL PLE

Sessió 51, 24.04.2020, DSPC-P 91

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 d’abril de 2020, ha adoptat la Re-
solució 752/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 4/2020, pel 
qual s’estableix un règim transitori per a la concessió de les indemnitzacions i ajuts 
per a dones víctimes de violència masclista, que preveu el Decret 80/2015, del 26 de 
maig (tram. 203-00029/12). Un cop validat aquest decret llei, i d’acord amb l’article 
158.4 del Reglament, s’ha sotmès a votació la proposta de tramitar-lo com a projecte 
de llei, que ha estat aprovada per 69 vots a favor, 65 vots en contra i cap abstenció.

Aquest acord del Ple dona lloc a la tramitació com a projecte de llei del Decret 
llei 4/2020, del 10 de març, pel qual s’estableix un règim transitori per a la conces-
sió de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista, que 
preveu el Decret 80/2015, del 26 de maig. D’acord amb l’article esmentat del Regla-
ment, no s’hi poden presentar esmenes de retorn.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Article 158.4 del Reglament del Parlament.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT, EXCLUSIVAMENT 

AMB TEXT ALTERNATIU

Termini: atès el procediment d’urgència, 5 dies hàbils (del 04.05.2020 al 08.05.2020).
Finiment del termini: 11.05.2020; 10:30 h.

N. de la r.: El text del Decret llei, que es tramita com a Projecte de llei, va ésser pu-
blicat en el BOPC 577, del 30 de març de 2020, a la pàgina 3.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de condemna de les manifestacions racistes i 
supremacistes proferides a l’hemicicle del Parlament
250-01190/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 62725).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 22.04.2020 al 13.05.2020).
Finiment del termini: 14.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Sant Bernabé, de Berga
250-01195/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 62728).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 22.04.2020 al 13.05.2020).
Finiment del termini: 14.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el consum de carn de qualitat en la dieta 
mediterrània
250-01196/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 62729).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 22.04.2020 al 13.05.2020).
Finiment del termini: 14.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a la 
protecció del delta de l’Ebre
250-01197/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 62730).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 22.04.2020 al 13.05.2020).
Finiment del termini: 14.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació de l’Autoritat Territorial de 
Mobilitat de les Terres de l’Ebre
250-01198/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 62731).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 22.04.2020 al 13.05.2020).
Finiment del termini: 14.05.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre els talls viaris per les concentracions 
reiterades a l’avinguda de la Meridiana, de Barcelona
250-01199/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 62732).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 22.04.2020 al 13.05.2020).
Finiment del termini: 14.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el deure del Govern de garantir una 
oferta educativa d’ensenyament en espanyol
250-01200/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 62733).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 22.04.2020 al 13.05.2020).
Finiment del termini: 14.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la retirada del projecte d’estudi 
informatiu de la carretera C-37 relatiu a la variant de les Preses
250-01201/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 62734).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 22.04.2020 al 13.05.2020).
Finiment del termini: 14.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la contractació directa i sense 
concurrència pública de serveis d’avaluació de programes de TV3 per 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-01202/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 62735).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 22.04.2020 al 13.05.2020).
Finiment del termini: 14.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució de suport als drets dels treballadors de la 
planta automobilística de Nissan Motor Ibérica
250-01203/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 62736).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 22.04.2020 al 13.05.2020).
Finiment del termini: 14.05.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’educació en valors a les escoles i els instituts
250-01204/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 62737).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 22.04.2020 al 13.05.2020).
Finiment del termini: 14.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la declaració de la Diada de Sant Jordi 
com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat
250-01205/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 62738).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 22.04.2020 al 13.05.2020).
Finiment del termini: 14.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a impulsar 
el projecte del centre recreatiu i turístic Hard Rock a Vila-seca i Salou
250-01206/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 62739).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 22.04.2020 al 13.05.2020).
Finiment del termini: 14.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets i les llibertats 
dels ciutadans per la inacció de les administracions públiques davant 
dels talls de l’avinguda Meridiana, de Barcelona
250-01207/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 62740).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 22.04.2020 al 13.05.2020).
Finiment del termini: 14.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’afavoriment de l’acompanyament i la 
pal·liació de la situació de solitud de les persones hospitalitzades 
que pateixen la Covid-19
250-01240/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 62350 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Jorge Soler González, diputado 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 favorecer el 
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acompañamiento y paliar la situación de soledad de todas las personas con ingresos 
hospitalarios que padezcan el Covid-19 , para que sea sustanciada ante la Comissió 
de Salut, con el siguiente texto:

Exposición de motivos
El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó el 

brote de Covid-19 a pandemia mundial debido a su rápida propagación en el conjun-
to de los territorios y, derivando así, a una emergencia sanitaria sin precedentes a la 
que el mundo se está enfrentando con un coste dramático de vidas humanas. 

En España, la rapidez de la evolución de los hechos requirió la adopción del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el cual declaró el Estado de Alarma, a efectos 
de frenar la propagación del Covid-19. Sin embargo, el crecimiento exponencial del 
número de afectados ha puesto a prueba la capacidad de atención de nuestra sanidad 
pública, provocando en muchas Comunidades Autónomas un colapso hospitalario 
que ha obligado a tomar decisiones drásticas en cuanto a la atención de pacientes y 
la creación de unidades hospitalarias reconvertidas a partir de infraestructuras de 
los hospitales que no estaban preparadas para dicha función.

En consecuencia, el aumento de la presión asistencial ha desbordado la capaci-
dad normal de los hospitales para atender a los pacientes, especialmente aquellos 
que requerían de las unidades de cuidados intensivos (UCI) en los hospitales, origi-
nando que se hayan tenido que reconvertir quirófanos y unidades de reanimación en 
espacios de planta con dispositivos habilitados como UCI para atender este colapso 
generalizado, además de utilizar recursos de los centros de titularidad privada para 
atender a los enfermos más graves.

No se puede olvidar tampoco que, a los enfermos con Covid-19, se suman los de 
otras patologías que requieren en múltiples casos, la misma o mayor atención debido 
a la gravedad de su situación, por lo que el tensionamiento del sistema sanitario se 
encuentra más agravado si cabe para atender a todos los pacientes bajo las circuns-
tancias actuales.

Desgraciadamente, el número de fallecidos diarios provocados por el coronavirus 
sigue siendo muy elevado. Detrás de esas cifras, está la realidad que afrontan muchos 
pacientes, que ven agravada su situación de enfermedad por la incomunicación y la 
soledad, circunstancia que en muchos casos acaba, trágicamente, en un fallecimiento 
ya dramático al que se suman la soledad y la lejanía de los seres queridos.

La respuesta incansable de nuestros profesionales, entre sanitarios y sociosani-
tarios está siendo admirable en esta labor humanitaria, proporcionando en muchos 
casos sus propios medios para que los pacientes puedan hablar con sus familiares 
y disponer de unos minutos de contacto con sus allegados en momentos difíciles. 

Es por ello que, habida cuenta de la fatalidad que supone hacer frente al virus en 
unas circunstancias de extrema dificultad, consideramos necesario habilitar, en la 
medida de lo posible, medidas para ayudar a los pacientes a sobrellevarlas. Especi-
almente a aquellos en fase crítica que pueden verse ante la situación de morir en so-
ledad, al no poder estar en contacto con ningún ser querido desde el momento de la 
hospitalización. Velar por que muchas personas puedan, al menos, tener compañía 
en los momentos finales de su vida es una cuestión humanitaria.

En consecuencia, y con el objetivo de paliar la soledad y aislamiento de los paci-
entes ingresados en los hospitales, este Grupo Parlamentario pone en conocimiento 
las medidas sucesivas, independientemente de la patología causante del ingreso y, 
hasta que se normalice la situación epidemiológica del Covid-19. 

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 que aplique las 

siguientes actuaciones para favorecer el acompañamiento y paliar la situación de 
soledad de todas las personas con ingresos hospitalarios que padezcan el Covid-19:
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Permitir la accesibilidad de un familiar o ser querido que pueda acompañar a 
pacientes críticos con Covid-19 en los que se prevea un fallecimiento próximo para 
evitar que pase los momentos finales de su vida en soledad. Dicho acceso deberá 
contemplarse siempre respetando el protocolo de funcionamiento del centro hospi-
talario, garantizando el suministro del material necesario para minimizar el riesgo 
de contagio, y siempre que las necesidades de equipamientos individuales de pro-
tección de los profesionales sanitarios del centro se encontrasen previa y suficiente-
mente cubiertas. 

Facilitar la entrega y/o uso de medios de comunicación electrónica personales, 
garantizando su limpieza a la entrada, a fin de facilitar el entretenimiento de los pa-
cientes y su comunicación con el medio exterior.

Organizar actividades de entretenimiento para los pacientes aislados, que no im-
pliquen compartir material, a través de los terapeutas ocupacionales o trabajadores 
sociales. Asimismo, se fomentará la orientación temporoespacial de los pacientes 
permitiendo que tengan objetos personales en la habitación, siempre que sea posible 
garantizar la limpieza y desinfección adecuadas de los mismos.

Palacio del Parlamento, 14 de abril de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Jorge Soler González, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la suma d’esforços en la comunitat 
internacional perquè la vacuna o la solució contra la Covid-19 sigui 
considerada bé global
250-01241/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 62378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Susana Beltrán García, diputada 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 para aunar esfuer-
zos en la comunidad internacional para que la vacuna o remedio contra el Covid sea 
considerado Bien Global, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Exte-
rior, Relacions Institucionals i Transparència, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La pandemia del Covid obliga a soluciones globales si queremos luchar contra un vi-

rus que no conoce fronteras, que se propaga con mucha facilidad, como ya hemos visto, 
y del que se desconoce la práctica totalidad de su modus operandi. Un virus nuevo para 
el que la humanidad no estaba preparada, pero habrá que trabajar duro para combatirlo 
en el menor tiempo posible por la propia seguridad de cualquier ser humano.

El confinamiento sirve para retrasar el contagio y encontrar, mientras, soluciones, 
pero no para erradicarlo. El aislamiento de los Estados, o de alguno de ellos, no va a 
poder evitar la llegada del Covid. Por eso, es más necesario que nunca la cooperación 
entre todos los países del mundo en el ámbito científico, sanitario, económico para luc-
har contra el mismo y para compartir la vacuna o cualquier otro remedio. En particular, 
habrá que seguir dedicando esfuerzos en los países en desarrollo, los más necesitados, 
no sólo para contener el virus sino también para no agravar todavía más problemas sa-
nitarios, sociales, económicos o institucionales muy agudizados en estos países.

Los países miembros de la Organización de Naciones Unidas se comprometieron 
en 2015 a trabajar en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para lograr en 2030 un 
mundo mejor. En este momento, no se puede imaginar un mundo más sostenible, 
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equitativo y seguro sin un compromiso inequívoco de la comunidad internacional 
para combatir el Covid y compartir los avances científicos y su vacuna en beneficio 
de toda la humanidad.

Desde Naciones Unidas se lanzó una petición para que la sociedad civil en su 
conjunto así como las diferentes administraciones asumiera la realización de la 
Agenda 2030. Muy en particular, el Gobierno de la Generalitat se comprometió en 
reiteradas ocasiones a implementar la Agenda 2030 de Naciones Unidas tanto en sus 
políticas públicas como en el ámbito de la cooperación al desarrollo.

Asimismo, la consecución, en especial, del Objetivo 3, Salud y Bienestar, requi-
ere aunar esfuerzos para combatir el Covid.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
– Aunar esfuerzos para que la vacuna o el remedio contra el Covid sea conside-

rado por la comunidad internacional un Bien Global Común (Patrimonio de la Hu-
manidad), y por tanto, sea de acceso para todos los seres humanos.

Palacio del Parlamento, 14 de abril de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la revisió i l’ampliació de les partides 
econòmiques destinades a les beques de menjador
250-01242/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 62416 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

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 la revisión y 
ampliación de las partidas económicas destinadas a las becas comedor, para que sea 
sustanciada ante la Comissió d’Educació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Desde que empezó el confinamiento por el Covid-19 muchas familias han visto 

disminuir drásticamente sus ingresos de manera inesperada. A principios de abril de 
2020, según los propios datos publicados por los Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, ya había aproximadamente 900.000 afiliados menos a la Seguridad Social, 
y el paro también rompió sus registros negativos al subir en 302.265 desempleados. 
A esta situación dramática hay que sumar más de 620.00 trabajadores afectados por 
expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Con estos datos, resulta evidente que los baremos y criterios para otorgar becas co-
medor se han quedado totalmente cortos y desfasados para poder atender esta nueva 
situación debido a la pandemia, y por ello desde nuestro grupo parlamentario de Cs  
entendemos que se tienen las partidas económicas se deben ampliar para poder 
atender el incremento en las nuevas demandas de becas comedor.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobernó de la Generalitat a: 
1. Ampliar la dotación económica destinada a las becas comedor con el objetivo 

de ampliar a los beneficiarios por la crisis del Covid-19.
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2. Revisar los baremos y los umbrales de renta para permitir a los progenitores 
y familias afectadas por la crisis económica derivada del Covid-19, el acceso a las 
becas comedor.

Palacio del Parlamento, 15 de abril de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la difusió d’informació transparent i 
veraç a la ciutadania amb relació a l’afectació de la població per la 
Covid-19 i el nombre de morts per aquesta causa
250-01243/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 62417 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artícu-
los 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
para proporcionar a la ciutadania información respecto a la afectación de la pobla-
ción por el covid y el número de fallecimientos por esta causa transparente y veraz, 
para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Las estadísticas sanitarias adecuadas son una herramienta indispensable en la 

lucha contra las pandemias, para definir las políticas públicas en diferentes ámbitos 
e incluso para la investigación. Además de imprescindibles para diseñar y aplicar 
las estrategias epidemiológicas conocer el número de afectados y fallecidos es una 
obligación por parte de las autoridades por respeto a las víctimas y a sus familias.

Sin embargo, ante la situación de la pandemia por el Covid-19, el Govern de la 
Generalitat se ha limitado a registrar y comunicar los casos de infectados y falleci-
dos confirmados mediante tests, no todos ellos y dada la escasez de tests analiticos 
disponibles son muchas las personas infectadas con síntomas leves a los que no se 
les han hecho las pruebas y también muchos los que teniendo síntomas graves han 
recibido tratamiento o han fallecido sin hacérselos. Esta manera de registrar la in-
formación nos da una imagen infravalorada de la magnitud de la pandemia y atenta 
contra la dignidad de las victimas al no tenerlas en cuenta.

Se sabe que hasta 2000 ancianos han fallecido en Cataluña víctimas de la in-
fección por Covid y a la mayoría no se les han hecho los tests y por tanto no se han 
incluido en los registros de afectados y fallecidos por Covid.

Cuando se requirió a la Conselleria de Salut conocer el número real de catalanes 
infectados por Covid y el número de fallecidos, el Departament de Acció Exterior y 
Transparencia anunció que iba a incluir en su web de los datos de Salut, pero por más 
que aparezcan bajo el epígrafe de ‘transparencia’, los datos parciales y opacos, lo si-
guen siendo, especialmente cuando, con los datos de los certificados de defunción se 
podría saber quiénes han fallecido tras la confirmación analítica del Covid, y quienes 
aun teniendo los mismos síntomas, fallecieron sin habérsele realizado el test.

Y nos encontramos que, 60 días después del primer caso diagnosticado de coro-
navirus en Cataluña el 25 de febrero, seguimos sin saber cuántas personas en Ca-
taluña se han infectado por el virus y han fallecido por este motivo, tanto si se ha 
podido confirmar analíticamente la infección como si no. Y aun no se han puesto en 
marcha los tests inmunológicos para evaluar el estado de inmunización de la pobla-
ción frente a la pandemia.
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La infracontabilización que ha sido trasladada en las posteriores ruedas de pren-
sa y demás canales de comunicación pueden generar una percepción de menor gra-
vedad de la situación que la realmente existe y relajar el cumplimiento de las estric-
tas normas de confinamiento y distanciamiento social.

Es por todo ello imprescindible que se contabilicen como afectados no solamente 
los que se constata con diagnóstico analítico confirmado sino también los afectados 
por presunción. No se debe olvidar que es un deber de los poderes públicos como 
el del Govern autonómico de la Generalitat cuidar y proteger su salud tal como está 
previsto en el artículo 43 de la Constitución. Y en un Estado Social y Democrático 
de Derecho, los poderes públicos deben actuar de manera transparente y respetar 
con el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública y a recibir una 
información veraz y objetiva.

Es un deber de todos los poderes públicos, incluido el Govern explicar la reali-
dad a los ciudadanos y evitar ese efecto de infravaloración del riesgo existente. Con-
sideramos que, tanto a efectos de conocimiento epidemiológico para hacer frente a 
la pandemia, como por el respeto que se merecen las víctimas y sus familiares, es 
necesario conocer los datos reales de afectados y de fallecidos por el Covid.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern a elaborar e implementar herramien-

tas estadísticas fiables y útiles para el manejo, la prevención y la reacción de situa-
ciones de emergencia sanitaria, para la investigación científica, para el diseño y la 
implementación de políticas públicas y para satisfacer tanto el derecho constitucio-
nal de los ciudadanos a la protección de la salud como el derecho constitucional de 
los ciudadanos a conocer una información objetiva y veraz de manera transparente. 
Todo ello mediante: 

A. La contabilización diligentemente como personas afectadas por el Covid-19 
no solamente aquellas personas con diagnóstico analítico confirmado sino también a 
todas aquellas personas que se hubiese llegado al diagnóstico clínico de tal patología.

B. La contabilización diligentemente como personas fallecidas por el Covid-19 
no solamente aquellas personas que hubiesen tenido un diagnóstico analítico con-
firmado sino también a todas aquellas personas en las que se hubiese llegado al di-
agnóstico clínico de tal patología.

C. La publicación periódica y de manera clara y transparente de los parámetros 
anteriormente indicados y del estado inmunológico de la población respecto a la in-
fección por Covid.

Palacio del Parlamento, 15 de abril de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, GP Cs

Proposta de resolució de condemna de la intolerància, l’odi i la 
discriminació com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 i de 
protecció efectiva dels professionals que n’hagin estat víctimes
250-01244/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 62452 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del GP de Ciutadans, Noemí de la Calle Sif-

ré y Dimas Gragera Velaz, ambos diputados del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
de acuerdo con el que establecen los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
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mento, presentan la Propuesta de resolución de condena de la intolerancia, el odio y 
la discriminación como consecuencia de la pandemia de Covid-19 y de protección 
efectiva de los profesionales que hayan sido víctimas de las mismas para que sea 
sustanciada ante la Comisión de Asuntos Institucionales. 

Exposición de motivos
La pandemia mundial por Covid-19 ha despertado una ola de solidaridad y de 

admiración hacia los profesionales que en pleno Estado de Alarma trabajan incansa-
blemente para salvar vidas y para que el país no se paralice. Las muestras de solida-
ridad se han repetido en el confinamiento e incluso han tenido una cita ineludible a 
las 20:00 h cuando millones de ciudadanos salen a sus balcones y jardines a aplau-
dir a profesionales sanitarios, personal del supermercado, repartidores, barrenderos, 
transportistas… en definitiva el personal esencial que ha seguido acudiendo a su 
trabajo, en muchos casos sin ser provistos de suficiente material de protección y que 
con su esfuerzo ha mantenido en pie el país. 

Sin embargo, también han sido objeto de discriminación y desprecio por parte 
de personas cuyo temor a contagiarse les ha llevado a atentar contra la dignidad de 
aquellos que luchan en primera línea contra la pandemia Covid-19. Estas manifes-
taciones despreciables no solo afectan al personal sanitario, sino también a aquellos 
que han garantizado los servicios básicos como son los farmacéuticos, personal de 
supermercados, transportistas, etc...

Estos incidentes de odio basados en la intolerancia hacia las personas que pue-
den estar en contacto con afectados por Covid-19 pueden ser constitutivos de delito, 
en base al artículo 510 del Código Penal y atentan claramente contra el derecho a la 
dignidad de las personas recogido en el artículo 10 de la Constitución Española y/o 
al derecho a la igualdad de todo ciudadano o la prohibición de discriminación del 
artículo 14 de la Constitución Española. 

Los trabajadores que garantizan los servicios básicos y aquellos que luchan en 
primera línea contra el Covid-19 deben ser objeto de especial protección por parte 
de las autoridades, que deben velar por preservarles de cualquier tipo de daño a su 
dignidad. El mejor aplauso que pueden recibir es el del respeto y la consideración.

Por todo ello, el grupo parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña:
1. Condena cualquier estigmatización y manifestación de odio basado en la into-

lerancia y discriminación a las personas que durante el Estado de Alarma han luc-
hado en primera línea contra el Covid y han garantizado con su trabajo los servicios 
básicos.

2. Manifiesta su apoyo y agradecimiento a los profesionales que durante el Esta-
do de Alarma han luchado en primera línea contra el Covid y han garantizado con 
su trabajo los servicios básicos.

3. Insta al Govern de la Generalitat a:
A. Proteger la dignidad de los profesionales que durante el Estado de Alarma 

han luchado en primera línea contra el Covid y han garantizado con su trabajo los 
servicios básicos.

B. Personarse como acusación particular en las causas abiertas que se deriven de 
cualquier delito de odio y discriminación hacia los profesionales que durante el Es-
tado de Alarma han luchado en primera línea contra el Covid-19 y han garantizado 
con su trabajo los servicios básicos.

Palau del Parlament, 15 de abril del 2020. 
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, Dimas Gragera Ve-

laz, diputados, GP Cs
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Adhesió del Parlament de Catalunya a la compra centralitzada de 
mascaretes i equips de protecció individual per la Comissió Central 
de Subministraments de la Generalitat
395-00117/12 i 620-00011/12

ACORD

Mesa del Parlament, 23.04.2020

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 23 d’abril de 2020, d’acord 

amb l’article 151.4 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament, ha 
acordat adherir-se a l’acord marc de la Generalitat per a l’adquisició de mascaretes i 
equips de protecció individual a través de la Comissió Central de Subministraments.

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

4.50. Compliment de resolucions i de mocions 

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 599/XII, sobre les pantalles 
acústiques i de seguretat a Cabrils i Cabrera de Mar
290-00551/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 62318 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.04.2020

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 599/XII, sobre les 
pantalles acústiques i de seguretat a Cabrils i Cabrera de Mar (tram. 290-00551/12), 
us informo del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat va requerir a Invicat l’elaboració del 
corresponent estudi acústic de la C-32, al pas per Cabrils. Aquest document tècnic 
es troba en l’última fase de redacció atès que s’ha hagut de realitzar una anàlisi com-
plexa que ha requerit l’execució de diferents proves tècniques, per les característi-
ques pròpies d’aquesta zona.

Així, i d’acord amb la situació actual, la previsió de lliurament d’aquest docu-
ment és a finals d’aquet proper trimestre, si bé caldrà determinar els diferents esce-
naris en raó de les característiques pròpies d’aquesta autopista i escenaris futurs del 
corredor en raó de la finalització d’aquesta concessió.

Barcelona, 14 d’abril de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 638/XII, relativa a l’Informe 
de fiscalització 5/2019, sobre Infraestructures.cat, corresponent als 
exercicis del 2012, el 2013 i el 2014
290-00591/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 62317 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.04.2020

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 638/XII, relativa a 
l’Informe de fiscalització 5/2019, sobre Infraestructures.cat, corresponent als exerci-
cis del 2012, el 2013 i el 2014 (tram. 290-00591/12), us informo del següent:

S’adjunta en el document annex l’informe de compliment de la Resolució 638/XII.  
Així mateix, s’informa que en els anys posteriors als exercicis de l’Informe de fis-
calització s’ha anat esmenant allò a què fan referència les recomanacions i observa-
cions de la Sindicatura de Comptes.

Barcelona, 9 d’abril de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya 

i conseller d’Economia i Hisenda

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

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències 

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller 
d’Educació sobre les mesures adoptades per a fer front a la crisi de 
la Covid-19
355-00132/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament d’Educació (reg. 61701).
Comissió competent: Comissió d’Educació.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa de la Comissió d’Educació, 
20.04.2020.

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 27 de la Comissió d’Educació, tinguda el 
22.04.2020, DSPC-C 481.
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Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de 
Cultura sobre les actuacions del Departament per a pal·liar la crisi 
provocada per la Covid-19
355-00134/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Departament de Cultura (reg. 
61755).
Comissió competent: Comissió de Cultura.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa de la Comissió de Cultura, 
23.04.2020.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 25 de la Comissió de Territori, tinguda el 
20.04.2020, DSPC-C 479.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 25 de la Comissió de Territori, tinguda el 
20.04.2020, DSPC-C 479.

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i 
Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre les mesures adoptades per a fer front a 
la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19
355-00138/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament de Polítiques Digitals i 
Administració Pública (reg. 61759).
Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa de la Comissió de Polítiques Digi-
tals i Administració Pública, 23.04.2020.
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4.90. Règim interior 

4.90.05. Pressupost del Parlament

Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya 
en data del 31 de juliol de 2019
237-00005/12

Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya 
en data del 31 de desembre de 2019
237-00006/12

PROPOSTA AL PLE

Al Ple del Parlament
La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 20 d’abril de 2020, d’acord amb l’ar-

ticle 37.3.h i 4 del Reglament del Parlament de Catalunya, acorda: 
1) Aprovar i proposar al Ple l’informe sobre el compliment del pressupost de des-

peses del pressupost del Parlament a data 31 de juliol de 2019 (tram. 237-00005/12).
2) Aprovar i proposar al Ple l’informe sobre el compliment del pressupost de despe-

ses del pressupost del Parlament a data 31 de desembre de 2019 (tram. 237-00006/12).

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

i Ramió

Informe sobre compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2019 a 31.07.2019. Estat d’execució

Capítol Article
Pressupost   

definitiu (PD)
Autoritzacions Disposicions

Obligacions 
reconegudes (OR)

% OR s/ PD

1 10 7.077.649,10 4.346.209,54 4.346.209,54 4.346.209,54

11 777.252,81 452.139,10 452.139,10 452.139,10

12 14.232.786,82 8.693.821,56 8.693.821,56 8.693.821,56

15 296.000,00 286.280,21 286.280,21 286.280,21

16 4.159.507,79 2.584.726,90 2.584.726,90 2.584.726,90

17 472.094,24 166.715,70 166.715,70 166.715,70

  Resultat 27.015.290,76 16.529.893,01 16.529.893,01 16.529.893,01 61,19%

2 20 391.950,01 444.284,16 444.284,16 240.335,89

21 1.627.400,67 1.515.668,89 1.515.668,89 791.045,58

22 4.080.084,95 2.689.778,56 2.218.033,42 1.181.903,76

23 4.071.900,00 2.546.194,26 2.546.194,26 2.546.194,26

24 575.500,00 431.419,96 414.782,46 83.135,21

  Resultat 10.746.835,63 7.627.345,83 7.138.963,19 4.842.614,70 45,06%

4 48 15.843.900,00 9.401.465,71 9.401.465,71 9.401.465,71

  Resultat 15.843.900,00 9.401.465,71 9.401.465,71 9.401.465,71 59,34%

6 61 1.435.108,48 1.255.108,48 1.255.108,48 734.151,91

62 2.545.605,20 2.495.087,95 2.495.087,95 62.697,86

64 60.000,00 29.971,44 29.971,44 3.549,23

65 204.950,00 235.403,69 88.972,21 4.293,69

67 36.500,00 6.446,19 6.446,19 6.446,19
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Capítol Article
Pressupost   

definitiu (PD)
Autoritzacions Disposicions

Obligacions 
reconegudes (OR)

% OR s/ PD

68 131.000,00 45.078,55 45.078,55 0,00

  Resultat 4.413.163,68 4.067.096,30 3.920.664,82 811.138,88 18,38%

8 83 10.000,00 0,00 0,00 0,00

  Resultat 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Resultat 58.029.190,07 37.625.800,85 36.990.986,73 31.585.112,30 54,43%

Informe sobre compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2019 a 31.12.2019. Estat d’execució

Capítol Article
Pressupost 

definitiu (PD)
Autoritzacions Disposicions

Obligacions 
reconegudes (OR)

% OR s/ PD

1 10 7.710.109,10 7.707.427,67 7.707.427,67 7.707.427,67

11 1.025.238,78 991.775,44 991.775,44 991.775,44

12 15.725.464,44 15.280.682,14 15.280.682,14 15.280.682,14

15 332.000,00 328.169,19 328.169,19 328.169,19

16 4.530.617,32 4.520.029,96 4.520.029,96 4.520.029,96

17 372.094,24 308.106,03 308.106,03 308.106,03

  Resultat 29.695.523,88 29.136.190,43 29.136.190,43 29.136.190,43 98,12%

2 20 411.950,01 450.612,23 450.612,23 447.447,85

21 1.477.400,67 1.572.049,95 1.572.049,95 1.505.886,89

22 3.980.084,95 3.416.793,15 3.414.105,45 3.145.604,80

23 3.803.600,00 3.850.864,08 3.850.864,08 3.844.535,70

24 530.500,00 246.295,19 229.657,69 206.171,65

  Resultat 10.203.535,63 9.536.614,60 9.517.289,40 9.149.646,89 89,67%

4 48 16.271.586,33 16.180.852,04 16.180.852,04 16.180.852,04

  Resultat 16.271.586,33 16.180.852,04 16.180.852,04 16.180.852,04 99,44%

6 61 1.435.108,48 1.255.108,48 1.255.108,48 1.235.757,53

62 2.545.605,20 2.510.291,89 2.510.291,89 2.508.598,24

64 60.000,00 29.971,44 29.971,44 29.971,44

65 392.500,00 192.374,88 192.374,88 192.374,88

67 36.500,00 28.146,88 28.146,88 23.306,31

68 131.000,00 53.722,29 53.722,29 40.847,89

  Resultat 4.600.713,68 4.069.615,86 4.069.615,86 4.030.856,29 87,61%

8 83 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

  Resultat 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%

Resultat 60.781.359,52 58.933.272,93 58.913.947,73 58.507.545,65 96,26%
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