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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) 9

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00006/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 15

Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del perso-
nal estatutari de l’Institut Català de la Salut
200-00008/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 15

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les do-
nes a erradicar la violència masclista
202-00067/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 15

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 14/2020, del 28 d’abril, pel qual s’adopten mesures en relació amb el 
Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i so-
cial, per a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d’adopció 
d’altres mesures urgents amb el mateix objectiu
203-00039/12
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 16

3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/12
Pròrroga del termini per a elaborar el text 24

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’exigència del pagament del deute que hauria defrau-
dat l’expresident Jordi Pujol a l’Agència Tributària
250-01141/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24
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Proposta de resolució sobre l’aplicació de la tècnica farmacològica en l’accés a la 
interrupció voluntària de l’embaràs als centres d’atenció primària i d’atenció a la sa-
lut sexual i reproductiva
250-01171/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre l’equilibri territorial i l’accés a les sales de cinema
250-01172/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’increment de les instal·lacions esportives per a la 
pràctica del rugbi
250-01173/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’esport català
250-01174/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la reclamació de la devolució de les subvencions per-
cebudes per la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes
250-01175/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la lluita contra la desinformació a Internet
250-01176/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Carme Guasch i Darné, de 
Figueres
250-01177/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la manca d’infermeres a les comarques de Tarragona
250-01178/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a Sant Cugat del Vallès
250-01179/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre el tancament de les línies de P3 a Girona
250-01180/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Escola Portitxol, de Torroella de Montgrí
250-01181/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució de solidaritat amb l’exvicepresident de la República de l’Equa-
dor Jorge Glas Espinel
250-01182/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la retirada del Projecte de decret de la programació 
de l’oferta educativa i del procediment d’admissió als centres del Servei d’Educa-
ció de Catalunya
250-01183/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre l’atenció a la discapacitat a Calafell
250-01184/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la necessitat de combatre l’antisemitisme
250-01185/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball per a establir un marc 
català de qualitat de les pràctiques
250-01186/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Tremp
250-01187/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28
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Proposta de resolució sobre la creació d’una línia de finançament per a petites i 
mitjanes empreses i autònoms del sector primari
250-01188/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre el relleu del síndic de greuges
250-01189/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre el tercer fil ferroviari del Camp de Tarragona
250-01192/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la gestió i el control dels habitatges de protecció oficial
250-01193/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre l’impuls del Pacte contra la crisi de preus
250-01194/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la carretera C-31 al pas pel Garraf i el Baix Penedès
250-01209/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre el sostre del gimnàs de l’Escola Mitja Costa, de Mont-
cada i Reixac
250-01210/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre el servei de farmàcia a Santa Perpètua de Mogoda
250-01211/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre l’Hospital d’Igualada
250-01212/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell
250-01213/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’urgències d’atenció pri-
mària a Esparreguera
250-01214/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la unitat de VIH de Lleida
250-01215/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre els catalans a l’exterior
250-01216/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre els talls viaris per les concentracions al carrer Barce-
lona de Girona
250-01217/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’horari del CAP Pou Torre, de Begues 
(Baix Llobregat)
250-01218/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la commemoració del Dia Europeu en Memòria de les 
Víctimes del Terrorisme
250-01219/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre el futur de l’Escola Àngel Guimerà, de Balaguer
250-01220/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31
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Proposta de resolució sobre l’estat de les instal·lacions de l’Escola Albert Vives, de 
la Seu d’Urgell
250-01221/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la mobilitat al Bages
250-01222/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre el mal aïllament tèrmic dels habitatges dotacionals per 
a gent gran de Calaf
250-01223/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets i les llibertats dels ciutadans 
per la inacció de les administracions públiques davant els talls de l’avinguda Meri-
diana, a Barcelona
250-01224/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre l’evolució de l’aplicació StopCovid19Cat
250-01225/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la jornada escolar als centres educatius
250-01226/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la recuperació de la sisena hora als centres educatius 
sostinguts amb fons públics de Catalunya
250-01227/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la renovació de l’acord amb els municipis per a reduir 
les ràtios als centres educatius
250-01228/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la gestió de la crisi sanitària de la Covid-19 en el Cos 
de Mossos d’Esquadra
250-01229/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre les mesures de lluita contra la Covid-19 en l’àmbit del 
sistema de seguretat
250-01230/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre l’adopció de plans de contingència al 061 CatSalut 
Respon per a preveure situacions d’emergència
250-01231/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre el reforç del personal de les presons durant la crisi de 
la Covid-19
250-01232/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre el garantiment de la protecció del personal de les pre-
sons davant la Covid-19
250-01233/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la intervenció urgent de la Unitat Militar d’Emergència 
per a desinfectar els centres penitenciaris
250-01234/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la incorporació del Cos de Bombers de la Generalitat 
a les tasques de desinfecció d’espais per a lluitar contra la Covid-19
250-01235/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34
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Proposta de resolució sobre l’ús de la llengua de signes en les comunicacions del 
Govern i les entitats que en depenen
250-01236/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

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’asset-
jament o assenyalament per aquest fet
250-01245/12
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre la minimització de la situació generada per la crisi sa-
nitària al sector de les colònies escolars
250-01246/12
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35

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
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi per a quantificar els danys eco-
nòmics causats per la Covid-19
250-01248/12
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre la necessitat d’impulsar el projecte Hard Rock Enter-
tainment World
250-01249/12
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre la realització d’una enquesta sobre el teletreball durant 
l’emergència sanitària per la Covid-19
250-01250/12
Presentació: GP CatECP 36

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents de protecció i prevenció 
a les residències i centres per a persones amb discapacitat arran de la pandèmia 
de Covid-19
250-01251/12
Presentació: GP Cs 37

Proposta de resolució sobre la atenció de les necessitats de salut mental derivades 
de la pandèmia de Covid-19
250-01252/12
Presentació: GP Cs 38

Proposta de resolució sobre la realització d’un pla de diagnosi i seguiment amb re-
lació a la vulnerabilitat dels menors i llurs progenitors
250-01253/12
Presentació: GP Cs 40

Proposta de resolució sobre la realització d’un pla de diagnosi i seguiment amb re-
lació a la vulnerabilitat dels menors i llurs progenitors durant la crisi de la Covid-19
250-01254/12
Presentació: GP Cs 41

Proposta de resolució sobre l’execució urgent d’un pla per a la reactivació de les 
activitats extraescolars i ajuda en el sector del lleure i turístic
250-01255/12
Presentació: GP Cs 42

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts per als treballadors autònoms, 
de compensació per les pèrdues econòmiques arran de la Covid-19
250-01256/12
Presentació: GP Cs 43

Proposta de resolució sobre el reconeixement del professorat
250-01257/12
Presentació: GP Cs 45
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Proposta de resolució de condemna de les pràctiques antisemites
250-01258/12
Presentació: GP Cs 45

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a millorar la liquiditat dels au-
tònoms i de les petites i mitjanes empreses
250-01259/12
Presentació: GP Cs 47

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a facilitar la liquiditat del tei-
xit empresarial
250-01260/12
Presentació: GP Cs 48

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a facilitar la liquiditat del teixit 
empresarial a l’àmbit turístic
250-01261/12
Presentació: GP Cs 49

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 2/2020, sobre la Institució de les Lle-
tres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018
256-00040/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 50
Termini per a proposar compareixences 50

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2020, sobre les empreses públi-
ques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de 
la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017
256-00041/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 50
Termini per a proposar compareixences 50

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Oferta parcial d’ocupació pública per a l’any 2020
395-00096/12
Ampliació del nombre de places 51

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 549/XII, sobre les actuacions per a solucionar 
la problemàtica de les zones inundables dels barris marítims del Vendrell
290-00504/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  52

Control del compliment de la Resolució 600/XII, sobre el millorament de les mesures 
de seguretat als túnels de Vallvidrera
290-00552/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  52

Control del compliment de la Resolució 621/XII, sobre el tancament de les plantes 
de General Cable a Manlleu i a Montcada i Reixac
290-00574/12
Designació de la Comissió competent 57
Informe relatiu al compliment de la Resolució  57

Control del compliment de la Resolució 655/XII, sobre la conversió de l’aeroport de 
Lleida-Alguaire en aeroport industrial
290-00606/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  59

Control del compliment de la Resolució 656/XII, sobre l’ordenació del congost de 
Mont-rebei
290-00607/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  60
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Control del compliment de la Resolució 667/XII, sobre el compliment de la Recoma-
nació 1999/519 del Consell de la Unió Europea, relativa a l’exposició del públic en 
general a camps electromagnètics
290-00618/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  61

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

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
Substanciació 62

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació d’un funcionari de carrera
Acord 63
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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 52
Títol o epígraf: Article 70, apartats 7 i 8
On hi diu: 
«7. Es modifica l’article 21.7-8 de la Llei de taxes i preus públics, que resta redac-

tat de la manera següent: 
“Article 21.7-8. Obligació de registre
”1. Els escorxadors [...] la persona repercutida.
”2. L’autoritat sanitària [...] el format que ha de tenir”.
8. Es deroga l’article 21.7-11 de la Llei de taxes i preus públics.»

Hi ha de dir: 
«7. Es modifica l’article 21.7-8 de la Llei de taxes i preus públics, que resta redac-

tat de la manera següent: 
“Article 21.7-8. Obligació de registre
”1. Els escorxadors [...] la persona repercutida.
”2. L’autoritat sanitària [...] el format que ha de tenir”.»

A la pàgina 54
Títol o epígraf: Article 81
On hi diu: 
«Article 81. Supressió de la taxa per l’execució d’obres i instal·lacions en la fran-

ja de servei nàutic de les marines interiors de les urbanitzacions maritimoterrestres
Es deroga el capítol XII del títol XXV [...] maritimoterrestres.»

Hi ha de dir: 
«Article 81. Supressió de la taxa per l’execució d’obres i instal·lacions en la fran-

ja de servei nàutic de les marines interiors de les urbanitzacions maritimoterrestres
Es deroga el capítol XXII del títol XXV [...] maritimoterrestres.»

A la pàgina 72
Títol o epígraf: Article 101, apartat 7
On hi diu: 
«7. Es modifica l’apartat 7 de l’article 18 del text refós de la Llei de patrimoni de 

la Generalitat de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
“7. Els béns immobles que la Generalitat ha adquirit [...] de les herències intesta-

des. En tot cas, el bé immoble adquirit per títol de successió intestada s’ha de des-
tinar al compliment de polítiques d’habitatge social, sia directament, sia reinvertint 
el producte obtingut en alienar-les, segons llurs característiques, en els termes que 
estableix la normativa civil aplicable. De manera excepcional, també es pot acordar 
[...] en què està situat el bé”.»

Correcció d'errades
Nota adhesiva
La correcció d’errades de publicació de la 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), ha estat modificada al BOPC 616, a la pàgina 15.
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Hi ha de dir: 
«7. Es modifica l’apartat 7 de l’article 18 del text refós de la Llei de patrimoni de 

la Generalitat de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
“7. Els béns immobles que la Generalitat ha adquirit [...] de les herències intesta-

des. En tot cas, el bé immoble adquirit per títol de successió intestada s’ha de desti-
nar al compliment de polítiques d’habitatge social, sia directament, sia reinvertint el 
producte obtingut en alienar-lo, segons les seves característiques, en els termes que 
estableix la normativa civil aplicable. De manera excepcional, també es pot acordar 
[...] en què està situat el bé”.»

A la pàgina 74
Títol o epígraf: Article 102, apartat 1
On hi diu: 
«1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 216 bis del text refós de la Llei municipal i 

de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que 
resta redactat de la manera següent: 

“2. També es produeix una mutació demanial [...] de llur competència. La mu-
tació demanial entre administracions públiques no altera el caràcter demanial els 
béns.

”La mutació demanial transmet [...] conservin el caràcter demanial. Si els béns 
o drets demanials no són destinats a l’ús o servei públic o s’hi deixen de destinar 
posteriorment abans de la finalització del termini acordat, reverteixen en l’admi-
nistració transmitent i s’integren en el seu patrimoni dominical amb totes les seves 
pertinences i accessions.

”Si en l’acord de transmissió [...] adquirent”.»

Hi ha de dir: 
«1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 216 bis del text refós de la Llei municipal 

i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, 
que resta redactat de la manera següent: 

“2. També es produeix una mutació demanial [...] de llur competència. La mu-
tació demanial entre administracions públiques no altera el caràcter demanial dels 
béns.

”La mutació demanial transmet [...] conservin el caràcter demanial. Si els béns o 
drets demanials no són destinats a l’ús o servei públic o s’hi deixen de destinar pos-
teriorment abans de la finalització del termini acordat, reverteixen a l’administració 
transmitent i s’integren en el seu patrimoni dominical amb totes llurs pertinences i 
accessions.

”Si en l’acord de transmissió [...] adquirent”.»

A la pàgina 75
Títol o epígraf: Article 103
On hi diu: 
«Article 103. Modificació de la Llei de la funció pública
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 87 de la refosa en un text únic dels precep-

tes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, 
aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

“2. Els funcionaris de carrera [...] en el servei actiu”.
2. S’afegeix un article, el 109 bis, a la refosa en un text únic dels preceptes de 

determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, amb el 
text següent: 

“[...]”.
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3. Es modifica l’apartat 1 de l’article 118 de la refosa en un text únic dels precep-
tes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, 
que resta redactat de la manera següent: 

“1. El procediment per a determinar [...] de l’inculpat”.»

Hi ha de dir: 
«Article 103. Modificació de la Llei de la funció pública amb relació a les situa-

cions administratives i al procediment disciplinari
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 87 de la refosa en un text únic dels precep-

tes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, 
aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

“2. Els funcionaris de carrera [...] en el servei actiu”.
2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 118 de la refosa en un text únic dels precep-

tes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, 
que resta redactat de la manera següent: 

“1. El procediment per a determinar [...] de l’inculpat”.»

A la pàgina 79
Títol o epígraf: Article 106
On hi diu: 
«Article 106. Responsabilitat dels empleats públics en la gestió de societats mer-

cantils i fundacions del sector públic institucional
1. La responsabilitat [...].
2. L’entitat o l’Administració de la Generalitat [...].
3. Als efectes de determinar els estàndards [...].
4. El règim de responsabilitat aplicable [...].
5. Els estàndards de diligència [...].
6. Les entitats del sector públic institucional [...] les pòlisses corresponents.»

Hi ha de dir: 
«Article 106. Modificació de la Llei de la funció pública amb relació a la respon-

sabilitat dels empleats públics en la gestió de societats mercantils i fundacions del 
sector públic institucional

S’afegeix un article, el 109 bis, a la refosa en un text únic dels preceptes de deter-
minats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovada pel 
Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, amb el text següent: 

“Article 109 bis. Responsabilitat dels empleats públics en la gestió de societats 
mercantils i fundacions del sector públic institucional

”1. La responsabilitat que correspongui als empleats públics de la Generalitat 
com a membres de consells d’administració, secretaris dels òrgans de govern de 
les societats de capital i membres d’òrgans amb funcions de liquidació de societats 
mercantils del sector públic institucional de l’Administració de la Generalitat és 
directament assumida per l’entitat o l’Administració de la Generalitat que els hagi 
designat.

”2. L’entitat o l’Administració de la Generalitat, segons correspongui, poden exi-
gir d’ofici a l’empleat públic la responsabilitat en què hagi pogut incórrer per causa 
dels danys i perjudicis ocasionats als béns o drets d’aquelles si concorre dol, culpa 
o negligència greu, d’acord amb el que disposen les lleis administratives en matèria 
de responsabilitat patrimonial.

”3. Als efectes de determinar els estàndards de diligència l’incompliment dels 
quals és susceptible d’originar responsabilitat, es consideren deures dels membres 
dels òrgans a què fa referència l’apartat 1 els següents: 
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”a) Els que estableixen els estatuts de la societat i, si escau, el reglament de rè-
gim interior, bases d’execució del pressupost, el codi de bon govern i els programes 
sobre gestió de sistemes de compliment normatiu i bones pràctiques.

”b) Els que deriven dels articles 55 i 56 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació i bon govern, i també els resultants del Codi 
de conducta d’alts càrrecs i personal directiu del sector públic, aprovat per l’Acord 
GOV/82/2016, del 21 de juny, pel qual s’aprova el Codi de conducta dels alts càr-
recs i personal directiu de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic i altres 
mesures en matèria de transparència, grups d’interès i ètica pública, en el cas dels 
empleats públics a què fa referència l’article 54.2 de la dita llei.

”c) Els que estableixen els articles 225 a 231 del Reial decret legislatiu 1/2010, 
del 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital.

”4. El règim de responsabilitat aplicable als empleats públics de la Generalitat 
com a patrons de les fundacions del sector públic institucional de l’Administració 
de la Generalitat i de les que hi estan adscrites, i també als secretaris del patronat i 
altres òrgans de govern i als membres dels òrgans de liquidació d’aquestes entitats, 
es regeix pel que disposa l’article 312-14 del llibre tercer del Codi civil de Catalu-
nya, sens perjudici de l’exercici de l’acció de regrés a què fa referència l’apartat 2.

”5. Els estàndards de diligència exigible als membres dels òrgans a què fa refe-
rència l’apartat 4 es regeixen pel que disposen el llibre tercer del Codi civil de Cata-
lunya i les lletres a i b de l’apartat 3.

”6. Les entitats del sector públic institucional participades, directament o indi-
rectament, de manera majoritària per l’Administració de la Generalitat i les que hi 
estan adscrites han d’assegurar la responsabilitat civil dels membres dels òrgans de 
govern, els de liquidació, i dels empleats públics de la Generalitat que exerceixen 
les funcions de secretaris de les dites entitats, d’acord amb les instruccions i pel pro-
cediment que en cada cas determini el departament competent en matèria d’asse-
gurances, amb l’informe previ favorable d’aquest sobre les clàusules de les pòlisses 
corresponents”.»

A la pàgina 84
Títol o epígraf: Article 109, apartat 9
On hi diu: 
«9. S’afegeix una disposició addicional, la dinovena, a la Llei 15/1990, amb el 

text següent: 
“Disposició addicional dinovena 
”El Servei Català de la Salut [...] respectivament”.»

Hi ha de dir: 
«9. S’afegeix una disposició addicional, la vintena, a la Llei 15/1990, amb el text 

següent: 
“Disposició addicional vintena
”El Servei Català de la Salut [...] respectivament”.»

A la pàgina 89
Títol o epígraf: Article 122
On hi diu: 
«Article 122. Contractes de promoció, gestió i transferència de resultats de l’ac-

tivitat de R+D+I dels centres Cerca i de la fundació ICREA»

Hi ha de dir: 
«Article 122. Mesures relatives als centres Cerca i a la fundació ICREA»
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A la pàgina 92
Títol o epígraf: Article 127, apartat 3
On hi diu: 
«3. Es deroga la disposició addicional única de la Llei 5/1986, que resta substituïda 

per tres disposicions addicionals, la primera, la segona i la tercera, amb el text següent: 
“Disposició addicional primera. Transformació de Entitat Autònoma de Jocs i 

Apostes de la Generalitat en societat autònoma
”1. El Govern, en el termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta 

llei, ha d’acordar [...] en el Registre Mercantil”.»

Hi ha de dir: 
«3. Es deroga la disposició addicional única de la Llei 5/1986, que resta substituïda 

per tres disposicions addicionals, la primera, la segona i la tercera, amb el text següent: 
“Disposició addicional primera. Transformació de l’Entitat Autònoma de Jocs i 

Apostes de la Generalitat en societat autònoma 
”1. El Govern, en el termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta 

disposició addicional, ha d’acordar [...] en el Registre Mercantil”.»

A la pàgina 103
Títol o epígraf: Article 137, apartats 20 i 21
On hi diu: 
«20. S’afegeix una disposició addicional, la vint-i-unena, al text refós de la Llei 

d’urbanisme, amb el text següent: 
“Disposició addicional vint-i-unena. Increment efectiu de la producció d’energia 

per mitjà d’energies renovables 
”El procediment d’atorgament [...] l’article 47.6”.
21. S’afegeix una disposició addicional, la vint-i-dosena, al text refós de la Llei 

d’urbanisme, amb el text següent: 
“Disposició addicional vintena. Substitució de les referències en la normativa vi-

gent a la Comissió d’Urbanisme de Catalunya i a la Comissió de Política Territorial 
i d’Urbanisme de Catalunya

”Totes les referències [...] són fetes a la Comissió de Territori de Catalunya”.»

Hi ha de dir: 
«20. S’afegeix una disposició addicional, la vintena, al text refós de la Llei d’ur-

banisme, amb el text següent: 
“Disposició addicional vintena. Increment efectiu de la producció d’energia per 

mitjà d’energies renovables
”El procediment d’atorgament [...] l’article 47.6”.
21. S’afegeix una disposició addicional, la vint-i-unena, al text refós de la Llei 

d’urbanisme, amb el text següent: 
“Disposició addicional vint-i-unena. Substitució de les referències en la norma-

tiva vigent a la Comissió d’Urbanisme de Catalunya i a la Comissió de Política Ter-
ritorial i d’Urbanisme de Catalunya

”Totes les referències [...] són fetes a la Comissió de Territori de Catalunya”.»

A la pàgina 108
Títol o epígraf: Article 143, apartat 10
On hi diu: 
«10. S’afegeix un epígraf, el 7.2.b, a la Llei 20/2009, amb el text següent: 
“7.2.b) Matèria primera vegetal [...] inferior a 50 MW”.»

Hi ha de dir: 
«10. S’afegeix un epígraf, el 7.2.b, a l’annex II de la Llei 20/2009, amb el text següent: 
“7.2.b) Matèria primera vegetal [...] inferior a 50 MW”.»
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A la pàgina 111
Títol o epígraf: Article 147, apartat 1
On hi diu: 
«1. Es modifica la lletra b de l’apartat 1 de l’article 24 del text refós de la Llei re-

guladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol, que resta 
redactat de la manera següent: 

“b) Constituir una fiança, en el cas dels residus perillosos, si ho exigeixen les 
normes que regulen la gestió [...] o els espais degradats”.»

Hi ha de dir: 
«1. Es modifica la lletra b de l’apartat 1 de l’article 24 del text refós de la Llei 

reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol, que 
resta redactat de la manera següent: 

“b) Constituir una fiança en el cas dels residus perillosos i quan ho exigeixen les 
normes que regulen la gestió [...] o els espais degradats”.»

A la pàgina 127
Títol o epígraf: Article 164, apartat 2
On hi diu: 
«2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 8 de la Llei 13/2006, que resta redactat de 

la manera següent: 
“1. La prestació s’ha d’abonar [...] o una tercera persona. En qualsevol cas, la pres-

tació de l’article 22 relativa a la prestació per l’acolliment en família extensa i la de 
l’article 22 bis s’han d’abonar a la persona que, tenint la guarda i custòdia de la per-
sona menor d’edat, hagi presentat la sol·licitud corresponent”.»

Hi ha de dir: 
«2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 8 de la Llei 13/2006, que resta redactat 

de la manera següent: 
“1. La prestació s’ha d’abonar [...] o a una tercera persona. En qualsevol cas, la 

prestació de l’article 22 relativa a la prestació per l’acolliment en família extensa o 
en família aliena i la de l’article 22 bis s’han d’abonar a la persona que, tenint la 
guarda i custòdia de la persona menor d’edat, hagi presentat la sol·licitud corres-
ponent”.»

A la pàgina 133
Títol o epígraf: Article 171, apartat 2
On hi diu: 
«2. Es modifica la disposició final tercera de la Llei 11/2011, que resta redactada 

de la manera següent: 
“Disposició final tercera. Adaptació dels estatuts de l’Agència per a la Competi-

tivitat de l’Empresa
”Es deroguen l’article 15.3 del Decret 223/2015, del 6 d’octubre, pel qual s’apro-

ven els estatuts de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, i, en general, les 
altres determinacions dels dits estatuts que s’oposin al que estableix l’article 166.2”.»

Hi ha de dir: 
«2. Es modifica la disposició final tercera de la Llei 11/2011, que resta redactada 

de la manera següent: 
“Disposició final tercera. Adaptació dels estatuts de l’Agència per a la Competi-

tivitat de l’Empresa
”Es deroga l’article 15.3 del Decret 223/2015, del 6 d’octubre, pel qual s’aproven 

els estatuts de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, en tot el que s’oposi a 
l’article 166.2 d’aquesta llei”.»
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

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

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

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 62702; 63022; 63071).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 06.05.2020 al 26.05.2020).
Finiment del termini: 27.05.2020; 10:30 h.

Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat 
variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
200-00008/12

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

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC (reg. 63024; 63070).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 04.05.2020 al 22.05.2020).
Finiment del termini: 25.05.2020; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 62704; 63025).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 06.05.2020 al 26.05.2020).
Finiment del termini: 27.05.2020; 10:30 h.
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3.01.03. Decrets llei

Decret llei 14/2020, del 28 d’abril, pel qual s’adopten mesures en 
relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya, en l’àmbit tributari i social, per a pal·liar els efectes de 
la pandèmia generada per la COVID-19 i d’adopció d’altres mesures 
urgents amb el mateix objectiu
203-00039/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 63349 / Coneixement: Mesa del Parlament, 05.05.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de maig de 2020, ha 
pres coneixement del Decret llei 14/2020, del 28 d’abril, pel qual s’adopten mesu-
res en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, 
en l’àmbit tributari i social, per a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per 
la COVID-19 i d’adopció d’altres mesures urgents amb el mateix objectiu, publicat 
al DOGC 8123, 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 30 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 28 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 SIG20VEH0552 - Projecte de decret llei pel qual s’adopten me-
sures en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, 
en l’àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la 
COVID-19 i d’adopció d’altres mesures urgents amb el mateix objectiu.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.

Decret llei pel qual s’adopten mesures en relació amb el Sistema 
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i 
social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 
i d’adopció d’altres mesures urgents amb el mateix objectiu

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 Generalitat de Catalunya ha adoptat diverses mesures urgents per fer front a 

les conseqüències de tot tipus derivades dels efectes de la pandèmia generada pel 
coronavirus de la COVID-19.

Entre aquestes mesures, s’inclou l’aprovació del Decret llei 12/2020, de 10 
d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sani-
tari 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 genera-
da per la COVID-19. En el seu capítol II, s’aproven una sèrie de mesures adreçades 
a compensar econòmicament l’esforç extraordinari que estan assumint les entitats 
sanitàries públiques i privades que lluiten en primera línia contra la pandèmia. La 
realitat assistencial, en l’actual context que requereix respostes ràpides i flexibles a 
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les necessitats emergents i altament canviables, fa necessari modificar determinats 
apartats de l’article 2 del Decret llei 12/2020, de 10 d’abril. A banda, és necessari 
aprovar mesures de caràcter tributari i de contractació que complementin les adop-
tades fins ara.

El Decret llei s’estructura en tres capítols, deu articles, cinc disposicions addicio-
nals, una disposició transitòria, i dues disposicions finals.

El capítol I, com s’ha avançat en paràgrafs anteriors, modifica el capítol II del 
Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, esmentat, que estableix un seguit de mesures rela-
tives al Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, per tal d’aclarir 
la facturació de medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA); afegir 
una tarifa per a la llarga estada sociosanitària per la COVID-19; i establir que l’acti-
vitat de llarga estada sociosanitària a pacients sense la COVID-19 serà compensada 
d’acord amb la tarifa de nivell C.

El capítol II conté una mesura tributària que consisteix en l’ajornament d’exac-
ció de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció 
mecànica, creat en la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administrati-
ves, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans 
establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements 
radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de 
carboni i regulat en la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic. Posterior-
ment, i mitjançant la Llei 9/2019, del 23 de desembre, es va aprovar un seguit de 
modificacions en la Llei 16/2017; d’entre els aspectes que regula, destaca el rè-
gim de gestió de l’impost, que s’efectua mitjançant un padró de contribuents. En 
aquest sentit, i en relació amb l’impost corresponent al 2019, meritat el passat 31 de 
desem bre, el padró provisional s’ha de publicar de l’1 al 15 de maig, i el definitiu  
de l’1 al 15 de setembre. L’actual situació social i econòmica derivada de la crisi de la  
COVID-19 fa necessari l’ajornament de les dates de publicació del padró provisional i  
definitiu.

El capítol III, amb el títol Mesures de caràcter social, preveu, davant de la situa-
ció de vulnerabilitat econòmica en què es troben moltes famílies arran de la crisi sa-
nitària derivada de la COVID 19, la necessitat de crear una prestació extraordinària 
per a subministraments bàsics, amb la finalitat de pal·liar aquesta situació, destinada 
als treballadors per compte aliè i autònoms amb càrregues familiars que hagin patit 
una disminució dràstica i involuntària en els seus ingressos.

Atesa la situació plantejada i, d’acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 5 
de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern, davant 
la necessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la greu situació de pandèmia 
mundial decretada per l’Organització Mundial de la Salut, pot dictar disposicions 
legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en els termes de l’article 64 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Les disposicions addicionals contenen, entre d’altres, mesures en matèria de con-
tractació. Així, la disposició addicional primera preveu que l’Institut Català de Fi-
nances pugui aplicar, mentre duri l’estat d’alarma i hi hagi necessitats de finança-
ment a tractar vinculats als productes derivats de les necessitats de la COVID-19, el 
mecanisme de contractació d’emergència previst en la Llei 9/2017, de 8 de novem-
bre, de contractes del sector públic, per atendre adequadament les necessitats finan-
ceres del teixit econòmic català.

En la mateixa línia es troba la segona, referida a obres a càrrec de l’entitat Infra-
estructures de Catalunya SAU, directament relacionades amb centres educatius. En 
relació amb aquestes resulta necessari, per raons d’interès públic, executar determi-
nades obres d’escolarització en el període estival i finalitzar-les abans de l’inici del 
proper curs escolar, fet que requereix que la tramitació dels expedients de contrac-
tació de les obres RAM i dels serveis i assistències tècniques associades no es vegin 
afectats per cap restricció de les establertes arran de l’estat d’alarma declarat per la 
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crisis sanitària ocasionada per la COVID-19. Per aquest motiu, és imprescindible 
poder continuar amb els tràmits de les licitacions iniciades però que es troben sus-
peses per les mesures derivades de l’estat d’alarma i, alhora, poder iniciar noves li-
citacions de contractes d’execució de les obres RAM i dels respectius serveis i assis-
tències tècniques associades que no es van iniciar amb anterioritat a la declaració 
de l’estat d’alarma i, una vegada adjudicats i formalitzats els contractes, permetre 
l’execució de les obres RAM que siguin d’escolarització.

Pels motius indicats, es fa indispensable, per una banda, acordar la continuïtat 
dels procediments de licitació esmentats actualment suspesos, i impulsar la tramita-
ció de noves licitacions de contractes d’actuacions RAM en els termes esmentats, de 
conformitat amb l’apartat quart de la disposició addicional tercera del Reial decret 
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la si-
tuació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19; i, per una altra banda, declarar 
els contractes RAM d’escolarització com a bàsics, per tal que puguin ser executats 
d’acord amb el punt 2 de l’Acord de Govern 54/2020, de 27 de març, pel qual s’acor-
da la suspensió dels contractes d’obres de l’Administració de la Generalitat i el seu 
sector públic, amb l’objectiu de reduir riscos de propagació de la COVID-19.

La disposició addicional tercera preveu determinades mesures en matèria de 
contractació pública. La Generalitat de Catalunya, d’acord amb la Llei 10/2008, de 
10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions, 
i dins dels supòsits previstos en l’esmentada normativa, pot adquirir béns per títol 
de successió intestada. Dins d’aquest règim jurídic, mitjançant el Decret 145/2017, 
de 26 de setembre, de les actuacions administratives i de la gestió del règim d’auto-
nomia econòmica de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya, 
es regula el procediment de liquidació i distribució dels cabals relictes provinents 
d’herències intestades adquirits per la Generalitat de Catalunya. El Decret esmentat 
preveu un règim de publicitat i concurrència per tal que els establiments o institu-
cions d’assistència puguin destinar aquests béns a les finalitats previstes en la nor-
mativa esmentada.

A la disposició addicional quarta, s’autoritza l’Agència Catalana del Turisme per 
tal de contractar per la via d’emergència una campanya destinada al mercat domès-
tic, amb la finalitat de revitalitzar el sector.

Finalment, la disposició addicional cinquena autoritza l’aixecament de la sus-
pensió de determinades obres i la formalització d’una obra que consten a l’annex al 
present Decret llei.

Davant de la situació econòmica i financera generada per la crisis de la COVID-19, 
és del tot necessari que de manera temporal els béns relictes esmentats es puguin des-
tinar directament i de manera excepcional a finançar programes o activitats de caràc-
ter sanitari o assistencials.

La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se n’ha 
de fer un ús prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la consideració 
de necessitat extraordinària i urgent, d’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2009, del 
5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, com és la situació 
sanitària actual que requereix adoptar de manera urgent mesures que pal·liïn, tant 
com es pugui, els efectes de la pandèmia i que no poden ajornar-se, fins i tot, mitjan-
çant 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; 

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i amb 
la deliberació prèvia del Govern,
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Decreto: 

Capítol I. Modificació parcial del 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’estructura de l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els 
efectes de la pandèmia generada per la COVID-19

Article 1
1. S’afegeix a la relació de tarifes establertes en l’apartat 3 de l’article 2 del De-

cret llei 12/2020, de 10 d’abril, la tarifa següent.
«Llarga estada sociosanitària per la COVID-19: 85,55 euros/estada.»
2. Es modifica la lletra b de l’apartat 11 de l’article 2 del Decret llei 12/2020, de 

10 d’abril, que queda redactat de la manera següent: 
«Els centres hospitalaris que no tenen una relació contractual vigent amb el Ser-

vei Català de la Salut, pel que fa a la medicació hospitalària de dispensació ambula-
tòria (MHDA), poden facturar la medicació hospitalària prescrita als pacients atesos 
amb càrrec al Servei Català de la Salut i dispensada amb posterioritat a l’alta, amb 
el vistiplau del Servei Català de la Salut i sempre que sigui una medicació aprovada 
amb indicació específica per a la patologia del pacient. En cap cas, es podrà facturar 
medicació durant el període d’ingrés hospitalari del pacient.»

Afegir un nou paràgraf a la lletra d de l’apartat 11 de l’article 2 del Decret llei 
12/2020, de 10 d’abril, amb el text següent: 

«L’activitat de llarga estada sociosanitària a pacients sense la COVID-19 es com-
pensarà d’acord amb la tarifa de nivell C.»

Capítol II. Mesures tributàries

Article 2. Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles 
de tracció mecànica. Exercicis 2019 i 2020
1. En els termes i condicions que estableix l’article 47 de la Llei 16/2017, de l’1 

d’agost, del canvi climàtic, els terminis corresponents a l’exposició pública dels pa-
drons provisional i definitiu corresponents als exercicis 2019 i 2020 són els següents: 

1.1 Per a l’impost corresponent a l’exercici 2019: 
a) El padró provisional s’ha d’exposar de l’1 al 15 de novembre del 2020.
b) El padró definitiu s’ha d’exposar de l’1 al 15 de març del 2021.
1.2 Per a l’impost corresponent a l’exercici 2020: 
a) El padró provisional s’ha d’exposar de l’1 al 15 d’octubre del 2021.
b) El padró definitiu s’ha d’exposar de l’1 al 15 de febrer del 2022.
2. Per a l’exercici 2020, el termini d’ingrés en període voluntari, a què es refereix 

l’article 47 bis de la Llei 16/2017, comprèn de l’1 al 20 d’abril del 2022, o el dia hàbil 
immediatament posterior.

Capítol III. Mesures de caràcter social

Article 3. Prestació extraordinària per a subministraments bàsics
Es crea una prestació extraordinària per a subministraments bàsics, en forma 

d’ajut extraordinari per a la sostenibilitat econòmica de les famílies a Catalunya, per 
un import de dos-cents euros, de pagament únic, amb l’objectiu de facilitar l’adqui-
sició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

Article 4. Finalitat de la prestació 
La finalitat de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics és pal-

liar la situació de necessitat material i de vulnerabilitat de les persones i unitats 
familiars a Catalunya, que acreditin una reducció dràstica i involuntària dels seus 
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ingressos econòmics com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma pel 
Reial decret 463/2020, de 14 de març, per la crisi sanitària derivada del COVID-19.

Article 5. Naturalesa jurídica
1. La prestació regulada en aquesta norma es configura com una prestació social 

de caràcter econòmic, extraordinària i de pagament únic, que s’atorga pel procedi-
ment de concurrència no competitiva, fins a l’exhauriment de la dotació pressupos-
tària. La prestació té caràcter puntual i, per tant, es farà efectiva amb un únic paga-
ment mitjançant transferència bancària.

2. La prestació extraordinària per a subministraments bàsics, atenent l’objecte i 
la seva finalitat, no pot ésser objecte de cessió, embargament o retenció.

Article 6. Persones beneficiàries i requisits 
Els beneficiaris de la prestació per subministraments bàsics són les persones que 

acreditin el compliment dels requisits següents: 
a. Ésser major de divuit anys.
b. Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
c. Trobar-se en alguna de les següents situacions: 
1. Ser treballador o treballadora per compte aliè i haver estat afectat per un ex-

pedient de regulació temporal d’ocupació, d’acord amb els supòsits previstos als 
articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents ex-
traordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, o ser fix 
discontinu inclòs al punt 6 de l’article 25, o bé haver-li estat extingit el seu contracte 
de treball de caràcter temporal com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de 
la COVID-19.

2. Ser treballador o treballadora per compte propi i haver hagut de suspendre o 
reduir la seva activitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària derivada 
de la COVID-19.

d. Haver patit una reducció involuntària de les seves rendes del treball o de la 
seva facturació del total dels mesos de març i abril de 2020, superior al trenta per 
cent en comparació amb el mateix període de l’any anterior, com a conseqüència 
dels efectes de la COVID-19. En el cas de persones amb una antiguitat en el seu 
darrer contracte de treball o alta per compte propi inferior a 1 any, la comparació 
es realitzarà amb la mitjana dels resultats mensuals des de la data d’inici efectiu del 
lloc de treball o de l’alta per compte propi, respectivament.

e. Els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar 
durant els mesos de març i abril de 2020 han de ser en mitjana mensual inferiors a 
2.098,37 euros bruts mensuals. A aquest efecte, es computen els ingressos econò-
mics de totes les persones que formen la unitat familiar. S’entén per unitat familiar 
la formada per una o més persones que conviuen en el mateix domicili i que entre 
elles mantenen un vincle conjugal o de parella estable, o vincles familiars per con-
sanguinitat o afinitat fins al segon grau i, també, per adopció o acolliment, o vincles 
de convivència assimilats als vincles esmentats, excloent-ne els que siguin de simple 
veïnatge compartit.

f. La persona sol·licitant ha de tenir familiars que convisquin amb ella i al seu 
càrrec.

g. En el cas dels treballadors fixos discontinus, s’aplicaran al compliment dels 
requisits les particularitats que tenen per raó de la seva condició.

Article 7. Compatibilitats 
1. La prestació extraordinària per a subministraments bàsics és compatible amb 

la percepció d’altres ajuts i prestacions estatals d’atur i per a l’ocupació, de cessa-
ment d’activitat, de prestacions econòmiques percebudes de forma regular i periòdi-
ques, o amb qualsevol altre ajut i prestació concedit per altres administracions, ens 
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públics o privats, si la suma mensual no supera el límit que estableix la lletra d de 
l’article 6.

2. La prestació extraordinària per a subministraments bàsics és incompatible 
amb les altres prestacions econòmiques que té reconegudes la persona beneficiària 
o a què pugui tenir dret per qualsevol dels sistemes de protecció públics o privats 
complementaris de la Seguretat Social, si la seva concessió pot comportar la pèrdua, 
la disminució o la no concessió d’aquelles.

3. Cada unitat familiar té dret a un sol expedient de prestació extraordinària per 
a subministraments bàsics de suport a la sostenibilitat econòmica de les famílies. 
En cas de presentació de més d’una sol·licitud, només es tindrà en compte la primera 
que s’hagi presentat.

Article 8. Procediment de tramitació i concessió
1. La persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha 

d’aprovar una resolució de convocatòria que s’ha de publicar al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, la qual ha de concretar el procediment de tramitació i 
concessió de la prestació.

2. Les persones susceptibles de ser beneficiàries de la prestació regulada en 
aquesta norma han d’emplenar i presentar el formulari de sol·licitud normalitzat.

El termini per presentar les sol·licituds restarà obert fins a l’exhauriment de la 
dotació designada a l’efecte.

3. Un cop revisades les sol·licituds i després de la comprovació dels requisits 
d’accés, en el termini set dies hàbils a comptar des de la presentació de la sol·licitud, 
es dictarà resolució d’atorgament o denegació de les prestacions per a subministra-
ments bàsics fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària i, en el termini de set 
dies hàbils a comptar des de l’emissió de la resolució, es procedirà al seu abonament 
mitjançant transferència bancària. S’ha de declarar responsablement en fase de tra-
mitació el compliment dels requisits. L’òrgan tramitador farà un pla de verificació 
posterior que podrà comportar la presentació per part de les persones sol·licitants 
de la documentació acreditativa del compliment dels requisits d’accés a la presta-
ció, així com que s’han destinat els recursos a la finalitat de la prestació, quan així 
se sol·liciti. L’atorgament de la prestació està sotmès a disponibilitat pressupostària.

4. Finalitzat el termini establert sense haver-se notificat la resolució expressa, la 
sol·licitud s’ha d’entendre desestimada.

5. L’òrgan competent per a la tramitació i resolució de les sol·licituds de la pres-
tació extraordinària per a subministraments bàsics és la Direcció General de Presta-
cions Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

6. En el cas de denegació o inadmissió, sense perjudici del recurs administratiu 
que correspongui, el sol·licitant podrà presentar una nova sol·licitud, sempre que no 
hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds.

Article 9. Causa d’extinció i reintegrament de la prestació per a 
subministraments bàsics
D’acord amb el que disposa l’article 69.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexacti-
tud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en l’acreditació dels requisits que 
donen dret a la prestació per subministraments bàsics determinarà la impossibilitat 
de la seva percepció o la seva extinció i l’obligació de reintegrar les quantitats per-
cebudes.

Article 10. Finançament 
1. La prestació extraordinària per a subministraments bàsics té una dotació pres-

supostària de vint milions d’euros.
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2. Aquesta prestació serà cofinançada, amb càrrec al Fons Extraordinari COVID-19. 
La part de cofinançament corresponent a la Generalitat es realitzarà amb càrrec al pres-
supost de la Direcció General de Prestacions Socials.

Disposicions addicionals

Primera. Previsions en matèria de contractació de l’Institut Català de 
Finances
Mentre es mantingui l’estat d’alarma, es determina que en totes aquelles con-

tractacions que resultin essencials per la implantació, posada en marxa i manteni-
ment de les línies de finançament necessàries per a autònoms i empreses afectades 
amb l’objectiu prioritari de superar la manca de liquiditat i mantenir llocs de treball, 
l’Institut Català de Finances pot fer ús del mecanisme de contractació d’emergència 
previst en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i la resta 
de normativa que li sigui d’aplicació.

Segona. Obres de reforma, adequació i millora (RAM) del Departament 
d’Educació
S’autoritza el Departament d’Educació i Infraestructures.cat a continuar i iniciar 

la tramitació dels procediments de licitació dels contractes d’obres RAM d’equipa-
ments destinats a escoles i instituts, així com dels de serveis i assistències tècniques 
vinculades a aquestes, de conformitat amb l’apartat quart de la disposició addicional 
tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alar-
ma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i es 
declaren els contractes RAM d’escolarització com a bàsics a l’efecte de permetre’n 
l’execució.

Tercera
Durant el període de l’estat d’alarma i durant els 3 mesos següents al seu aixeca-

ment, els cabals relictes provinents d’herències intestades en les quals la Generalitat 
de Catalunya ha estat declarada hereva i que la Junta d’Herències acordi distribuir, 
podran ser destinats directament al finançament de les despeses sanitàries i assis-
tencials excepcionals ocasionades per la crisis sanitària de la COVID-2019 a Cata-
lunya.

S’habilita els departaments de la Generalitat de Catalunya beneficiaris de la dis-
tribució que acordi la Junta d’Herències, perquè gestionin la destinació del que pre-
veu aquesta disposició sense subjecció als procediments recollits al Decret 145/2017 
de 26 de setembre.

Quarta. Agència Catalana de Turisme
S’autoritza l’Agència Catalana del Turisme a portar a terme la contractació 

d’emergència de la campanya publicitària en matèria de turisme de reconnexió amb 
els mercats domèstic i mercat espanyol.

Cinquena
1. S’autoritza l’aixecament de la suspensió de l’execució de les obres de compe-

tència del Departament de Territori i Sostenibilitat que es relacionen en l’annex 1.
2. S’autoritza la formalització del contracte i l’execució de l’obra de competència 

del Departament de Territori i Sostenibilitat indicada a l’annex 2.

Disposició transitòria
Les sol·licituds de la prestació creada a l’article 3 que hagin estat presentades 

abans de finalitzar l’estat d’alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març 
o, posteriorment, abans de l’exhauriment de la dotació pressupostària, i es trobin 
pendents de resolució en aquella data, seran tramitades d’acord amb el que estableix 
aquest Decret llei.
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Disposicions finals

Primera. Habilitació i autorització als departaments competents
Es faculta el conseller o consellera del departament competent en matèria de 

prestacions socials perquè, en el seu àmbit competencial, pugui aprovar les disposi-
cions necessàries per a l’efectivitat i l’execució del que disposa el capítol III d’aquest 
Decret llei, així com perquè s’impulsin les mesures de gestió electrònica d’expe-
dients i notificació de resolucions mitjançant publicació al tauler electrònic per la 
tramitació immediata de la prestació creada a l’article 3.

S’autoritza el departament competent en matèria d’economia i hisenda a realit-
zar les modificacions pressupostàries necessàries per complir el que s’estableix en 
el capítol III, i adoptar les mesures que siguin oportunes per fer efectiu el pagament 
de la prestació que s’hi preveu.

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

cial de la Generalitat de Catalunya.

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

Barcelona, 28 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

Annex 1. Obres a aixecar la suspensió

AL-05020.2 Millora general. Reforçament, eixamplament i millora del traçat de 
la carretera C-28 del PK 41+920 al 45+850. Tram: Vaquèira - límit de 
comarca

AL-05037 Millora general. Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. 
Carretera C-14. PK 163+200 al 166+250. Tram: Organyà - Montant de 
Tost

ML-14045.1-A1 Millora local. Seguretat viària. Viseres antiallaus a la carretera C-28, 
PK 39+550 (RUDA14). Tram: Baquèira - Vall de Ruda (Naut Aran)

ML-15043 Millora local. Millora de nus. Ordenació de cruïlla a la carretera C-12, 
PK 147+710. Tram: Corbins

PC-PAT-17108 Execució de les obres de Rehabilitació de l’àrea d’estacionament 
de vehicles pesants de mercaderies perilloses del polígon industrial 
Riuclar. Tarragona

ML-10032.A1 Millora local. Millora de nus. Carretera N-II, PK 452+160, i L-800, PK 
0+000. Tram: Alcarràs

Annex 2. Obres a autoritzar la formalització del contracte i l’execució de 
les obres

RL-08009-A1 Ferm. Reforçament del ferm i millora del drenatge longitudinal. 

Carretera C-462 del PK 67+474 al 81+969. Tram: Adraén (la Vansa i 

Fórnols) - cruïlla d’Ortedó, amb l’LV-4008 (Alàs i Cerc)
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Antecedents del Decret llei
1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 28.04.20.
2. Comunicat al secretari del Govern.
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008 de 28.04.20.
4. Informe jurídic de 28.04.20.
5. Informe de la Direcció General de Pressupostos de 28.04.20.

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

3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A ELABORAR EL TEXT

Sol·licitud: GP JxCat, GP ERC (reg. 63446).
Pròrroga: d’acord amb l’article 129.1 del Reglament, s’acorda concedir una pròrroga 
de tres mesos del termini per a elaborar el text de la Ponència.
Acord: Mesa del Parlament, 05.05.2020.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’exigència del pagament del deute que 
hauria defraudat l’expresident Jordi Pujol a l’Agència Tributària
250-01141/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 62705).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 04.05.2020 al 22.05.2020).
Finiment del termini: 25.05.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 62706).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 04.05.2020 al 22.05.2020).
Finiment del termini: 25.05.2020; 10:30 h.



BOPC 599
11 de maig de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 25 

Proposta de resolució sobre l’equilibri territorial i l’accés a les sales 
de cinema
250-01172/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 62707; 63026).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 04.05.2020 al 22.05.2020).
Finiment del termini: 25.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment de les instal·lacions 
esportives per a la pràctica del rugbi
250-01173/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 62708).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 04.05.2020 al 22.05.2020).
Finiment del termini: 25.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’esport català
250-01174/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 62709).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 04.05.2020 al 22.05.2020).
Finiment del termini: 25.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reclamació de la devolució de les 
subvencions percebudes per la Plataforma Proseleccions Esportives 
Catalanes
250-01175/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 62710).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 04.05.2020 al 22.05.2020).
Finiment del termini: 25.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la lluita contra la desinformació a 
Internet
250-01176/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 62711).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 04.05.2020 al 22.05.2020).
Finiment del termini: 25.05.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Carme 
Guasch i Darné, de Figueres
250-01177/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 62712).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 04.05.2020 al 22.05.2020).
Finiment del termini: 25.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la manca d’infermeres a les comarques 
de Tarragona
250-01178/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 62713; 63027).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 04.05.2020 al 22.05.2020).
Finiment del termini: 25.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a Sant Cugat del 
Vallès
250-01179/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 62714; 63028).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 04.05.2020 al 22.05.2020).
Finiment del termini: 25.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament de les línies de P3 a Girona
250-01180/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 62715; 63029).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 04.05.2020 al 22.05.2020).
Finiment del termini: 25.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Escola Portitxol, de 
Torroella de Montgrí
250-01181/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 62716).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 04.05.2020 al 22.05.2020).
Finiment del termini: 25.05.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució de solidaritat amb l’exvicepresident de la 
República de l’Equador Jorge Glas Espinel
250-01182/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 62717; 63030).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 04.05.2020 al 22.05.2020).
Finiment del termini: 25.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la retirada del Projecte de decret de la 
programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió als 
centres del Servei d’Educació de Catalunya
250-01183/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 62718; 63031).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 04.05.2020 al 22.05.2020).
Finiment del termini: 25.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció a la discapacitat a Calafell
250-01184/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 62720).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 04.05.2020 al 22.05.2020).
Finiment del termini: 25.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la necessitat de combatre 
l’antisemitisme
250-01185/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 62719; 63032).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 04.05.2020 al 22.05.2020).
Finiment del termini: 25.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball per a 
establir un marc català de qualitat de les pràctiques
250-01186/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 62721; 63033).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 04.05.2020 al 22.05.2020).
Finiment del termini: 25.05.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Tremp
250-01187/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 62722; 63034).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 04.05.2020 al 22.05.2020).
Finiment del termini: 25.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’una línia de finançament per 
a petites i mitjanes empreses i autònoms del sector primari
250-01188/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 62723; 63035).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 04.05.2020 al 22.05.2020).
Finiment del termini: 25.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el relleu del síndic de greuges
250-01189/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 62724; 63036).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 04.05.2020 al 22.05.2020).
Finiment del termini: 25.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el tercer fil ferroviari del Camp de 
Tarragona
250-01192/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Pròrroga: 15 dies hàbils (del 04.05.2020 al 22.05.2020).
Finiment del termini: 25.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la gestió i el control dels habitatges de 
protecció oficial
250-01193/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 62726; 63037).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 04.05.2020 al 22.05.2020).
Finiment del termini: 25.05.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’impuls del Pacte contra la crisi de 
preus
250-01194/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 62727; 63038).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 04.05.2020 al 22.05.2020).
Finiment del termini: 25.05.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 63046; 63197).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 06.05.2020 al 26.05.2020).
Finiment del termini: 27.05.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 63047; 63198).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 06.05.2020 al 26.05.2020).
Finiment del termini: 27.05.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 63048; 63199).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 06.05.2020 al 26.05.2020).
Finiment del termini: 27.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Hospital d’Igualada
250-01212/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 63049; 63201).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 06.05.2020 al 26.05.2020).
Finiment del termini: 27.05.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la Fundació Hospital Sant Joan de Déu 
de Martorell
250-01213/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 63050; 63200).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 06.05.2020 al 26.05.2020).
Finiment del termini: 27.05.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 63051; 63202).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 06.05.2020 al 26.05.2020).
Finiment del termini: 27.05.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 63052; 63203).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 06.05.2020 al 26.05.2020).
Finiment del termini: 27.05.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 63053; 63204).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 06.05.2020 al 26.05.2020).
Finiment del termini: 27.05.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 63054; 63205).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 06.05.2020 al 26.05.2020).
Finiment del termini: 27.05.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’horari del CAP Pou 
Torre, de Begues (Baix Llobregat)
250-01218/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 63055; 63206).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 06.05.2020 al 26.05.2020).
Finiment del termini: 27.05.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 63207).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 06.05.2020 al 26.05.2020).
Finiment del termini: 27.05.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 63056; 63208).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 06.05.2020 al 26.05.2020).
Finiment del termini: 27.05.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 63057; 63211).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 06.05.2020 al 26.05.2020).
Finiment del termini: 27.05.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 63058; 63209).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 06.05.2020 al 26.05.2020).
Finiment del termini: 27.05.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el mal aïllament tèrmic dels habitatges 
dotacionals per a gent gran de Calaf
250-01223/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 63059; 63210).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 06.05.2020 al 26.05.2020).
Finiment del termini: 27.05.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 63212).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 06.05.2020 al 26.05.2020).
Finiment del termini: 27.05.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 63213).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 06.05.2020 al 26.05.2020).
Finiment del termini: 27.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la jornada escolar als centres educatius
250-01226/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 63060; 63214).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 06.05.2020 al 26.05.2020).
Finiment del termini: 27.05.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 63061; 63215).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 06.05.2020 al 26.05.2020).
Finiment del termini: 27.05.2020; 10:30 h.



BOPC 599
11 de maig de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 33 

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 63062; 63216).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 06.05.2020 al 26.05.2020).
Finiment del termini: 27.05.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 63063; 63217).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 06.05.2020 al 26.05.2020).
Finiment del termini: 27.05.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 63064; 63218).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 06.05.2020 al 26.05.2020).
Finiment del termini: 27.05.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 63065; 63219).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 06.05.2020 al 26.05.2020).
Finiment del termini: 27.05.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 63066; 63220).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 06.05.2020 al 26.05.2020).
Finiment del termini: 27.05.2020; 10:30 h.

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre el garantiment de la protecció del 
personal de les presons davant la Covid-19
250-01233/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 63067; 63221).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 06.05.2020 al 26.05.2020).
Finiment del termini: 27.05.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 63068; 63222).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 06.05.2020 al 26.05.2020).
Finiment del termini: 27.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la incorporació del Cos de Bombers 
de la Generalitat a les tasques de desinfecció d’espais per a lluitar 
contra la Covid-19
250-01235/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 63069; 63223).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 06.05.2020 al 26.05.2020).
Finiment del termini: 27.05.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ús de la llengua de signes en les 
comunicacions del Govern i les entitats que en depenen
250-01236/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 63224).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 06.05.2020 al 26.05.2020).
Finiment del termini: 27.05.2020; 10:30 h.
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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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 05.05.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 12.05.2020 al 20.05.2020).
Finiment del termini: 21.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.05.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 05.05.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 12.05.2020 al 20.05.2020).
Finiment del termini: 21.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.05.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 05.05.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 12.05.2020 al 20.05.2020).
Finiment del termini: 21.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.05.2020.
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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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 05.05.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 12.05.2020 al 20.05.2020).
Finiment del termini: 21.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.05.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 05.05.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 12.05.2020 al 20.05.2020).
Finiment del termini: 21.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.05.2020.

Proposta de resolució sobre la realització d’una enquesta sobre el 
teletreball durant l’emergència sanitària per la Covid-19
250-01250/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 63112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.05.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució per a la realització d’una enquesta sobre teletreball en temps de Covid-19, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Una de les mesures clau per pal·liar la crisi sanitària del Covid-19 ha estat la in-

centivació del teletreball com a alternativa preferent per als qui poden treballa des 
de casa. Cosa a la qual la majoria dels ciutadans de l’Estat espanyol no estaven acos-
tumats, ja que abans de la pandèmia s’estima que el teletreball suposava el 7%, front 
al 17% de la mitjana europea.

Davant d’aquesta ràpida adaptació s’han adoptat una sèrie de recomanacions, 
com les del Consell de Relacions Laboral de Catalunya, que han elaborat una guia 
amb recomanacions per a les empreses per fer front a l’expansió del coronavirus a 
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Catalunya, així com la de determinades mútues que han publicat un seguit d’eines 
per afrontar el teletreball durant el confinament.

Amb tot, els sindicats han mostrat la seva preocupació davant la possibilitat 
que no s’estiguin assegurant les mesures d’ergonomia i seguretat com les que han 
d’oferir les oficines i els espais de treball i, a més, que tampoc s’estiguin desenvo-
lupant mesures per evitar els riscos psicosocials dels treballadors derivats del con-
finament.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a encarregar, a través del Departa-

ment de Treball, Afers Social i Famílies, la realització d’una enquesta aplicada als 
diferents sectors de l’àmbit laboral de Catalunya en què les empreses hagin adop-
tat el teletreball durant el període d’emergència sanitària. Tot això amb la finalitat 
de recollir les mesures materials i recursos que cadascuna d’aquestes empreses han 
adoptat per facilitar el teletreball dels seus treballadors i treballadores.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada, 

GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents de 
protecció i prevenció a les residències i centres per a persones amb 
discapacitat arran de la pandèmia de Covid-19
250-01251/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 63245 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.05.2020

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 artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para la 
implementación de medidas urgentes de protección y prevención por el Covid-19 en 
el conjunto de centros y residencias para personas con discapacidad, para que sea 
sustanciada ante la Comissió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En Catalunya, hay 10.167 personas con discapacidad física, intelectual, graves 

trastornos mentales y adicciones que viven en centros asistenciales. Según las entida-
des que las gestionan, la respuesta del Govern de la Generalitat se está demorando y 
no ha sido hasta cinco semanas después de la declaración del estado de alarma, que 
han empezado a recibir el material para proteger a profesionales y enfermos.

Algunas federaciones, como Dincat, cuentan al menos 55 fallecimientos y más 
de 700 contagiados, la mitad sin acceder a pruebas que lo confirmen, tratándose de 
un colectivo de especial vulnerabilidad ya que muchas de estas personas tienen mu-
chos problemas respiratorios y coronarios asociados: asma, atrofias, neumonías y 
los cuidados que requieren necesitan saltarse el distanciamiento social. Estos datos 
se han obtenido mediante su propio acceso a las cifras de contagios y fallecimien-
tos, por la falta de datos oficiales del Govern de la Generalitat.

Tanto Dincat como Cocarmi señalan la situación de desatención y discrimina-
ción que han sufrido las personas con discapacidad de las residencias, tanto en el 
acceso a las medidas de protección del contagio de los usuarios y los trabajadores 
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de las residencias como en la falta de posibilidad de acceder a los tratamientos hos-
pitalarios.

Es urgente y necesario que atiendan las necesidades de las personas que viven 
en residencias de discapacidad y salud mental y adicciones y se garantice la segu-
ridad de los trabajadores para que puedan seguir atendiéndolos sin poner en riesgo 
su vida. Así mismo es necesario que se apliquen los test serológicos y de detección 
del coronavirus tanto en los residentes como en los profesionales para poder aplicar 
las medidas efectivas de desconfinamiento y proteger a aquellos que aún no tengan 
inmunidad contra el Covid-19.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
1. Garantizar el acceso a los tratamientos para el Covid-19 a las personas resi-

dentes en centros y residencias, y residencias de soporte para la discapacidad, salud 
mental y adicciones.

2. Aplicar medidas de detección y distanciamiento de los usuarios y profesio-
nales contagiados por el Covid-19 para evitar la contagiosidad y proteger a ambos 
colectivos de posibles contagios.

3. Aplicar test serológicos y de detección del Covid-19 en los usuarios de las re-
sidencias de discapacidad y salud mental y adicciones y en los profesionales para 
poder aplicar planes de des confinamiento basados en la evidencia científica y pro-
teger a aquellos que no tengan aún inmunidad contra el virus.

4. Garantizar la publicación de datos veraces y fiables respecto al número de 
casos contagiados y fallecidos para poder aplicar planes epidemiológicos efectivos, 
garantizar del derecho al acceso a la información y honrar a las víctimas.

5. Gratificar al personal de las residencias, centros de personas con discapacidad, 
de salud mental y de adicciones que siguen participando del cuidado de los usuarios 
durante la crisis.

Palacio del Parlamento, 29 de abril de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

GP Cs

Proposta de resolució sobre la atenció de les necessitats de salut 
mental derivades de la pandèmia de Covid-19
250-01252/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 63246 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.05.2020

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 artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para 
atender las necesidades en salud mental derivadas de la pandemia del Covid-19, para 
que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
A medida que se aplane la curva de contagios y fallecimientos por el coronavi-

rus habrá que hacer frente a las lesiones emocionales que está dejando la pandemia 
en la sociedad. Síntomas de ansiedad, depresión, irritabilidad e insomnio son cada 
vez más frecuentes en la población, especialmente en aquellos que ha perdido seres 
queridos y en los que se han visto afectados por la crisis económica.
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La OMS estima que una de cada cinco personas padecerá una afectación men-
tal, el doble que en circunstancias normales. Se sabe que, en situaciones de crisis y 
emergencias, como es la pandemia por el coronavirus, las personas con necesidades 
de atención en salud mental son el doble que las que lo necesitan habitualmente.

La sociedad tendrá que enfrentarse al miedo al contagio, al temor de perder a sus 
seres queridos y a los duelos por las pérdidas que haya tenido a su alrededor, a la ame-
naza económica y a la posibilidad de perder su puesto de trabajo y a perder su reali-
dad y sus relaciones tal como las conocía antes. Es la situación más extraordinaria que 
hemos vivido como sociedad, al tener que afrontar colectivamente a la incertidumbre 
de forma generalizada.

Afortunadamente, la mayor parte de las personas serán resilientes, pero sabemos 
que también una gran parte, necesitarán ayuda para adaptarse a esta nueva realidad 
y a la perdida de sus vidas cotidianas.

El sistema sanitario y social cuenta entre sus atribuciones, la prevención y la 
atención a la salud mental de la población, y en ese contexto, debería prepararse 
para atender esa necesidad creciente. La prevención es especialmente importante 
dado que, la no atención a los síntomas ansiosos y depresivos puede dar lugar a su 
cronificacion, a problemas mentales severos, adicciones y al suicidio.

Es urgente y necesario que se planifique la atención a la salud mental, que se re-
estructuren los equipos de salud mental y se garantice la accesibilidad a ellos para 
toda la población, dado que no hay ninguna duda de que la atención a los problemas 
de salud mental será creciente.

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. Poner en marcha programas de apoyo al duelo para todas aquellas personas 

que hayan perdido algún familiar durante la pandemia del coronavirus con interven-
ciones por videoconferencia.

2. Poner en marcha programas de atención a los trastornos adaptativos a la situa-
ción desencadenada por la pandemia.

3. Poner en marcha un programa de prevención del suicidio mediante detección 
e intervención en las personas en situaciones de riesgo.

4. Garantizar la accesibilidad a los recursos, dando a conocer a la población de 
su existencia mediante campañas de comunicación activas por las redes sociales y 
mediante los profesionales de atención primaria sanitaria y servicios sociales.

5. Garantizar el acceso a los profesionales sanitarios, profesionales de residen-
cias y fuerzas del orden público a los programas de soporte psicológico y de preven-
ción de prevención de salud mental.

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

Palacio del Parlamento, 29 de abril de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la realització d’un pla de diagnosi 
i seguiment amb relació a la vulnerabilitat dels menors i llurs 
progenitors
250-01253/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 63247 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.05.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Mercè Escofet Sala, 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 realizar un 
plan de diagnosis y seguimiento sobre la vulnerabilidad de los menores y sus pro-
genitores, para que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Desde la aprobación del Estado de alarma con fecha 14 de marzo de 2020, varias 

entidades de defensa de los derechos de la infancia como Save the Children o Uni-
cef han alertado de la realidad ante esta crisis de los niños y niñas más vulnerables.

Tenemos que ser conscientes que cuando tiene lugar una crisis de salud pública 
como la del Covid-19, las medidas, tanto individuales, colectivas y de las institucio-
nes públicas, tienen que poner a los niños en el centro.

Las medidas excepcionales para contener la pandemia están afectando princi-
palmente los hogares más pobres. Tenemos que tener presentes con especial aten-
ción a los niños y niñas en situación de mayor vulnerabilidad, en familias de bajos 
recursos, niños migrantes no acompañados o acogidos en el sistema de protección.

Ante el cierre de colegios, hay una gran preocupación hacia las familias que ya 
tuvieran concedidas las beques comedores o ayudas alimentarias para que estas ha-
yan sido realmente efectiva y llevadas a cabo. Es decir, hay un deber de proteger el 
derecho a la alimentación de todas los niños y niñas vulnerables afectados por el cie-
rre de comedores escolares.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Realizar un plan de seguimiento que se presente en sede parlamentaria en un 

plazo no superior a tres meses sobre todas aquellas familias que tenían asignadas 
becas comedor y ayudas alimentarias con el fin de garantizar el derecho de alimen-
tación de todos los niños.

2. Detallar qué medidas y acciones se han llevado a cabo para garantizar las 
mencionadas ayudas alimentarias durante el confinamiento por el Covid-19 a todos 
los niños y niñas más vulnerables en las diferentes provincias de Cataluña.

3. Realizar una evaluación de estas actuaciones para identificar los puntos fuer-
tes y débiles de la respuesta dada y poder realizar un plan de futuro para otras po-
sibles crisis.

Palacio del Parlamento, 29 de abril de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Mercè Escofet Sala, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la realització d’un pla de diagnosi 
i seguiment amb relació a la vulnerabilitat dels menors i llurs 
progenitors durant la crisi de la Covid-19
250-01254/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 63249 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.05.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Mercè Escofet Sala, 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 realización 
de un plan de diagnosis y seguimiento sobre la vulnerabilidad de los menores y sus 
progenitores durante la crisis del Covid-19, para que sea sustanciada ante la Comis-
sió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Desde que la aprobación del Estado de alarma con fecha 14 de marzo de 2020, 

varias entidades de defensa de los derechos de la infancia como Save the Children o 
Unicef ha subrayado de la realidad ante esta crisis de los niños y niñas más vulne-
rables.

Tenemos que ser conscientes que cuando tiene lugar una crisis de salud pública 
como la del Covid-19, las medidas, tanto individuales, colectivas y de las institucio-
nes públicas, tienen que poner a los niños en el centro.

Tenemos que tener presentes con especial atención a los niños y niñas en situa-
ción de mayor vulnerabilidad, en familias de bajos recursos, niños migrantes no 
acompañados o acogidos en el sistema de protección.

Ante el cierre de colegios, hay una gran preocupación hacia las familias que ya 
tuvieran concedidas las becas comedor o ayudas alimentarias. Es decir, hay un de-
ber de proteger el derecho a la alimentación de todas los niños y niñas vulnerables 
afectados por el cierre de comedores escolares.

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. Realizar un plan de seguimiento que se presente en sede parlamentaria en el 

periodo de tres meses sobre la totalidad de la demanda de progenitores y familias 
que ya tenían asignada una beca comedor o ayudas alimentarias con el fin de garan-
tizar el derecho de alimentación de todos los niños.

2. Detallar en sede parlamentaria en un periodo no superior a tres meses, y a tra-
vés de un informe sobre las medidas y acciones se han llevado a cabo para garanti-
zar las mencionadas becas comedor y ayudas alimentarias durante el confinamiento 
por el Covid-19 al conjunto de menores vulnerables en las diferentes provincias de 
Cataluña.

3. Realizar una evaluación de estas actuaciones para identificar los puntos fuer-
tes y débiles de la respuesta dada y poder realizar un plan de futuro para otras po-
sibles crisis.

Palacio del Parlamento, 29 de abril de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Mercè Escofet Sala, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’execució urgent d’un pla per a la 
reactivació de les activitats extraescolars i ajuda en el sector del 
lleure i turístic
250-01255/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 63250 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.05.2020

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per implementar urgent-
ment un pla per la reactivació d’activitats extraescolars i ajuda al sector d’activitats 
de lleure i turístics, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement, amb el text següent:

Exposició de motius
En el context de les mesures a prendre per tal de reduir els efectes de les mesures 

de restricció de l’activitat, moviment i concentració de les persones disposades pel 
Govern d’Espanya vinculades a la declaració de l’Estat d’Alarma i per tal d’evitar la 
propagació de la Covid-19, hi ha sectors que han estat especialment afectats.

Un d’aquests en concret és el sector de les instal·lacions juvenils (cases de colò-
nies, albergs, i terrenys d’acampada).

A l’afectació total durant la segona meitat del mes de març, l’abril i previsible-
ment el maig, s’ha d’afegir la incertesa sobre la possibilitat de reprendre l’activitat a 
partir del mes de juny i les possibles limitacions per a la campanya d’estiu.

El cessament d’activitat s’està produint durant el període que concentra entre el 80 
i el 90 per cent de l’activitat del sector, que va de març a agost. En aquest període s’hi 
inclouen les campanyes de colònies escolars, de campaments, de vacances i de turis-
me juvenil. Tot i que encara és aviat per xifrar de manera precisa l’impacte econòmic 
de l’aturada, es calcula una caiguda de la facturació no inferior als 50 milions d’euros.

Els ajuts que fins ara ha pogut rebre aquest sector han estat limitats a la possibi-
litat de fer ERTOS i a ajuts puntuals a què s’han pogut acollir alguns treballadors 
autònoms, per altra banda, les empreses i entitats del sector han hagut de fer front al 
retorn massiu de les bestretes per les activitats reservades per l’estiu.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:

Proposta de resolució: 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Estudiar amb els recursos tècnics disponibles per habilitar les eines jurídiques 

oportunes per donar cobertura jurídica a la possibilitat d’acordar amb clients alter-
natives al retorn de bestretes.

2. Elaborar en el període de dos mesos la viabilitat de concedir ajuts directes i a 
fons perdut per a empreses i entitats gestores de cases de colònies i albergs juvenils 
que cobreixi l’import de les bestretes abonades.

3. Elaborar en el període de dos mesos la viabilitat de finançar les inversions rea-
litzades per al condicionament i millora de les instal·lacions durant 2020, en prepa-
ració de les temporades de colònies escolars i de vacances d’enguany.

4. Elaborar en el període de dos mesos la viabilitat de concedir ajuts extraordi-
naris a entitats de lleure, altres associacions del món cultural i social i famílies en 
desavantatge econòmic per tal que puguin realitzar activitats de lleure en la totalitat 
de la xarxa de cases de colònies de Catalunya, sense distinció de la seva titularitat.

5. Establir una moratòria en l’aplicació d’aquelles mesures del futur decret d’ins-
tal·lacions juvenils que impliquin la realització d’inversions per adequar les instal·la-
cions.
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6. Establir durant els anys 2020 i 2021, el tipus impositiu de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics i qualsevol recàrrec al mateix serà de zero.

7. Activació d’una política de promoció de les activitats de lleure educatiu vin-
culades al sistema escolar i a les campanyes de vacances en la xarxa d’instal·lacions 
juvenils del país amb mesures estables i de continuïtat, de manera immediata a la 
represa de l’activitat després de l’actual període d’excepcionalitat.

Palau del Parlament, 29 d’abril del 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Martí Pachamé Barrera, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts per als 
treballadors autònoms, de compensació per les pèrdues 
econòmiques arran de la Covid-19
250-01256/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 63251 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.05.2020

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la convocatòria 
d’ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la com-
pensació de pèrdues econòmiques a conseqüència de la Covid-19, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El passat 17 de març el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el De-

cret 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 tributà-
ria i econòmica; que preveu un ajut en forma de prestació econòmica única de fins a 
2.000 euros, per aquells treballadors autònoms que acreditin una reducció dràstica 
dels seus ingressos a conseqüència dels efectes de la Covid-19 en la seva activitat 
econòmica. Aquest ajut, que posteriorment s’ha concretat mitjançant la corresponent 
convocatòria d’ajuts a través de la Resolució TSF/806/2020, de 2 d’abril, suposa una 
mesura absolutament escassa i amb nombrosos punts de millora.

En aquests moments els autònoms que s’hagin vist afectats per la Covid-19 ne-
cessiten, principalment, liquiditat; però no només això, necessiten mesures d’impuls 
de la seva activitat i mesures de suport no només a curt termini, sinó també a mitjà 
termini per tal d’evitar que desapareguin.

En primer lloc, del Grup de Ciutadans considerem que la partida pressupostària 
que el Govern ha destinat a aquests ajuts, de 7,5 milions d’euros és clarament insufi-
cient. A més, d’aquesta escassetat de fons, l’article 7 d’aquesta ordre estableix que la 
concessió d’aquests ajuts es farà fins a exhaurir el crèdit disponible, per ordre cronolò-
gic de presentació i, una vegada exhaurit el pressupost, la presentació de la sol·licitud 
no donarà cap dret a l’obtenció de l’ajut. Ciutadans considera que aquest ajut hauria 
d’estar garantit per totes aquelles persones que el sol·licitin i compleixin els requi-
sits, per la qual cosa el Govern hauria d’ampliar la partida pressupostària destinada a 
aquests ajuts. En relació amb la partida pressupostària que el Govern de la Generalitat 
destinarà a aquests ajuts, l’escassetat d’aquesta és mostra més evident si es compara 
amb els esforços que fan d’altres Comunitats Autònomes; i és que, per exemple, la Co-
munitat de Madrid destinarà 68 milions d’euros d’ajuts directes i 150 milions d’euros 
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addicionals en avals. A més, donat que les sol·licituds es resolen per ordre cronològic 
de presentació, considerem necessari que es modifiqui l’article 7.4 de les bases per si, 
un cop esgotat el crèdit d’aquesta partida i en un futur s’ampliés, aquelles persones 
que s’haguessin quedat sense ajut, mantinguin l’ordre cronològic de presentació i no 
es vegin encara més perjudicats.

En segon lloc, considerem injust que d’aquest ajut s’excloguin aquells autònoms 
socis de societats mercantils, societats civils privades o societats laborals, entre d’al-
tres; doncs aquesta exclusió torna a ser una mostra més de la desigualtat que suposen 
aquests ajuts. Creiem que el Govern de la Generalitat hauria de corregir aquest punt 
seguint la línia d’altres Comunitats Autònomes. En aquest sentit, la Comunitat Autò-
noma de Madrid, també ha aprovat ajuts destinats a autònoms però sense excloure’n 
els socis de cooperatives, societats laborals o mercantils. Creiem que és necessari 
que el Govern modifiqui aquest punt per ampliar els possibles beneficiaris d’aquests 
ajuts i, per tant, ampliar la protecció i els ajuts a més treballadors.

En tercer lloc, Ciutadans considera que els ajuts aprovats pel Govern de la Ge-
neralitat parteixen d’un error de concepte. L’ajut aprovat pel Govern consisteix en 
una prestació econòmica que té per finalitat compensar les pèrdues econòmiques 
d’aquells autònoms amb activitats econòmiques per a les quals s’ha decretat el tan-
cament a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma; és a dir, es tracta d’ajuts 
compensatoris. D’altres Comunitats Autònomes, com la de Madrid, han dirigit els 
ajuts a pal·liar els efectes de l’estat d’alarma però també a estimular-ne el manteni-
ment i a garantir la seva continuïtat. Creiem que seria una mesura molt positiva que 
els ajuts del Govern de la Generalitat fossin destinats a pagar les quotes de la Segu-
retat Social durant els dotze mesos vinents, com està fent la Comunitat de Madrid. 
D’aquesta forma, s’evita que els autònoms hagin de pagar la seva quota, inclús sense 
tenir ingressos com ha passat aquest mes de març a molts autònoms, i es garanteix 
que puguin seguir en funcionament evitant càrregues fiscals no assumibles durant 
aquests mesos vinents.

Per últim, i donat l’excepcionalitat de la situació, i en ares a evitar una major 
destrucció de l’ocupació i per garantir uns ingressos mínims per a moltes famílies, 
creiem que l’ajut hauria de ser compatible amb altres prestacions i, per tant, elimi-
nar l’article 16 de la convocatòria referent a les incompatibilitats amb altres ajuts.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Ampliar la partida pressupostària destinada als ajuts en forma de prestació 

econòmica única de fins a 2.000 euros, per aquells treballadors autònoms, inclosos 
els mutualistes que no formin part RETA, que acreditin una reducció dràstica dels 
seus ingressos a conseqüència dels efectes de la Covid-19 en la seva activitat eco-
nòmica.

2. Modificar les bases de la convocatòria dels ajuts per tal que els autònoms in-
closos els mutualistes que no formin part RETA, socis de societats mercantils, so-
cietats civils privades o societats laborals puguin beneficiar-se també d’aquest ajut.

3. Modificar la finalitat dels ajuts perquè serveixin per pagar la quota de la Se-
guretat Social amb la finalitat d’incentivar-ne el manteniment en actiu i evitar la 
destrucció d’ocupació.

4. Modificar les bases de la convocatòria dels ajuts i permetre la compatibilitat 
amb altres prestacions econòmiques.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre el reconeixement del professorat
250-01257/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 63252 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.05.2020

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de Reconeixement del 
Professorat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
Dimecres 11 de març de 2020, el Conseller d’Educació Josep Bargalló va dir: 

«no hi ha cap motiu per procedir al tancament global d’escoles». L’endemà següent, 
però, en va ordenar el tancament del conjunt d’escoles i instituts.

Aquesta precipitació i manca de previsió van fer que el professorat no estigués 
prou preparat i, així i tot, van entomar amb responsabilitat la nova situació i van co-
mençar a fer classes virtualment, en molts casos amb recursos molt precaris i cer-
cant ells mateixos formació sobre plataformes per poder seguir amb el curs.

De llavors ençà la tònica del Departament d’Educació ha estat la manca de con-
creció en les seves directrius la qual cosa ha suposat que el professorat se senti mol-
tes vegades abandonat i menyspreat. D’altra banda, no hi ha hagut cap mena de re-
coneixement social a aquesta tasca fonamental per la societat catalana.

Per tot això, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent
Proposta de resolució: 
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Realitzar un agraïment i un reconeixement públic a la tasca del conjunt del 

professorat per la seva tasca durant el confinament causat per la crisi sanitària de la 
Covid-19.

2. Dotar el professorat de les eines necessàries per poder fer classes telemàtiques 
en cas d’un nou confinament.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

Proposta de resolució de condemna de les pràctiques antisemites
250-01258/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 63253 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.05.2020

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució para condenar las practicas antisemitas, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 16 de enero de 2020, el Parlamento de Cataluña aprobó una Resolución sobre 

el antisemitismo 250-00879/12 adoptando la definición de trabajo de la Alianza In-



BOPC 599
11 de maig de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 46

ternacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) de 2016, «el antisemitismo es 
una cierta percepción sobre los judíos, que puede expresarse como odio hacia los 
judíos. Las manifestaciones retóricas y físicas de antisemitismo están dirigidas a in-
dividuos judíos o no judíos (que están relacionados con ellos o los apoyan) y/ o sus 
propiedades, a instituciones comunitarias judías e instalaciones religiosas».

Es preocupante que el antisemitismo haya aumentado en los últimos años, tam-
bién en Europa.

El Parlamento Europeo, ya en junio de 2017 adoptó su primera resolución sobre 
la lucha contra el antisemitismo, incluida la definición de trabajo del IHRA, que es 
la que empleamos en esta resolución.

Otros parlamentos europeos han aprobado mociones para luchar contra el anti-
semitismo como los de Austria, Grecia, Alemania o Francia. Hasta ahora 18 países 
han adoptado esta definición de antisemitismo.

La propia ONU ha recomendado esta definición, yendo más allá, en su informe 
de septiembre de 2019, equiparando el BDS (movimiento de Boicot, Desinversión y 
Sanciones) como una forma moderna de antisemitismo.

También la actual presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyden ha 
avisado de la necesidad de estar vigilantes y prevenir el actual auge del antisemitis-
mo en Europa.

Razones sobran para asumir un compromiso con la lucha contra el antisemitis-
mo, como ya han hecho estas instituciones internacionales, especialmente en esta 
comisión y en este Parlament donde se han defendido posturas claramente antisemi-
tas hasta ahora, y espero que los grupos entiendan esta resolución como una opor-
tunidad para hacer un cambio en sus posicionamientos.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña 
1. Expresa su profunda preocupación por el auge del discurso antisemita, así 

como los ataques y atentados antisemitas en Europa, y actos que supongan odio o 
discriminación por razón de raza u ideología.

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
2. Retirar todo tipo de cesión de espacios, así como denegar la autorización para 

la celebración de actos y eventos de entidades que promuevan el antisemitismo en 
sus reivindicaciones.

3. Denegar todo tipo de subvención o ayuda pública a entidades que quieran uti-
lizar el dinero público para fomentar las campañas del BDS.

4. Condenar los incidentes o los delitos relacionados con los discursos de odio 
antisemita, especialmente aquellos llevados a cabo dentro de las campañas BDS.

5. Iniciar campañas de sensibilización en Cataluña contra los discursos de odio, 
prejuicios y argumentos antisemitas identificando el BDS como un agente promotor 
del discurso del odio antisemita.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, Susana Bel-

trán García, diputades, GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a millorar la 
liquiditat dels autònoms i de les petites i mitjanes empreses
250-01259/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 63351 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.05.2020

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

María Cano Navarro, diputado, Martí Pachamé Barrera, 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 de impulso de me-
didas para mejorar la liquidez de los autónomos y pimes, para que sea sustanciada 
ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Estamos viviendo una situación excepcional debido a la Pandemia de Covid-19, 

que ha llevado al cierre total de prácticamente todo nuestro tejido empresarial, de-
bido al Estado de Alarma.

Las consecuencias económicas derivadas de ello y hasta la fecha, son incalcula-
bles y ahora más que nunca, nuestras Pymes y autónomos necesitan que haya flujos 
de liquidez y de tesorería constantes y mantenidos en el tiempo, para poder afrontar 
una reapertura progresiva y sostenida, de forma que se inicie una incipiente recupe-
ración económica.

Para ello, el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) tiene varias líneas de financia-
ción que ha de reajustar, para dotar de esta liquidez al mercado, apoyar a nuestras 
empresas y permitir que la economía se reactive tras el Covid.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Reformular la línea de financiación ICF Crèdit - Inversión, destinada a la fi-

nanciación de activos fijos, materiales, inmateriales y financieros, reduciendo el lí-
mite de la inversión solicitada a 25.000 euros y cubriendo el 100 % de la misma. El 
plazo de devolución deberá ajustarse en función del importe solicitado, no siendo 
inferior en ningún caso, a 5 años.

2. Reformular la línea de financiación ICF Crèdit - Circulante, destinados a gas-
tos y necesidades propias de los negocios, reduciendo el límite de su solicitud a 
25.000 euros, ampliar plazo de devolución a 10 años y hasta 2 años de carencia.

3. Facilitar, agilizar y eliminar al máximo, los procesos y los trámites burocráti-
cos para la solicitud de dicha financiación.

Palacio del Parlamento, 29 de abril de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, José María Cano 

Navarro, Martí Pachamé Barrera, diputados, GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a facilitar la 
liquiditat del teixit empresarial
250-01260/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 63352 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.05.2020

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

María Cano Navarro, diputado, Martí Pachamé Barrera, 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 de impulso de me-
didas para facilitar la liquidez del tejido empresarial, para que sea sustanciada ante 
la Comissió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Estamos viviendo una situación excepcional debido a la Pandemia de Covid-19, 

que ha llevado al cierre total de prácticamente todo nuestro tejido empresarial, de-
bido al Estado de Alarma.

Las consecuencias económicas derivadas de ello y hasta la fecha, son incalcula-
bles y ahora más que nunca, nuestras Pymes y autónomos necesitan que haya flujos 
de liquidez y de tesorería constantes y mantenidos en el tiempo, para poder afrontar 
una reapertura progresiva y sostenida, de forma que se inicie una incipiente recupe-
ración económica.

Para ello, el ICF tiene varias líneas de financiación que ha de reajustar, para do-
tar de esta liquidez al mercado, apoyar a nuestras empresas y permitir que la econo-
mía se reactive tras el Covid.

La línea ICF Pyme Industria para financiar inversiones o necesidades de circu-
lante en cuanto a la innovación, internacionalización e industrialización, está ligada 
al Pacto Nacional por la Industria. En la convocatoria de estas ayudas, según la re-
solución EMC/675/2019 del 8 de Marzo, indica que el período máximo de solicitud 
finaliza el 31/12/2020.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Renovar y ampliar el plazo hasta diciembre de 2021 para la solicitud y conce-

sión de esta línea de financiación para pymes, teniendo en cuenta las nuevas circuns-
tancias surgidas a raíz de la pandemia.

2. Ampliar el importe de concesión de la línea ICF Pyme actualmente fijada en 
85 MM de Euros, en como mínimo, el doble de dicha cantidad, es decir, 170 millo-
nes de Euros, teniendo en cuenta igualmente las nuevas circunstancias surgidas a 
raíz del Coronavirus.

3. Facilitar, agilizar y eliminar al máximo, los procesos y los trámites burocráti-
cos para la solicitud de dicha financiación.

Palacio del Parlamento, 29 de abril de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, José María Cano 

Navarro, Martí Pachamé Barrera, diputados, GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a facilitar la 
liquiditat del teixit empresarial a l’àmbit turístic
250-01261/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 63354 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.05.2020

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

María Cano Navarro, diputado, Martí Pachamé Barrera, 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 sobre el impulso 
de medidas para facilitar la liquidez en el tejido empresarial, para que sea sustancia-
da ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Estamos viviendo una situación excepcional debido a la Pandemia de Covid-19, 

que ha llevado al cierre total de prácticamente todo nuestro tejido empresarial, de-
bido al Estado de Alarma.

Las consecuencias económicas derivadas de ello y hasta la fecha, son incalcula-
bles y ahora más que nunca, nuestras Pymes y autónomos necesitan que haya flujos 
de liquidez y de tesorería constantes y mantenidos en el tiempo, para poder afrontar 
una reapertura progresiva y sostenida, de forma que se inicie una incipiente recupe-
ración económica.

Para ello, el ICF tiene varias líneas de financiación que ha de reajustar, para do-
tar de esta liquidez al mercado, apoyar a nuestras empresas y permitir que la econo-
mía se reactive tras el Covid.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Reformular las finalidades de la línea de financiación ICF Turismo, para in-

cluir como nueva finalidad: todas aquellas mejoras y medidas sanitarias y sociales 
que se lleven a cabo en los establecimientos turísticos de todo tipo, para cumplir con 
las nuevas exigencias que a partir de ahora, exige el virus de Covid-19.

2. Fijar el Euribor, sin añadir diferencial, como el tipo de interés aplicado por el 
ICF en la financiación destinada a establecer todas estas medidas sanitarias y socia-
les derivadas del Covid.

3. Facilitar, agilizar y eliminar al máximo, los procesos y los trámites burocráti-
cos para la solicitud de dicha financiación.

Palacio del Parlamento, 29 de abril de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, José María Cano 

Navarro, Martí Pachamé Barrera, diputados, GP Cs
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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 2/2020, sobre la 
Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018
256-00040/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 63165 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 05.05.2020

L’Informe de fiscalització 2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes, 
corresponent a l’exercici del 2018 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en 
l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 12.05.2020 al 25.05.2020).
Finiment del termini: 26.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.05.2020.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2020, sobre les 
empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats 
autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, 
corresponent a l’exercici del 2017
256-00041/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 63166 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 05.05.2020

L’Informe de fiscalització 3/2020, sobre les empreses públiques, els consorcis, 
les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Cata-
lunya, corresponent a l’exercici del 2017 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament 
i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 12.05.2020 al 25.05.2020).
Finiment del termini: 26.05.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.05.2020.

https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/65322230.pdf
https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/65322230.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/65323068.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/65323068.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/65323068.pdf
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Oferta parcial d’ocupació pública per a l’any 2020
395-00096/12

AMPLIACIÓ DEL NOMBRE DE PLACES

Acord: Mesa del Parlament, 05.05.2020

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de maig de 2020, ha acordat 

d’ampliar en una plaça més el nombre de places d’uixer de l’oferta parcial d’ocupa-
ció pública per a l’any 2020, aprovada per Acord de la Mesa del Parlament de 25 de 
febrer de 2020, les quals en lloc de quatre passen a ésser cinc.

On hi diu: 

Uixer/a: 4 places

Tècnic/a de relacions amb la Unió Europea: 1 plaça 

Hi ha de dir:

Uixer/a: 5 places

Tècnic/a de relacions amb la Unió Europea: 1 plaça 

Les persones interessades, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 39/2015, 
de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públi-
ques, poden interposar davant la Mesa del Parlament un recurs potestatiu de reposi-
ció contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos me-
sos a comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial del Parlament 
de Catalunya, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa. Igualment, les persones interessades po-
den interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a defensar llurs 
interessos.

No obstant, d’acord amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la si-
tuació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, aquest termini queda en suspens.

El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en que perdi vigència l’es-
mentat reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues del mateix.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2020
Xavier Muro i Bas, secretari general
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 549/XII, sobre les actuacions 
per a solucionar la problemàtica de les zones inundables dels barris 
marítims del Vendrell
290-00504/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63128 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.05.2020

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 549/XII, sobre la 
problemàtica de les zones inundables de Coma-ruga i Sant Salvador, al municipi del 
Vendrell (tram. 290-00504/12), us informo del següent:

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ja ha redactat l’estudi d’inundabilitat de la 
riera de La Bisbal i del torrent del Lluch. L’estudi s’insereix en el marc de la revisió 
i actualització dels mapes de perillositat i risc d’inundació corresponents al segon 
cicle de la planificació de la gestió dels riscs d’inundació del Districte de conca flu-
vial de Catalunya (MAPRI 2019).

Des de l’ACA s’ha mantingut reunió amb l’alcalde del Vendrell, Kenneth Mar-
tínez, per tal d’avançar en accions de sanejament de les aigües al Vendrell, així com 
en accions per millores de les lleres, de la millora del sanejament i de les accions 
previstes per aquest període.

Les inundacions que es produeixen són habitualment causades per temporal de 
mar o per drenatge de pluvials (situats per sota de la cota de mar que, conseqüent-
ment, provoquen problemes pel desguàs posterior de les aigües) al pas pels barris 
marítims del Vendrell i fins a la desembocadura a Sant Salvador.

Per aquests motius, amb l’ajuntament del Vendrell estem definint les actuacions 
més adients a portar a terme en aquest àmbit, tenint en compte les aportacions de 
l’estudi d’inundabilitat.

Així doncs, es continuaran els contactes per acabar de definir i consensuar les 
actuacions més adients a portar a terme, tenint en compte les aportacions de l’estudi 
d’inundabilitat recentment finalitzat.

Barcelona, 27 de d’abril de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 600/XII, sobre el millorament 
de les mesures de seguretat als túnels de Vallvidrera
290-00552/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63129 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.05.2020

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 600/XII, sobre 
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el millorament de les mesures de seguretat als túnels de Vallvidrera (tram. 290-
00552/12), us informo del següent:

En primer lloc, cal tenir en compte unes consideracions relatives a la Directiva 
2004/54/CE, del Parlament Europeu i del Consell, sobre requisits mínims de se-
guretat per a túnels de la xarxa transeuropea de carreteres, així com els sistemes i 
plans de seguretat vigents en els Túnels de Vallvidrera:

1. Amb caràcter general, la Directiva 2004/54/CE, de 29 d’abril de 2004, del 
Parlament Europeu i del Consell, sobre requisits mínims de seguretat per a túnels de 
la xarxa transeuropea de carreteres, és d’obligat compliment tal com diu al seu ar-
ticle 1 a totes les carreretes que composen la xarxa transeuropea, segons la secció 2 
de l’Annex I, de la Decisió núm. 1692/96/CE que defineix aquesta xarxa. En aquest 
sentit, cal recordar que l’autopista C-16, entre Terrassa i Barcelona no es troba inclo-
sa en aquest llistat ja que l’itinerari E-09, descrit en la Decisió 1692/96/CE, hi figura 
l’autopista C-58 (antiga autopista A-18) tal com es pot comprovar en els mapes que 
l’il·lustra i per tant no es d’aplicació en el Túnel de Vallvidrera.

Així mateix, el Reial Decret 635/2006, de 26 de maig, sobre requisits mínims de 
seguretat en els túnels de carreteres del Estat, no és d’aplicació als túnels de Vallvi-
drera, atès que el seu àmbit d’aplicació és solament possible a la xarxa de carreteres 
de l’Estat.

Tot i això, i a manca d’una transposició efectiva de la Directiva 2004/54/CE, de 
29 d’abril de 2004, a l’ordenament jurídic, la Generalitat de Catalunya l’aplica, de 
manera subsidiària, a la xarxa de la seva titularitat.

2. Amb caràcter específic, el Túnel de Vallvidrera, a data en que va entrar en 
vigor la Directiva 2004/54/CE, de 29 d’abril de 2004 era una infraestructura ja en 
servei (1991). En aquest cas, i d’acord amb l’article 11.1 d’aquesta norma, l’Adminis-
tració va valorar la seva seguretat amb un document, d’acord amb el que s’estableix 
a l’annex I, de bases per a decidir les mesures de seguretat d’un túnel, d’aquesta di-
rectiva, el qual el va considerar apte i segur, en tots els casos recollits en aquesta 
norma. Així, en l’últim dictamen realitzat pel responsable de seguretat dels Túnels 
de Vallvidrera (tècnic independent respecte a l’operador i a la pròpia Administració) 
a data 14 de febrer de 2019, es conclou que les instal·lacions de seguretat existents 
dins del Túnel de Vallvidrera compleixen el que estableix la Directiva europea sobre 
seguretat i per tant garanteix la seguretat dels seus usuaris.

Tot i l’anterior, i com a conseqüència existent de dos paràmetres que no assolien 
totalment els criteris establerts en la pròpia Directiva (els corresponents als apartats 
2.5.2 (apartadors) i 2.10.3 (estacions d’emergència) es va procedir, en coordinació 
amb el document anterior, a l’elaboració d’un «Anàlisis de Risc», d’acord amb el que 
estableix l’article 13 de la pròpia directiva. En aquest document, redactat segons la 
metodologia establerta pel Ministeri de Foment (maig de 2012), de manera subsi-
diària a manca d’altre metodologia, es va concloure que el Túnel de Vallvidrera és 
segur al ser el seu índex de risc inferior al mínim establert (1.03 < 1.15).

3. Finalment, cal esmentar que el Túnel de Vallvidrera disposa d’un Pla d’Au-
toprotecció (PAU), aprovat el 9 de març de 2015 per la Comissió de protecció Civil 
i actualitzat a desembre de 2017, en el qual s’estableixen totes les mesures que ha de 
disposar aquests túnels, així com els procediments que han de ser aplicats en cas de 
produir-se un accident i/o incident, i la coordinació existent entre diferents cossos 
de seguretat: PGME, SEM, Bombers, Protecció Civil, DTES, etc.

En aquest sentit, recordar que periòdicament es realitzen simulacres d’emergèn-
cia, per tal d’avaluar i actualitzar, si s’escau, el PAU aprovat, sent l’últim el realitzat 
13 de desembre de 2018.

Pel que fa a l’ocupació per carril i composició del trànsit, la Directiva 2004/54/
CE del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, sobre requisits mí-
nims de seguretat per a túnels de la xarxa transeuropea de carreteres, estableix que 
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haurà d’existir en un túnel, dos tubs per cada sentit de circulació, en el moment en 
que el trànsit superi els 10.000 vehicles per dia i per carril.

Actualment, en hora punta el trànsit al túnel de Vallvidrera supera escassament 
aquesta magnitud, ja que el trànsit per carril es situa al voltant de 10.354 vehicles/
dia, i amb una característica molt important que és la prohibició de circulació de 
vehicles de mercaderies amb una massa superior a les 20 Tn, és a dir, camions i ve-
hicles articulats, cosa que minora substancialment la perillositat de la circulació per 
l’interior d’aquesta infraestructura.

D’aquesta manera, les mesures de seguretat implementades en el túnel s’adap-
ten a les seves condicions especifiques de circulació, aconseguint una circulació del 
tot segura pels seus usuaris tal com es posa de manifest en el dictamen realitzat pel 
responsable de seguretat així com l’anàlisi de risc relatius al túnel de Vallvidrera.

Quant a l’evolució de l’accidentabilitat en els Túnels de Vallvidrera, a la taula 
següent es mostra l’evolució dels indicadors de sinistralitat IF1 i IF3 per al període 
2013-2018 en l’àmbit de concessió de TÚNELS que inclou els túnels de Vallvidrera 
i els seus accessos i el túnel del Cadí i els seus accessos:

En aquest sentit i pel que fa al Indicador IF1 (accidents amb víctimes) o Índex de 
Perillositat = (nº d’accidents amb víctimes x 108) / (IMDx365* longitud en Km)), tal 
com es mostra a la figura anterior el seu valor es situa al voltant de 5 punts, situació 
aquesta que equival a un Índex de Perillositat inferior a la mitjana de qualsevol via 
de referència tal com s’observa en la taula següent:

Red de Carreteras del Estado 
(valores de 2017)

Índices de 
Peligrosidad (IF1)

Índices de  
Mortalidad (IF3)

Carreteras convencionales 16,7 0,9

Autovías 7,6 0,2

Autopistas libres 10,2 0,1

Autopistas de Peaje 5,8 0,2

Total RCE sin A. Peaje 10 0,3

Anuari estadístic d’accidents en la RCE, 2017

De la mateixa manera, i pel que fa a l’indicador IF3 (accidents amb víctimes mor-
tals o Índex de Mortalitat = (nº d’accidents amb víctimes mortals x 108)/(IMDx365* 
longitud en Km)), aquest indicador, en el període de referència 2013-2018, se situa al 
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voltant de zero ja que solament l’any 2015 es va registrar un únic accident mortal al 
túnel de Vallvidrera, i un altre, l’any 2017, a la zona exterior de l’autopista C-16.

Així, de l’anàlisi d’aquests accidents es pot concloure que les causes han estan 
alienes a la infraestructura, sent conseqüència de factors humans coma ara: distrac-
cions, mal ús del cinturó, condicions no adequades del conductor per circular, etc.

Quant a les mesures de Seguretat existents i implantades, d’acord amb els Plecs 
de Clàusules Particulars, Administratives i Tècniques, així com del vigent contracte 
concessional, la Generalitat de Catalunya ha garantit que en tot moment l’operador 
del túnel de Vallvidrera, disposi dels mitjans humans i tecnològics necessaris per a 
assegurar un nivell de seguretat del túnel elevat.

La societat concessionària disposa d’un equip propi permanent d’intervenció en 
pista que compta amb formació i experiència dilatada en gestió de la vialitat, pri-
mers auxilis i lluita contra incendis, coordinat des d’un centre de control local que 
dona servei 24 hores tots els dies de l’any.

Pel que fa als sistemes tecnològics, el túnel de Vallvidrera inclou en les seves 
instal·lacions tots els equipaments requerits per la directiva europea, en seguretat de 
túnels, com ara:

– Sistema de detecció lineal d’incendis (LIST)
– Sistema de detecció automàtica d’incidents (DAI) que detecta en temps real ve-

hicles aturats, retencions, vehicles lents, vianants, vehicles en sentit contrari, restes 
a la calçada, fums, incendis, etc

– Sistema CCTV que inclou càmeres fixes a l’interior dels túnels i càmeres mò-
bils motoritzades a les zones exteriors

– Megafonia al túnel i galeries d’evacuació
– Inserció de missatges d’emergència en emissions de FM comercials
– Mesuradors ambientals (opacímetres i mesuradors NO i CO)
– Panells informatius variables
– Senyalització de sentits de trànsit mitjançant pòrtics amb panells aspa/fletxa
– Sistema de ventilació sanitària i incendi, amb pous d’extracció de fums
Al mateix temps, el gestor d’aquesta infraestructura viària, amb l’objecte de re-

duir els accidents i incidències a l’interior del túnel de Vallvidrera, ha implementat 
les següents mesures:

– Un sistema d’abalisament amb llums LED encastades al paviment que separen 
els sentits de circulació al túnel de Vallvidrera, i permeten una millor percepció dels 
sentits de circulació.

– El tancament del carril central (reversible) del túnel de Vallvidrera, durant l’ho-
rari nocturn (entre les 23:00 i les 06:00 hores) per ampliar la zona restringida a la 
circulació, i per tant la zona de separació de sentits de circulació, coincidint amb les 
hores amb que la velocitat dels vehicles és elevada. Aquesta mesura, durant els caps 
de setmana i festius, pot ampliar en els casos que el volum de trànsit sigui inferior 
als 500 vehicles per sentit.

– L’estudi del comportament dels conductors a l’interior del túnel per tal d’iden-
tificar conductes de risc i establir mesures de contingència, així com campanyes 
d’acció i sensibilització de seguretat viària.

A més, el PAU del Túnel de Vallvidrera incorpora un sistema de gestió del trànsit 
(gestió dels carrils de circulació a l’interior del túnel) que preveu diverses situacions 
en el cas d’accidents o incidents a l’interior del túnel així com totes les mesures que 
han de portar-se a terme, per garantir en tot moment, la correcta circulació dels ve-
hicles pels carrils assignats a tal efecte pels sistemes de senyalització vertical llumi-
nosa (panells de missatge variable, panells aspa-fletxes i semàfors; i d’abalisament). 
Així, la implantació d’aquestes mesures i protocols garanteixen, en tot moment, que 
en cap cas dos vehicles puguin arribar a circular en sentit contrari per un mateix 
carril.
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Quant a possibles noves mesures a implantar, emmarcat dins un procés de mi-
llora contínua, es considera que una mesura que contribuiria molt favorablement a 
la millora de la seguretat al túnel de Vallvidrera seria el control de la velocitat dels 
vehicles a l’interior del túnel mitjançant la instal·lació d’un radar de tram. d’acord 
amb els resultats obtinguts pel radar de tram, instal·lat l’any 2018 per part del Servei 
Català de Trànsit (SCT), entre els ppkk 7+150 (barrera de peatge) i pk 11+000, en el 
terme municipal de Sant Cugat del Vallès. Des de la implantació d’aquesta mesura 
l’accidentalitat s’ha reduït en un 33% i la velocitat mitjana de la via ha disminuït en 
un 6,5%.

Actualment, el SCT està estudiant la viabilitat per a la implementació d’aquesta 
mesura, entre la Via Augusta i la barrera de peatge, a petició del Departament de 
Territori i Sostenibilitat i de la pròpia operadora.

A més, a criteri del propi Departament, cada accident registrat és analitzat per 
l’operador, així com pel responsable de seguretat del túnel, d’acord amb el Procedi-
ment d’anàlisi d’accidents mortals i greus a la xarxa de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, per tal de detectar possibles causes, i procedir a introduir les millores 
a la infraestructura per resoldre i/o disminuir aquestes, i així augmentar la seguretat 
dels usuaris del túnel de Vallvidrera.

També, s’ha estudiat la implementació de mitjans físics de separació dins del 
túnel de Vallvidrera. Aquesta proposta no és viable atenent a les següents conside-
racions:

– En cas d’accident dins el túnel, i especialment en cas de produir-se un incendi, 
una barrera física no permetria i/o comprometria greument l’evacuació d’una part 
dels usuaris del túnel.

– La intervenció dels equips d’emergència seria molt dificultosa per l’existència 
d’aquesta barrera física (problemes de canvi de sentit de Bombers i SEM). A més, 
tota l’anterior problemàtica s’agreujaria, especialment si l’accident es produís en el 
sentit en que hi hagués tan sols un carril habilitat.

– No seria possible l’autoevacuació amb vehicles atrapats en cas d’accident, és a 
dir, realitzar un canvi de sentit al túnels per allunyar-se del perill. Aquesta situació 
és molt important, perquè a més de ser recollia en el PAU, s’ha produït amb freqüèn-
cia quan s’han produït sinistres d’aquestes característiques.

– En cas d’incidència/avaria, en hora punta, i en especial de produir-se la inci-
dència en el sentit amb un sol carril, es dificultaria enormement la intervenció de les 
assistències. Atès que aquestes situacions es produeixen amb una alta freqüència, la 
implementació d’aquesta mesura tindria una afectació substancial, pel que fa a les 
condicions de mobilitat de la via, així com de la resta de les vies amb qui connecta.

– La gestió del carril central de circulació no podria adaptar-se amb rapidesa a 
les demandes del trànsit del túnel de Vallvidrera, i per tant afectaria a les condicions 
de servei de la infraestructura.

Pel que fa a estudiar la viabilitat tècnica del millorament de la seguretat en els 
túnels de la xarxa viària dependent de la Generalitat de Catalunya, s’està treballant 
en un Decret de Transposició de la Directiva Europea 2004/54/CE. La previsió és 
que la proposta de Decret pugui estar enllestida a finals d’aquest any 2020.

Tot i que la Directiva és d’aplicació només als túnels de la xarxa de carreteres 
transeuropea, el Departament de Territori i Sostenibilitat l’està aplicant a tots els tú-
nels de la seva xarxa de carreteres que compleixen les condicions establertes a la Di-
rectiva, tot i que es trobin en carreteres que no formen part de la xarxa transeuropea.

En aquest sentit, l’adaptació dels túnels a la Directiva és pràcticament total ex-
ceptuant el túnel de Parpers, en el que s’està redactant un projecte constructiu per 
poder completar la seva adaptació.

D’altra banda, cal destacar, que la Generalitat de Catalunya mitjançant el Centre 
de Control Viari de Catalunya, situat a Vic, gestiona (des de l’any 1995) de manera 
integral tots els túnels que compleixen els criteris que estableix la Directiva, de la 
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seva xarxa de gestió directa de carreteres, essent pionera a tot l’estat espanyol i refe-
rent per moltes administracions de carreteres.

Barcelona, 27 de d’abril de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 621/XII, sobre el tancament 
de les plantes de General Cable a Manlleu i a Montcada i Reixac
290-00574/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 05.05.2020

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 62741 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.05.2020

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 621/XII, sobre el 
tancament de les plantes de General Cable a Manlleu i a Montcada i Reixac (tram. 
290-00574/12), us informo del següent:

El Govern, a través del Departament d’Empresa i Coneixement i del Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies, ha mantingut diverses reunions amb els 
responsables del grup Prysmian en relació amb les plantes de General Cable.

Pel que fa al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, aquest departa-
ment té com objectiu sempre afavorir la interlocució i la mediació entre empreses i 
persones treballadores en tots aquells conflictes que les parts ho sol·licitin, amb la 
finalitat de recolzar als treballadors i treballadores en la defensa dels seus drets la-
borals i, a la vegada, assegurar la viabilitat de les empreses, minimitzar l’impacte 
territorial i especialment la destrucció de llocs de treball del sector industrial. En 
aquest sentit, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en base a les se-
ves competències actuals, sempre posa a disposició de les parts tots els recursos que 
es sol·licitin per tal de poder dur a terme els aspectes negociadors que siguin afavo-
ridors per minimitzar l’impacte de la possible pèrdua de llocs de treball.

Dit això, en data 27 de setembre de 2019, una representació de la direcció de 
l’empresa Prysmian va mantenir una reunió amb el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies i el Departament d’Empresa i Coneixement, on es va traslladar el 
tancament de les plantes de Manlleu i de Montcada i Reixac, esgrimint arguments 
de mercat i dualitat en la fusió realitzada al 2018 entre Prysmian i General Cable i 
el dia 2 d’octubre van fer la comunicació prèvia a les persones treballadores.

En data 3 d’octubre va tenir entrada al registre una convocatòria de vaga pel 
dia 9 d’octubre als centres de treball Manlleu i Moncada i Reixac, presentada per 
CCOO d’Indústria de Catalunya i UGT-FICA de Catalunya, element que predisposa 
al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a l’actuació a petició de les parts 
als efectes de mediació, en tant en quan es faci la corresponent sol·licitud.

El 8 d’octubre de 2019 es va celebrar una reunió a la seu del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies, amb la representació sindical i dels comitès d’empresa 
dels centres de treball de Montcada i Reixac i de Manlleu, on el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies va mostrar el suport al comitè d’empresa, traslla-
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dant la voluntat de treballar per garantir els llocs de treball i la viabilitat de les dues 
plantes de producció afectades.

El dia 22 d’octubre va tenir lloc el registre de l’expedient. En aquest sentit s’inicia 
el període de negociacions, el qual inicialment es durà a terme durant 1 mes, pror-
rogable a 15 dies més a consens de les parts.

El dia 25 d’octubre va tenir lloc, a l’Ajuntament de Manlleu, una reunió presidi-
da pel conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, una representació del comitè 
d’empresa, la delegació del Govern a la Catalunya Central, l’alcalde de Manlleu, una 
representació del consistori i del Consell Comarcal. El dia 30 d’octubre va tenir lloc 
una altra reunió a la seu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb 
els presidents de les corporacions locals de Montcada i Reixac i Manlleu, així com 
les presidències dels Consells Comarcals d’Osona i del Vallès Occidental.

El dia 29 d’octubre, les federacions d’indústria dels sindicats CCOO i UGT van 
registrar una convocatòria de vaga corresponent als centres de treball afectats. El 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies posa de manifest que vetllarà en 
tot moment aquest procés, especialment per garantir tots els elements que configu-
ren l’expedient de regulació, així com tots els elements que comportin la no des-
trucció de llocs de treball del sector industrial de Catalunya i mantindrà totes les 
reunions que s’escaiguin necessàries tant amb la part social, l’empresa, altres depar-
tament de la Generalitat, i altres administracions.

El dia 22 de novembre de 2019, en clau de mediació amb la intervenció del De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies, les parts van assolir un acord corres-
ponent a l’expedient de regulació presentat per l’empresa Prysmian.

En el si de l’acord, s’insta al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
a la coordinació de la mesa de reindustrialització, de la qual formaran part l’Admi-
nistració, l’empresa i la part social. El dia 22 de gener de 2020, i presidida pel se-
cretari general del Departament, es va dur a terme la primera reunió de constitució, 
així com de desenvolupament. El dia 27 de febrer de 2020 es va convocar la segona 
reunió, per seguir en l’avanç de les diferents opcions de reindustrialització de les 
plantes de Montcada i Reixac i Manlleu, així com de les condicions que emanen al 
respecte aquest procés de la mà de l’acord assolit per les parts.

També en aquest sentit, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies rei-
tera les manifestacions, fetes per tots els seu màxims responsables, que una vegada 
més es demostra la imperiosa necessitat de recuperar l’autorització administrativa 
dels expedients de regulació per poder tenir un nivell d’intervenció determinant, 
perdut arran de les reformes laborals de l’any 2012, cosa que ha reclamat al Govern 
de l’Estat, el qual havent pogut procedir a les modificacions legals pertinents, fins a 
la data es mostra silent.

Pel que fa al Departament d’Empresa i Coneixement, aquest departament ha rea-
litzat múltiples actuacions en relació amb el tancament de l’empresa General Cable.

Així, el 21 d’octubre de 2019 la consellera d’Empresa i Coneixement va tenir una 
reunió amb els alcaldes dels ajuntaments de Montcada i Reixac i de Manlleu. Prèvi-
ament, el dia 16 d’octubre de 2019 va haver una reunió amb el Comitè d’Empresa de 
Prysmian, amb la presència de la directora general d’Indústria i el subdirector gene-
ral d’Inversió Industrial. També s’havia mantingut una reunió amb els representants 
de les federacions d’indústria de CCOO i UGT.

Es van mantenir dues reunions, el 27 de setembre de 2019 i 14 d’octubre de 2019, 
amb el CEO del grup a Iberia i el cap d’ocupació i governança industrial del grup. 
A la segona reunió, l’empresa va estar representada pel director general de recur-
sos humans i també hi va participar l’empresa que té encarregat el projecte de re-
industrialització. En aquestes reunions, l’empresa ha facilitat informació detallada 
dels processos productius i dels productes fabricats a les dues plantes de Manlleu i 
Montcada i Reixac i s’han analitzat les causes que ha portat a la decisió per part de 
la companyia i l’impacte d’aquesta decisió al llarg de la cadena da valor.
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D’altra banda, la decisió del Grup de tancament de la planta de Manlleu també 
comporta el cessament de l’activitat d’R+D en la mateixa, més enllà del know-how 
a la resta de plantes de la Companyia que queden a Catalunya i que són objecte de 
les recol·locacions pactades en l’acord entre treballadors i empresa.

Pel que fa a les actuacions que té previst dur a terme el Govern, mitjançant la 
Direcció General d’Indústria i ACCIÓ, i a partir de la comprensió de les causes que 
han portat a la situació de risc, s’aplicarà el protocol habitual en la gestió de les si-
tuacions del risc industrial:

– Valorant l’impacte en la cadena de valor de clients i proveïdors
– Valorant la possibilitat de transformar el risc en oportunitat (un nou projecte 

industrial, producte, R+D...)
– Contribuint a la cessió dels actius productius a un tercer, sense limitacions 

(Recerca alternativa industrial, instruments de la Direcció General d’Indústria i 
ACCIÓ, formació i capacitació dels treballadors)

– Contribuint a la cessió dels actius productius a un tercer amb limitacions, amb 
la mateixa col·laboració en la recerca d’alternatives i aplicació dels mecanismes de 
suport en l’àmbit del departament.

Així doncs, actualment el Departament d’Empresa i Coneixement està treba-
llant, juntament amb una empresa externa especialitzada en processos de reindus-
trialització, en la recerca d’una alternativa industrial que permeti mantenir l’activitat 
productiva mitjançant la cessió dels actius productius en unes condicions acordades 
per les parts. Tanmateix, cal remarcar que la reindustrialització no passarà per dei-
xar càrrega d’un treball a un tercer ni per la fabricació dels mateixos productes que 
es feien fins ara.

Quant al compliment de la legislació de defensa de la competència, cal posar de 
manifest que la fusió per absorció de General Cable per part de Prysmian ha estat 
sotmesa al dictamen de la Comissió Europea que, en una decisió de 8 de maig de 
2018, no es va oposar a l’operació i la va declarar compatible amb el mercat interior.

Finalment, us envio adjunt l’informe que ha elaborat l’Autoritat Catalana de la 
Competència en relació amb la concentració econòmica entre les empreses Prysmian 
i General Cable i la situació resultant en els mercats afectats per l’operació a Catalu-
nya, des del punt de vista de la competència, per tal de donar resposta al punt f) de la 
Resolució 621/XII del Parlament de Catalunya.

Barcelona, 17 d’abril de 2020
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

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

Control del compliment de la Resolució 655/XII, sobre la conversió de 
l’aeroport de Lleida-Alguaire en aeroport industrial
290-00606/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63130 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.05.2020

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 655/XII, so-
bre la conversió de l’aeroport de Lleida-Alguaire en aeroport industrial (tram. 290-
00606/12), us informo del següent:
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Actualment ja s’està convertint l’Aeroport de Lleida-Alguaire en un model de 
negoci d’aeroport industrial i s’estan fent inversions publico privades per a la cons-
trucció d’hangars i nous negocis. El divendres dia 6 de març es va licitar el pro-
jecte per a la construcció d’hangar de 6.400m2 (80x80m) amb capacitat per acollir 
dos aeronaus tipus Boeing 737 o Airbus 320, o bé, una aeronau tipus Boeing 777 o 
Airbus 340. Es preveu que el projecte estigui redactat el segon semestre d’enguany, 
per impulsar la licitació de les obres posteriorment, amb una inversió estimada en 
2,7 MEUR. Aquest hangar, el segon més gran de Catalunya, constata la nova di-
recció de l’aeroport com a plataforma industrial aeronàutica.

Paral·lelament a aquest anunci s’han licitat dos projectes més que impulsarà Ae-
roports de Catalunya. D’una banda, inicia la licitació dels treballs per ampliar en 
7.400 m2 la plataforma d’estacionament d’aeronaus, amb un pressupost de prop de 
240.000 euros. Per l’altra, s’ha licitat l’adquisició d’un hangar polivalent per activi-
tats industrials, de 25x30m, amb un pressupost de 150.000 euros.

La gran disponibilitat de sòl industrial fa d’aquest aeroport un espai ideal per a 
créixer. En aquest sentit, l’empresa Aeronpark té previst ampliar la seva plataforma 
d’estacionament en 10 hectàrees, que permet encabir 50 aeronaus.

Pel que fa a usos industrials, també cal remarcar les bases de manteniment de 
què disposen l’empresa Servitec i la companyia Norwegian.

Així mateix, l’aeroport també està enfocant la seva estratègia amb activitats de for-
mació i de recerca i innovació. En aquest sentit l’escola d’aviació BAA Training té de 
mitjana unes 20 aeronaus a l’aeroport així com un grup permanent d’uns 35 estudiants i 
una vintena d’instructors, a més del personal d’administració i manteniment de la com-
panyia. Recentment, ha instal·lat un nou simulador de vol, amb una inversió de 500.000 
euros, per a la formació i la instrucció de pilots.

Barcelona, 27 de d’abril de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 656/XII, sobre l’ordenació del 
congost de Mont-rebei
290-00607/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63131 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.05.2020

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 656/XII, sobre 
l’ordenació del congost de Mont-rebei (tram. 290-00607/12), us informo del següent:

En data 30/07/2019 es va crear una Comissió permanent de coordinació i segui-
ment per a l’ordenació i gestió del congost de Mont-rebei. L’objectiu de la Comissió és 
avançar en un full de ruta que serveixi per a ordenar els usos i evitar massificacions 
que posin en perill el patrimoni natural i la mateixa activitat turística d’aquesta zona. 
La Comissió està integrada pel Govern d’Aragó, la Generalitat de Catalunya, la Di-
putació d’Osca, la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal de la Ribagorça (Aragó), 
el Consell Comarcal de la Noguera (Catalunya), l’Ajuntament de Viacamp i Lliterà 
(Ribagorça) i l’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga (Noguera).

En concret, les vuit persones que formen actualment part de la Comissió per-
manent són:

– la directora general de Sostenibilitat del Govern d’Aragó,
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– el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat 
de Catalunya,

– el president de la Diputació d’Osca,
– el president de la Diputació de Lleida,
– el president del Consell Comarcal de la Ribagorça,
– el president del Consell Comarcal de la Noguera,
– l’alcalde de Viacamp i Lliterà, i
– l’alcalde de Sant Esteve de la Sarga.
En data 29/01/2020, la Comissió permanent va aprovar el document ‘Plec de 

prescripcions tècniques per a la redacció de l’estratègia d’actuacions i gestió de l’en-
torn de Canelles i el Congost de Mont-rebei’, que ha de regir l’elaboració del Pla 
director d’usos (PDU) d’aquest espai. S’espera que la redacció del PDU pugui ésser 
licitada durant el segon trimestre d’aquest any i serà finançat, a parts iguals, per la 
Diputació d’Osca i la Diputació de Lleida.

Així doncs, aquest PDU ha de ser l’eix marc i consensuat per les parts –les diver-
ses administracions aragoneses i catalanes, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 
(CHE) i els actors socials i econòmics– per a les diverses actuacions a desenvolupar 
en la zona (permisos de transport, inversions, planejament urbanístic, ordenances 
d’us públic, etc.).

Mentre es redacta el PDU, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte 
Demogràfic del Govern de l’Estat ha aprovat una moratòria d’un any, prorrogable, 
de tots els permisos de navegació a l’embassament de Canelles, la revisió de tots els 
permisos de navegació actuals i una moratòria per a les zones i espais d’embarca-
ment. La moratòria implica la no acceptació de noves declaracions responsables per 
a l’exercici de la navegació, tot i que no s’aplicarà a les declaracions responsables de 
navegació que tinguin com a objectiu el desenvolupament d’activitats de vigilància, 
salvament i estudis científics o tècnics.

Barcelona, 27 de d’abril de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 667/XII, sobre el compliment 
de la Recomanació 1999/519 del Consell de la Unió Europea, relativa 
a l’exposició del públic en general a camps electromagnètics
290-00618/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63227 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.05.2020

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 667/XII, sobre el 
compliment de la Recomanació 1999/519 del Consell de la Unió Europea, relativa 
a l’exposició del públic en general a camps electromagnètics (tram. 290-00618/12), 
us informo del següent:

Pel que fa al primer punt, en el que el Parlament de Catalunya insta el Govern a 
avaluar les mesures que ha dut a terme i a estudiar si n’han d’aplicar de noves per a 
complir la Recomanació 1999/519 del Consell de la Unió Europea, us comunico que 
la Generalitat de Catalunya disposa d’una xarxa de més de 320 equips de monitorat-
ge instal·lats a 184 municipis de Catalunya que mesuren de forma contínua el nivell 
d’exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència provinents dels sistemes 
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de radiocomunicació: telefonia mòbil, ràdio FM, ràdio AM, Wi-Fi, WiMax i TDT, 
entre d’altres.

Aquesta xarxa vetlla per tal que els nivells mesurats estiguin sempre per sota 
dels nivells de referència indicats a la Recomanació 1999/519 del Consell de la Unió 
Europea, que són els mateixos que els indicats a la normativa vigent a Catalunya i 
a l’Estat Espanyol.

Els nivells mesurats per aquesta xarxa d’equips de monitoratge són públics i es 
poden consultar online al lloc web de la Governança Radioelèctrica.

http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/governanca/
A més, durant el període de 2013 a 2019 s’han realitzat més de 14.000 mesura-

ments puntuals del nivell d’exposició a gairebé 5000 llocs (escoles, llars d’infants, 
habitatges, hospitals, centres d’atenció primària) de Catalunya, per tal d’assegurar 
que els nivells mesurats també es troben per sota dels nivells de referència de la Re-
comanació 1999/519 del Consell de la Unió Europea.

Tots els nivells mesurats, tant per la xarxa d’equips de monitoratge, com per els 
mesuraments puntuals, es troben per sota dels nivells de referència indicats a la Re-
comanació 1999/519 del Consell de la Unió Europea i, la gran majoria d’ells, molt 
per sota d’aquests nivells de referència.

En quant a l’apartat 2b, en el que el Parlament de Catalunya insta al Govern a 
fer les gestions pertinents perquè el Govern de l’Estat apliqui i reculli les propos-
tes de la Recomanació 1999/519 del Consell de la Unió Europea en la legislació de 
telecomunicacions, i a modificar aquesta legislació com sigui necessari perquè no 
envaeixi, les competències urbanístiques i mediambientals dels municipis i les co-
munitats autònomes, us informo que la normativa vigent ja recull els nivells indicats 
a la Recomanació 1999/519.

L’any 2001 l’Estat espanyol va recollir els nivells de referència indicats a la Re-
comanació 1999/519 del Consell de la Unió Europea mitjançant el Reial Decret 
1066/2001, de 28 de setembre, pel que es va aprovar el reglament que estableix con-
dicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions ra-
dioelèctriques i mesures de protecció sanitària en front a emissions radioelèctriques.

Barcelona, 28 de d’abril de 2020
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 17 de la Comissió de Cultura, tinguda el 
28.04.2020, DSPC-C 483.
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació d’un funcionari de carrera

ACORD

Mesa del Parlament, 05.05.2020

Secretaria General 
Lluís Alonso Lacarra ha sol·licitat la jubilació voluntària anticipada amb efectes 

de l’1 de juny de 2020.
– De les dades que consten al seu expedient personal es desprèn que Lluís Alon-

so Lacarra compleix les condicions i els requisits per a causar drets passius de ju-
bilació.

– Lluís Alonso Lacarra ha aportat la documentació relativa al compliment dels 
requisits que estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de l’1 d’agost, sobre 
actualització, adequació i modernització del sistema de seguretat social.

Per això, d’acord amb l’article 49 dels Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya i la normativa vigent en matèria de jubilació, fent ús de les 
competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern interiors del Par-
lament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 
Declarar jubilat Lluís Alonso Lacarra, amb efectes de l’1 de juny de 2020, i 

agrair-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-

curs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la noti-
ficació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2020
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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