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Decret llei 13/2020, del 21 d’abril, pel qual s’adopten mesures urgents 
de caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en l’àmbit de 
les entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat
203-00038/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 63072 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.04.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 28 d’abril de 2020, ha 
pres coneixement del Decret llei 13/2020, del 21 d’abril, pel qual s’adopten mesu-
res urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en l’àmbit de les 
entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat, publicat al DOGC 
8119, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel 
procediment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 
24 d’abril de 2020.

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

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 21 d’abril de 2020, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

s’aprova la iniciativa SIG20VEH0500 - Projecte de decret llei pel qual s’adopten 
mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en l’àmbit 
de les entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 21 d’abril de 2020.

Decret llei 13/2020, de 21 d’abril, pel qual s’adopten mesures urgents de 
caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en l’àmbit de les 
entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat.

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

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

Decret llei
La situació de crisi sanitària generada com a conseqüència de la Covid-19 ha 

obligat el Govern de la Generalitat a prendre de forma gradual un seguit de mesu-
res en diferents àmbits, amb l’objectiu de pal·liar els greus efectes que la pandèmia 
està produint.

Aquestes mesures s’han pres per mitjà de diferents decrets llei adoptats des del 
mateix moment de la declaració de la situació de pandèmia que va fer l’Organització 
Mundial de la Salut, el passat 11 de març; des del primer, el Decret llei 6/2020, de 
12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, 
fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia genera-
da pel coronavirus Covid-19, fins al darrer que s’ha aprovat, el Decret llei 12/2020, 
de 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema 
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estruc-
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tura de l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia ge-
nerada per la Covid-19.

Després d’aquestes mesures urgents adoptades pel Govern, es dicta aquest De-
cret llei que, d’una banda, conté mesures estructurals i organitzatives que volen ser 
una continuació de les que es van prendre amb el Decret llei 12/2020, de 10 d’abril 
i, d’una altra, incorpora mesures noves en l’àmbit de les entitats del sector públic de 
l’Administració de la Generalitat.

El Decret llei s’estructura en dos capítols, cinc articles, sis disposicions addicio-
nals, una disposició derogatòria i una disposició final.

El capítol I, referit a mesures de caràcter estructural i organitzatives, inclou un 
conjunt de regulacions que complementen el que disposava el Decret llei 12/2020, 
de 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema 
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estruc-
tura de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. En concret, es determinen 
les competències que assumeix el Departament de Salut i, per tant, i per connexió, 
les que es mantenen en el Departament de Treball i Afers Socials i Famílies. Així 
mateix, es regula el règim en matèria de contractació, personal, inspecció i infor-
mació en relació amb les competències que assumeix el Departament de Salut i es 
concreten encara més les actuacions futures de caràcter pressupostari.

El capítol II, de mesures en àmbit de diferents entitats del sector públic de l’Ad-
ministració de la Generalitat, consta d’un article 3, que conté una mesura relativa a 
l’ampliació del termini que tenen els propietaris per dipositar les fiances dels con-
tractes d’arrendaments urbans; un article 4, que regula l’adjudicació directa dels 
immobles propietat de l’Institut Català del Sòl (Incasòl) i té per objecte aplicar tem-
poralment, fins al 31 de desembre de 2020, l’article 168 del text refós de la Llei 
d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, a l’efecte d’adjudicar 
directament els immobles propietat de l’Incasòl, així com suspendre temporalment, 
i pel mateix termini, l’aplicació de l’article 169 del text refós esmentat i del Decret 
351/1995, d’alienació de locals comercials i places d’aparcament propietat de l’In-
casòl i, finalment, l’article 5, juntament amb la disposició addicional cinquena incor-
poren mesures per pal·liar els efectes de la pandèmia en el sector de la producció i 
gestió de residus, en regular el dret de les persones que no estiguin obligades a tenir 
aquesta fiança en l’àmbit de la gestió de residus a sol·licitar el seu retorn a l’Agència 
de Residus de Catalunya, mesura que coadjuvarà a fer front als greuges econòmics 
que puguin haver patit a causa de la pandèmia.

Quant a les disposicions addicionals, la primera, la segona i la tercera comple-
menten les mesures organitzatives establertes en el capítol I. D’altra banda, la dis-
posició addicional tercera estableix, de manera singular, l’autorització per fer una 
contractació d’emergència en atenció al perill que per a les persones i béns pot su-
posar no realitzar les obres que ara s’autoritza contractar. Finalment, la disposició 
addicional quarta preveu una habilitació perquè, en relació amb determinats con-
tractes de lloguer de béns adquirits per la Generalitat de Catalunya per successió 
intestada i respecte dels quals és arrendadora, aquesta, tenint en compte els efectes 
de la pandèmia respecte de les activitats desenvolupades en aquests contractes, pu-
gui adoptar determinades mesures sobre el pagament de les rendes, per evitar afegir 
més afectació als llogaters.

En el present supòsit, el caràcter extraordinari i excepcional de la situació deriva 
de la declaració de l’estat d’alarma provocada per la situació sanitària que requereix 
adoptar de manera urgent mesures que pal·liïn, tant com es pugui, la situació creada 
i que no poden ajornar-se, fins i tot, mitjançant la utilització de mitjans legislatius 
d’urgència a un moment posterior.

Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de no-
vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; 
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A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i amb 
la deliberació prèvia del Govern,

Decreto: 

Capítol I. Mesures de caràcter estructural i organitzatives

Article 1
1. En aquest article s’especifica l’àmbit d’aplicació i adscripció del capítol IV del 

Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en re-
lació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit 
tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes 
de la pandèmia generada per la Covid-19.

Per tal de fer front a la situació conjuntural generada per la pandèmia de la Co-
vid-19 en l’àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial, el Depar-
tament de Salut assumeix, per pal·liar-ne els efectes, les competències en matèria 
d’intervenció i informació de centres de serveis socials de caràcter residencial que 
corresponen a la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat.

Les competències assumides pel Departament de Salut en matèria de centres de 
serveis socials de caràcter residencial se circumscriuen exclusivament a les tipologi-
es següents de serveis de la Cartera de Serveis Socials: 

a) Gent gran
a.1 Servei de llar residència per a gent gran de caràcter temporal o permanent.
a.2 Serveis de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o per-

manent.
b) Discapacitat intel·lectual
b.1 Serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapa-

citat intel·lectual.
b.2 Serveis de centre residencial temporal o permanent per a persones amb dis-

capacitat intel·lectual.
c) Discapacitat física
c.1 Serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb disca-

pacitat física.
c.2 Serveis de centre residencial temporal o permanent per a persones amb dis-

capacitat física.

Article 2
S’afegeix un article 5 bis al Decret Llei 12/2020, de 10 d’abril, amb el contingut 

següent: 
«Article 5 bis
Mentre l’atribució de competències previstes a l’article anterior estigui vigent, 

s’adopten les mesures organitzatives següents: 
a) Les unitats orgàniques del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

i el seu personal adscrit que exerceixin funcions tranversals, i només pel que fa a 
les competències assumides pel Departament de Salut, continuaran desenvolupant 
aquestes funcions sota les directrius i criteris d’actuació del Departament de Salut. 
S’informarà amb caràcter previ a la Secretaria General del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de les directrius i criteris.

b) El Servei d’Inspecció i Registre, adscrit a la Direcció de Serveis del Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies, així com les unitats territorials en què es 
desplega la funció inspectora sota la coordinació funcional del Servei d’Inspecció i 
Registre esmentat, actuarà i donarà suport al Departament de Salut, a requeriment 
de la inspecció sanitària, en els termes que acordin els dos departaments, en relació 
amb les funcions que estableix l’article 6 de la Llei 16/1996, de 27 de novembre, re-
guladora de les actuacions inspectores i de control en matèria de serveis socials i de 
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modificació del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la re-
fosa de les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria d’assistència i serveis socials.

c) Amb la finalitat d’assegurar l’execució correcta dels procediments de contrac-
tació, els òrgans competents del Departament de Salut exerciran les competències 
en matèria de contractació administrativa i de tots els actes de contingut econòmic 
que en derivin, en relació amb les competències assumides, a través dels òrgans del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que correspongui, en funció de 
la quantia i, d’acord amb les delegacions vigents en l’àmbit d’aquest Departament, 
sense perjudici dels expedients que pugui tramitar directament el Departament de 
Salut en exercici de les seves funcions d’intervenció.

d) En relació amb els expedients que comportin l’assumpció de compromisos 
econòmics per part de l’Administració de la Generalitat en relació amb les compe-
tències transferides al Departament de Salut, els òrgans competents del Departament 
de Salut exerciran la competència per autoritzar i disposar tot tipus d’anotacions 
comptables relacionades amb les despeses, el reconeixement de drets i obligacions, 
les modificacions pressupostàries i altres facultats en matèria de gestió econòmica, 
pressupostària i comptable, a través dels òrgans del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies que correspongui, en funció de la quantia, i d’acord amb les dele-
gacions vigents en l’àmbit d’aquest Departament, sense perjudici dels compromisos 
que pugui assumir directament el Departament de Salut, com a conseqüència de 
l’exercici de les competències assumides d’intervenció.

e) Es comprometran amb càrrec als crèdits pressupostaris propis les despeses 
corresponents als expedients següents: 

– Els expedients de contractació administrativa i altres que impliquin l’assump-
ció de compromisos de caràcter econòmic que, des de l’entrada en vigor del Decret 
llei 12/2020, de 10 d’abril, iniciïn el Departament de Salut i el Servei Català de la 
Salut, en execució de les competències assumides en matèria de centres socials de 
caràcter residencial.

– Les contractacions temporals de professionals que s’hagin d’efectuar per aten-
dre la situació urgent de caràcter social o sanitari d’aquests centres residencials per 
raó de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 per part del Departament de Sa-
lut i per l’Institut Català de la Salut, pel que fa al personal sanitari.

– En el moment en què la persona titular del Departament de la Vicepresidència 
i d’Economia i Hisenda realitzi les adaptacions pressupostàries necessàries, aquests 
crèdits pressupostaris propis, compromesos per part del Departament de Salut, el 
Servei Català de la Salut i l’Institut Català de la Salut, seran compensats mitjançant 
els crèdits pressupostaris previstos per a aquestes finalitats i no compromesos per 
part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

f) Els sistemes d’informació necessaris per gestionar les competències assumi-
des pel Departament de Salut que es duguin a terme de manera unificada amb altres 
recursos de caràcter social han de garantir el manteniment de les funcions d’obten-
ció i tractament d’informació en relació amb aquests centres i, a aquest efecte, les 
unitats del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies responsables de la seva 
gestió han de posar a disposició del Departament de Salut la informació que aquest 
els pugui requerir per a l’exercici correcte de les funcions que li són pròpies.

Capítol II. Mesures en l’àmbit de diferents entitats del sector públic de 
l’Administració de la Generalitat

Article 3. Mesures en matèria de fiances en contractes d’arrendaments 
urbans
Fins al 31 de desembre de 2020, els arrendadors de finques urbanes, tant les 

destinades a habitatge com les destinades a altres usos, han de dipositar a l’Insti-
tut Català del Sòl la fiança en metàl·lic establerta per l’article 36.1 de la Llei estatal 
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29/1994, del 24 de novembre, d’arrendaments urbans, en el termini de quatre mesos, 
a comptar des de la formalització del contracte.

Article 4. Mesures en matèria de d’immobles propietat de l’Institut 
Català del Sòl (Incasòl)
Adjudicació directa dels immobles propietat de l’Institut Català del Sòl.
1. Fins al 31 de desembre de 2020, i a l’efecte de l’alienació onerosa dels immo-

bles que siguin propietat de l’Incasòl, no són d’aplicació l’article 169 del text refós de 
la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, ni el Decret 
351/1995, d’alienació de locals comercials i places d’aparcament propietat de l’Ins-
titut Català del Sòl.

2. L’alienació onerosa dels immobles que siguin propietat de l’Incasòl, fins al 31 
de desembre de 2020, es regeix pel que disposa l’article 168 del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost.

L’Incasòl, una vegada rebuda l’oferta d’adquisició d’un immoble de la seva pro-
pietat, incloses les ofertes que actualment estan en informació pública, l’adjudicarà 
directament al sol·licitant que hagi presentat l’oferta, la qual cosa es publicarà, pos-
teriorment a l’adjudicació, en dos dels diaris de més difusió de la comarca i en el 
tauler d’anuncis de l’ajuntament del municipi a què pertanyin els immobles objecte 
de l’alienació. L’oferta haurà de complir els requisits del preu de mercat fixat per la 
Comissió de Valoracions de l’Institut Català del Sòl, les condicions generals de co-
mercialització dels immobles de l’Incasòl i les condicions resolutòries previstes en 
l’article del 170 del text refós esmentat.

Article 5. Modificació del text refós de la Llei reguladora dels residus
Es modifica la lletra b de l’article 24.1 del text refós de la Llei reguladora dels 

residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que passa a tenir la 
redacció següent: 

«b) En cas que es tracti de residus perillosos i també quan ho exigeixi la regula-
ció específica, constituir i dipositar una fiança suficient per fer front a les obligacions 
adquirides en relació amb el desenvolupament de l’activitat i per pagar les sancions 
imposades i subscriure, si escau, una pòlissa d’assegurança per respondre dels danys 
i perjudicis ocasionats i per regenerar els recursos naturals o els espais degradats.»

Disposicions addicionals

Primera
Les previsions del que es disposa al capítol I d’aquest Decret llei mantenen rang 

reglamentari als efectes del seu desplegament, la seva modificació i derogació.

Segona
Les previsions contingudes al capítol I d’aquest Decret llei mantindran la seva 

vigència durant l’estat d’alarma i fins que estiguin vigents les mesures sanitàries 
d’intervenció de centres de serveis socials de caràcter residencial de caràcter ex-
cepcional que s’acordin per gestionar la situació de crisi sanitària ocasionada per la 
Covid-19, acordades per les disposicions normatives de l’Estat.

Tercera
Les funcions no assumides pel Departament de Salut, d’acord amb el que es 

disposa en aquest Decret llei es mantenen en la unitat del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, que designi la seva persona titular.

Quarta. Declaració d’obres d’emergència
D’acord amb el punt 2 de l’Acord GOV/54/2020, de 27 de març, pel qual s’acorda 

la suspensió dels contractes d’obres de l’Administració de la Generalitat i el seu sec-
tor públic, amb l’objectiu de reduir riscos de propagació de la Covid-19, es declara 
l’emergència de les obres de reparació, adequació i millora (RAM) de l’Escola Mare 
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de Déu del Patrocini (Cardona) que té com a objecte essencial l’assegurament d’un 
mur de contenció de l’escola.

Aquesta actuació forma part del contracte d’execució de les obres RAM 2019 
als Serveis Territorials a Catalunya Central (IV): Escola Mare de Déu del Patrocini 
(Cardona) i Escola Llobera (Llobera), Clau: XMH-19524.

Cinquena. Mesures amb relació als contractes d’arrendament, de drets 
de superfície, de concessions administratives o de qualsevol dret real i 
de lloguers procedents d’herències intestades
1. En el període d’estat d’alarma i durant els sis mesos següents al seu aixeca-

ment, respecte dels arrendaments d’immobles propietat de la Generalitat de Cata-
lunya, incloent-hi els que aquesta hagi adquirit per herència intestada, així com els 
drets de superfície, concessions administratives o qualsevol dret real, que la Genera-
litat de Catalunya ha atorgat a persones físiques o jurídiques, que s’hagin vist afec-
tats econòmicament pel context derivat de la Covid-19 o de les mesures preses per 
combatre-la, aquestes podran sol·licitar un ajornament en el pagament de la renda o 
cànon dels contractes esmentats o una reducció de la renda o cànon del període, que 
seran repercutits, si escau, en els cànons o rendes meritades amb posterioritat i en 
un termini màxim de 36 mesos. En cap cas es meritaran interessos per l’ajornament 
o reducció sol·licitats.

El que preveu el paràgraf anterior s’entén únicament per a les rendes o cànons 
meritats però no satisfets quan entri en vigor aquesta disposició, excepte els cànons 
que es meriten amb caràcter anual, que en aquest cas s’aplicarà a la part proporcio-
nal del cànon des de l’entrada en vigor de la present disposició.

2. Per acreditar el motius relacionats amb l’estat de vulnerabilitat relacionats amb 
les conseqüències de la crisis de la Covid-19, en el supòsits d’arrendaments per a ús 
d’habitatge, s’haurà de presentar una declaració responsable, que es podrà presentar 
per mitjans telemàtics, en què es motivi aquesta vulnerabilitat, fent-se relació de la 
situació econòmica de l’arrendatari i de totes les persones que visquin en l’habitatge. 
Una vegada finalitzat l’estat d’alarma i les seves prorrogues, l’arrendatari disposarà 
del termini d’un mes per aportar els documents acreditatius de la situació declarada.

En el supòsit d’arrendament per a ús diferent al d’habitatge i per a la resta de con-
tracte o drets previstos en aquesta disposició, els sol·licitants hauran d’acreditar una 
reducció en el volum de facturació que afecti la seva situació econòmica, mitjançant 
l’aportació del llibre de factures emeses de l’exercici anterior i del corresponent a 
l’exercici 2020 a data de la presentació de la sol·licitud, o per qualsevol altre mitjà 
que justifiqui degudament la reducció dels ingressos. A l’efecte del que preveu la 
present disposició, la part del llibre de factures que afecti el període en què es con-
trau aquesta disposició, es podrà presentar per mitjans telemàtics, sense perjudici de 
la comprovació posterior.

La falta d’aportació de la documentació acreditativa de la situació declarada, així 
com que la documentació no s’ajusti al que s’ha declarat o aportat, comportarà dei-
xar sense efectes la resolució que s’hagi dictat en aplicació de la present disposició.

3. Les sol·licituds s’hauran de presentar per mitjà de l’adreça de correu electrònic 
de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya: ecopatrimo-
ni@gencat.cat.

4. A aquest efecte s’habilita la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya per a la gestió i resolució de les sol·licituds que se’n derivin del previst 
en aquesta disposició.

Sisena. Devolució de fiances en l’àmbit de la gestió de residus
1. Les persones titulars d’activitats de gestió de residus que no estan obligades a 

disposar d’una fiança, en els termes establerts en la lletra b de l’article 24.1 del text 
refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 
de juliol, poden sol·licitar el seu retorn a l’Agència de Residus de Catalunya.
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2. En el cas que es tracti d’activitats de gestió de residus no perillosos i perillo-
sos, es retornarà únicament l’import de la fiança que correspongui a la gestió de 
residus no perillosos.

Disposició derogatòria
Queda derogada la disposició addicional sisena del Decret llei 11/2020 de 7 

d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·li-
ar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres de complementàries.

Disposició final 
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 21 d’abril de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès i 

Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Antecedents del Decret llei
1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 21.04.20
2. Comunicat al secretari del Govern
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008 de 9.04.20
4. Informe jurídic de 20.04.20
5. Informe de la Direcció General de Pressupostos de 20.04.20

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

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.04.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.05.2020 al 13.05.2020).
Finiment del termini: 14.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2020.
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Proposta de resolució sobre la formació artística i les escoles de 
música
250-01238/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.04.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.05.2020 al 13.05.2020).
Finiment del termini: 14.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.04.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.05.2020 al 13.05.2020).
Finiment del termini: 14.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.04.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.05.2020 al 13.05.2020).
Finiment del termini: 14.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2020.
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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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.04.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.05.2020 al 13.05.2020).
Finiment del termini: 14.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.04.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.05.2020 al 13.05.2020).
Finiment del termini: 14.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.04.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.05.2020 al 13.05.2020).
Finiment del termini: 14.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2020.



BOPC 594
4 de maig de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 14

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.04.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.05.2020 al 13.05.2020).
Finiment del termini: 14.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2020.

Proposta de resolució de suport i agraïment als professionals que 
fan tasques per a afrontar la crisi de la Covid-19 i de llur protecció 
efectiva davant d’actes d’assetjament o assenyalament per aquest fet
250-01245/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 62466 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.04.2020

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 de apoyo y 
agradecimiento a los profesionales que desempeñan tareas para afrontar la crisis del 
Covid-19 y de protección efectiva de los mismos ante actos de acoso o señalamiento 
motivado por el mero hecho tal desempeño, para que sea sustanciada ante la Comis-
sió de Polítiques Digitals i Administració Pública, con el siguiente texto: 

Durante la crisis del Covid-19 la ciudadanía viene realizando muchas muestras 
de reconocimiento y apoyo a todos los profesionales (trabajadores públicos, traba-
jadores del sector privado) y voluntarios que llevan a cabo tareas para cuidarnos y 
protegernos, para minimizar los efectos del virus y para garantizar los suministros 
básicos y el abastecimiento de la población.

En estos momentos tan dolorosos y graves, la sociedad civil ha dado un ejemplo 
de solidaridad con manifestaciones espontáneas y la ayuda y colaboración con los 
más vulnerables.

No obstante, aunque de forma muy minoritaria, se han producido también al-
gunas situaciones de señalamiento y acoso a personas que están desarrollando su 
trabajo expuestas al virus. Lamentablemente hemos conocido casos de insultos y 
presiones a cuerpos y fuerzas de seguridad, de rechazo a profesionales de las Fuer-
zas Armadas e incluso amenazas y coacciones directas a personas en sus domicilios 
señalándoles simplemente por volver a sus domicilios tras haber estado expuestos al 
riesgo de contagio al virus.

Es evidente que la Constitución de nuestro Estado Social y Democrático de De-
recho no ampara ni permite estos actos de discriminación ni de ataque a la dignidad 
de otros ciudadanos y menos cuando los mismos se están exponiendo a un elevado 
riesgo para su propia salud o la de sus familiares en aras de perseguir el interés ge-
neral de todos.

Los poderes públicos deben actuar contra estas situaciones, garantizando así los 
derechos fundamentales a la dignidad y a la igualdad de todos los ciudadanos.
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No basta con la esencial y prioritaria garantía de la protección física mediante la 
puesta a disposición de las medidas de protección suficientes y necesarias sino que 
también debe ser protegida la integridad, la dignidad y la igualdad de los profesio-
nales que están desempeñando tareas para afrontar el Covid-19.

Para la efectividad del disfrute de dichos derechos fundamentales previstos en 
nuestra Constitución sea una realidad es necesario que los poderes públicos no so-
lamente reiteren el compromiso constitucional con los mismos a través de manifi-
estos institucionales sino también con la adopción e impulso de las acciones legales 
convenientes para proteger a los trabajadores públicos. De esta manera, los poderes 
públicos protegerían jurídicamente a todos aquellos trabajadores o voluntarios que 
están trabajando de forma activa en la defensa de los derechos y libertades todos y 
que, como consecuencia, de ello están sufriendo este tipo de injustificadas vulnera-
ciones de sus derechos.

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

Propuesta de resolución
1. El Parlament de Cataluña manifiesta su apoyo y gratitud a todos los ciuda-

danos que están trabajando y colaborando desde cualquier ámbito para afrontar la 
crisis del Covid-19

2. Insta al Govern de la Generalitat a: 
A. Realizar un manifiesto institucional de apoyo y gratitud a todos los ciuda-

danos que están trabajando y colaborando desde cualquier ámbito para afrontar la 
crisis del Covid-19

B. Poner a disposición de a estos ciudadanos los medios necesarios para que dis-
pongan de asesoramiento gratuito para la defensa y tutela de sus derechos que hayan 
podido ser vulnerados por intolerables actos de discriminación por el simple hecho 
de desempeñar su trabajo para afrontar la crisis Covid-19.

C. Adoptar, como poder público y en el ámbito de sus competencias, las accio-
nes legales disponibles contra aquellos que acosen o difamen a aquellos trabajado-
res y voluntarios con motivo de su participación en tareas para afrontar la crisis del 
Covid-19.

Palacio del Parlamento, 16 de abril de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Dimas Gragera Velaz, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la minimització de la situació generada 
per la crisi sanitària al sector de les colònies escolars
250-01246/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 62542 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.04.2020

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució per minimitzar la situació generada per la crisi sanitària al sector de les 
colònies escolars, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 27 de març de 2020 el Departament d’Educació va adreçar-se als direc-

tors i les directores dels centres educatius suggerint l’anul·lació de colònies escolars 
i proposant el retorn de les bestretes abonades per pares i mares.
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Així, aquesta comunicació dona per fet que les dites colònies escolars aquest es-
tiu no es podran realitzar, la qual cosa no es posa en discussió atesa la evolució de la 
crisi sanitària en la que estem immersos, però s’ignora completament la repercussió 
que aquest suggeriment té sobre les empreses que organitzen aquestes activitats de 
lleure per a infants i joves.

L’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura, calcula 
que només amb les activitats que no s’han pogut realitzar durant els mesos de març 
i abril d’enguany, han deixat de facturar uns 10 milions d’euros, i el retorn de les 
bestretes suposa descapitalitzar el sector, que, a l’inici de la temporada serveixen per 
abordar inversions, reformes i millores a les instal·lacions i a l’adquisició de mate-
rials necessaris per a les activitats.

Moltes d’aquestes empreses s’han vist abocades a expedients de regulació tem-
poral d’ocupació per preservar els quasi 3.000 llocs de treball del sector, atès que 
no podran disposar de cap ingrés, en canvi han de fer front a les despeses de man-
teniment dels equipament, i ara a més, han de fer front a les sol·licituds de retorn de 
les dites bestretes, la qual cosa compromet molt seriosament la viabilitat d’aquestes 
empreses, la majoria de les quals son micro, petites i mitjanes empreses.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Crear uns bonus que permetin a a les empreses de colònies escolars, infantils i 

juvenils conservar les bestretes durant un curs escolar amb la condició d’aplicar-les 
a serveis alternatius equivalents.

2. Donar recolzament a les empreses del sector del lleure infantil i juvenil, reco-
manant a les direccions dels centres educatius l’establiment d’acords amb les empre-
ses del sector, tot preservant els drets de les famílies, sense penalitzar la viabilitat 
de l’activitat.

3. Establir una línia d’ajuts directes al sector del lleure infantil i juvenil (subven-
cions, préstecs i/o avals) per compensar el pagament d’aquelles bestretes per a les 
quals no sigui possible trobar alternativa i per cobrir inversions i despeses realitza-
des a les instal·lacions, durant l’any en curs.

4. Abstenir-se d’acordar en un període d’un any qualsevol normativa que puguin 
suposar nous requeriments per les instal·lacions del lleure infantil i juvenil, quines 
inversions serien inassumibles pel sector atesa la situació que s’ha generat amb l’ac-
tual crisi sanitària.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC
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Proposta de resolució sobre la suspensió de les rendes de lloguer 
dels habitatges públics gestionats per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya
250-01247/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 62844 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.04.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sergio Sanz Jiménez, 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 suspender las 
rentas de alquiler de las viviendas públicas gestionadas por L’Agencia de L’Habitat-
ge de Catalunya, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Economia i Hisenda, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El pasado 19 de marzo, el Gobierno de la Generalitat anunció una moratoria en 

el pago del alquiler de las viviendas que gestiona y que se prolongará hasta el levan-
tamiento del estado de alarma declarado por el Gobierno de España por la crisis del 
Covid-19. La moratoria suspende de manera temporal la facturación correspondien-
te al mes de abril de los contratos de alquiler que tiene la Agencia de la Vivienda de 
Cataluña. Paralelamente, la Agencia de la Vivienda está solicitando a los arrenda-
tarios que manifiesten cómo procederán al pago de la renta correspondiente al mes 
de abril de 2020.

Teniendo en cuenta que la situación de alarma se está prolongando más allá de lo 
manifestado inicialmente y que la situación sanitaria está provocando también una 
crisis económica, resultará necesario tomar nuevas medidas que faciliten la recupe-
ración y la protección de las personas más vulnerables.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. La suspensión de la facturación del alquiler de las viviendas administradas 

por la Generalitat de todas las cuotas a partir de abril y hasta las de los 3 meses 
posteriores a la finalización del estado de alarma para todos los arrendatarios de 
viviendas administradas por la Generalitat con el objetivo de flexibilizar y facilitar 
su pago.

2. La limitación de las cantidades a percibir por la Generalitat por parte de sus 
arrendatarios según el cálculo de la renta mensual alquiler social obligatorio, apli-
cando los coeficientes de ponderación sobre los ingresos de las personas solicitantes 
establecidos en el artículo 4 del Decreto 75/2014, de 27 de mayo, del Plan para el 
derecho a la vivienda, para todas aquellos ciudadanos que hayan visto reducidos sus 
ingresos por debajo de 2,5 veces el IRSC, siempre que no se dispongan de patrimo-
nio que permita responder a dichas obligaciones.

Palacio del Parlamento, 20 de abril de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sergio Sanz Jiménez, diputado, GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi per a quantificar 
els danys econòmics causats per la Covid-19
250-01248/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 62845 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.04.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada, Martí 

Pachamé Barrera, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo 
establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución sobre la realización de un estudio que cuantifique los daños 
ocasionados por el Covid.19 en el sector económico, para que sea sustanciada ante 
la Comissió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La pandemia de Covid’19 que estamos padeciendo, está acarreando consigo 

enormes daños sanitarios, económicos y sociales.
Además de las víctimas y heridos que deja dicha pandemia, la devastación eco-

nómica que está sufriendo España, imprime una huella desoladora de destrucción de 
tejido productivo, empresarial y sectorial que hay que tener bien analizado.

Es fundamental conocer los sectores de actividad afectados, el tipo de empres-
as, su volumen, localización, número trabajadores, entre otros, para poder gestionar 
el día después y ofrecer medidas de apoyo y reconstrucción a nuestras empresas y 
nuestra economía.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
– Realizar un estudio a nivel autonómico y presentarlo en sede parlamentaria en 

el plazo de 3 meses que analice, evalúe y cuantifique el impacto económico de esta 
Pandemia, a nivel territorial, desglosándolo por comarcas y por sectores de activi-
dad.

2. Generar en la web, una bolsa de empresas desglosadas por provincia, que 
hayan podido transformar y/o adaptar su producción, ya sea de forma temporal o 
definitiva, a la fabricación de todo tipo de material sanitario, de forma que permi-
ta realizar feed-backs con posibles inversores, bolsa de trabajo para autónomos y/o 
trabajadores afectados por la pandemia.

Palacio del Parlamento, 18 de abril de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, Martí Pachamé 

Barrera, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre la necessitat d’impulsar el projecte Hard 
Rock Entertainment World
250-01249/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 62846 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.04.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada, Martí 

Pachamé Barrera, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo 
establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan 
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la Propuesta de resolución sobre la necesidad de impulsar el Hard Rock, para que 
sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El proyecto de Hard Rock Entertainment previsto para ubicarse entre las pobla-

ciones de Salou y Vilaseca en la provincia de Tarragona, lleva encallado por dife-
rentes motivos desde el año 2012.

Con fecha 5 de diciembre de 2019, se renovó por un período de 3 meses más la 
licencia de juego para el complejo empresarial del Hard Rock entre estas localida-
des. Antes del 5 de Mayo, los terrenos se tenían que vender al Hard Rock, para que 
el proyecto siguiera su curso y se iniciaran los trabajos.

Debido a la terrible pandemia de Covid’19 que estamos padeciendo, práctica-
mente todas las decisiones empresariales se están viendo afectadas. Y hoy hemos 
sabido que la compra de estos terrenos por parte de Hard Rock se retrasa, debido al 
Estado de Alarma en el que está nuestro país y de nuevo, se produce un aplazami-
ento para cerrar la operación.

Este proyecto es vital para la provincia de Tarragona, lleva aparejados consigo 
cientos de millones de euros en inversiones y miles de puestos de trabajo directos e 
indirectos, un verdadero balón de oxígeno empresarial y económico tan necesario 
en estos momentos de devastación sanitaria, económica y social.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Retomar tan pronto sea posible, una vez se levante el Estado de Alarma, el 

contacto con los socios promotores del Proyecto con el objetivo de ejecutar a la 
mayor brevedad posible, las diferentes fases de las que consta el mismo.

2. Retomar, avanzar y desencallar tan pronto lo permitan las condiciones sanita-
rias los trámites burocráticos, de forma que los inversores puedan empezar a desar-
rollar el proyecto en la ubicación prevista.

3. Comprometerse al desarrollo y ejecución de este proyecto vital para la pro-
vincia de Tarragona, poniendo para ello, todos los medios materiales, económicos 
y sociales, a su alcance.

Palacio del Parlamento, 18 de abril de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, Martí Pachamé 

Barrera, diputados, GP Cs

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2020, sobre la 
Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua, corresponent a 
l’exercici 2017
256-00039/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Pròrroga: 15 dies hàbils (del 28.04.2020 al 19.05.2020).
Finiment del termini: 20.05.2020; 10:30 h.
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4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 596/XII, de rebuig al projecte 
de construcció d’un abocador a Riba-roja d’Ebre
290-00548/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 62583 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.04.2020

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 596/XII, de rebuig 
al projecte de construcció d’un abocador a Riba-roja d’Ebre (tram. 290-00548/12), 
us informo del següent:

– En resolució de la Secretària de Medi Ambienta i Sostenibilitat en data 15 
d’abril de 2019 es dona inici d’ofici al procediment de revisió anticipada de l’Auto-
rització Ambiental integrada (AAI) atorgada en data 15 de març de 2012 a l’empresa 
Urbaser, SA. (actualment Lestaca proyectos, SL) per a l’exercici d’una activitat de 
centre de valorització i disposició de residus de classe II emplaçat al paratge Les 
Valls, del terme municipal de Riba-roja d’Ebre.

– Aquesta revisió s’inicia a instància de Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 
(CHE) on, en les comunicacions adreçades a la Direcció General de Qualitat Ambi-
ental i Canvi Climàtic en dates 14 de març, 2 d’abril i 8 d’abril de 2019, posaven de 
manifest la conveniència que, en cas que es posés en marxa l’activitat, la CHE pugui 
emetre un informe vinculant actualitzat amb les premisses i exigències ambientals 
a les normes i coneixements actualment vigents, atès el temps transcorregut des de 
l’atorgament de l’autorització i les normatives establertes en aquest interval o mo-
dificades des de llavors, així com diferents avanços tecnològics que podrien haver 
sorgit i hi podrien ser aplicables.

– En data 10 de maig de 2019 l’empresa Lestaca proyectos, SL va presentar un 
escrit d’al·legacions a la Resolució d’inici de la revisió anticipada de l’Autorització 
Ambiental, en el que es sol·licitava deixar-la sense efecte. Per tal d’informar-les acu-
radament, es va donar trasllat de les al·legacions a la CHE, que va respondre en data 
15 de juliol de 2019, mantenint-se en els seus arguments. Per aquesta raó, les al·le-
gacions han estat informades en el sentit de considerar procedent la tramitació de la 
revisió de l’Autorització Ambiental.

– En data 29 de novembre de 2019 l’empresa Lestaca proyectos, SL, ha presen-
tat noves al·legacions sobre la desestimació de les anteriors, que actualment estan en 
procés de valoració als efectes de resoldre sobre la continuïtat de l’expedient.

Barcelona, 14 de d’abril de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 635/XII, sobre el conjunt 
industrial del Vapor Ros, de Terrassa
290-00588/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63019 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.04.2020

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 635/XII, sobre el 
conjunt industrial del Vapor Ros, de Terrassa (tram. 290-00588/12), us informo del 
següent:

La Generalitat de Catalunya després d’haver analitzat i instruït l’expedient cor-
responent d’aquesta herència, d’acord amb el que preveu la normativa successòria 
civil catalana i la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, ha procedit a la 
seva acceptació administrativa mitjançant Resolució de data 21 de gener de 2020 del 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda.

Actualment s’està tramitant la formalització de l’acceptació d’aquesta herència 
en escriptura pública, requisit imprescindible per poder prendre possessió dels béns 
de la mateixa i poder procedir a la seva gestió, d’acord amb la condició testamentà-
ria i amb la normativa patrimonial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 22 d’abril de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern de la Generlaitat de Catalu-

nya i conseller d’Economia i Hisenda

Control del compliment de la Resolució 657/XII, sobre el millorament 
de l’autovia A-2 al pas per les províncies de Lleida i Barcelona
290-00608/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 62584 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.04.2020

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 657/XII, sobre el 
millorament de l’autovia A-2 al pas per les províncies de Lleida i Barcelona (tram. 
290-00608/12), us informo del següent:

En data 30 de gener de 2020, s’ha donat trasllat d’aquesta Resolució al Ministeri 
de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

En aquest sentit, des de la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat s’ha ins-
tat el Ministeri com a titular de les obres de «Rehabilitación superficial y puntu-
almente estructural del firme de la Autovía A-2 (Autovía del Nordeste). Tramo: 
Variante de Lleida, PK 460 al 475», per tal que acceleri aquesta actuació que va 
formalitzar-se el proppassat mes de gener, així com a impulsar les actuacions ne-
cessàries a la resta d’aquesta via a la província de Lleida i al seu pas per la pro-
víncia de Barcelona.

Així mateix s’ha demanat al Ministeri que elabori un pla de modernització i mi-
llora de la fluïdesa del trànsit i de la seguretat de l’autovia A-2 al pas per les comar-
ques de Lleida, consensuat amb les institucions territorials i els agents socials per-
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tinents, així com elaborar un estudi de la viabilitat d’ampliar amb un tercer carril el 
tram d’aquesta autovia entre Lleida i Cervera en el marc d’aquest pla.

Barcelona, 17 de d’abril de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 666/XII, sobre el projecte de 
construcció del Fòrum de la Justícia de Tarragona
290-00617/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63108 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.04.2020

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 666/XII, sobre el 
projecte de construcció del Fòrum de la Justícia de Tarragona (tram. 290-00617/12), 
us informo del següent:

El Fòrum de la Justícia de Tarragona és una prioritat per a la Generalitat de Ca-
talunya. En aquesta línia, s’han portat a terme moltes reunions de treball, tant a 
nivell tècnic com de comandament, entre el Departament de Justícia i el Departa-
ment de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, en particular, i per part d’aquest 
últim, amb la Direcció General de Patrimoni per trobar el desllorigador urbanístic, 
patrimonial i administratiu que permeti endegar l’abans possible el projecte execu-
tiu d’obra i la seva execució. També hi ha previstes diverses reunions amb el De-
partament de Territori i Sostenibilitat, el Departament d’Interior i la Subdelegación 
del Gobierno. Tots aquests treballs de coordinació interadministrativa, però, s’han 
suspès pel context de crisi sanitària, igual que les obres de l’edifici on s’ubicaran els 
futurs arxius judicials de Tarragona.

Barcelona, 16 d’abril de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 140/XII, sobre l’habitatge
390-00140/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 62587 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.04.2020

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 l’apartat g de la Moció 140/XII, sobre l’habi-
tatge (tram. 390-00140/12), us informo del següent:

L’Incasòl promourà directament o mitjançant l’establiment de drets de superfície 
a tercers, promocions d’habitatges de lloguer en tots els sòls patrimonials o de cessió 
obligatòria adjudicats en un procés de reparcel·lació, qualificats d’HPO i situats en 
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els municipis considerats d’alta demanda acreditada segons la Llei 4/2016, del 23 de 
desembre, preservant així la seva titularitat pública.

Excepcionalment i per raons motivades d’eficiència, eficàcia i economia, així 
com d’emplaçament o tipologia, l’Incasòl promourà processos de comercialitza-
ció en compra venda en sòls patrimonials, prioritzant aquelles ofertes que proposin 
construir habitatges en règim de lloguer. El producte de llur venda es destinarà al 
desenvolupament de polítiques d’habitatge amb criteris de redistribució territorial.

Igualment, en sòls no qualificats d’HPO, per tant en règim lliure, l’Incasòl pro-
mourà processos de comercialització en compra venda prioritzant, també, aquelles 
ofertes que proposin construir habitatges en règim de lloguer. De la mateixa forma 
que la situació anterior, el producte de llur venda es destinarà al desenvolupament 
de polítiques d’habitatge amb criteris de redistribució territorial.

La no materialització d’aquestes vendes implicaria un increment del dèficit pú-
blic i un impacte negatiu en el compte de pèrdues i guanys i la impossibilitat de rein-
vertir el producte de les vendes.

Barcelona, 17 d’abril de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 19 de la Comissió de Polítiques Digitals i Admi-
nistració Pública, tinguda el 27.04.2020, DSPC-C 482.

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

Compareixença d’una representació de Sumar davant la Comissió 
d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de 
la Gent Gran
357-00296/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Mi-
llorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran, tinguda el 29.04.2020, DSPC-C 484.
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Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de 
Familiars, Usuaris i Col·laboradors de Centres Geriàtrics davant la 
Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat 
de Vida de la Gent Gran
357-00305/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Mi-
llorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran, tinguda el 29.04.2020, DSPC-C 484.
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