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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.40.

Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03.

Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix
el marc per a aconseguir la neutralitat climàtica i es modifica el
Reglament (UE) 2018/1999
295-00173/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen
els reglaments (UE) 1301/2013, 1303/2013 i 508/2014 pel que fa a
mesures específiques per a mobilitzar inversions en els sistemes
d’atenció sanitària dels estats membres i en altres sectors de llurs
economies en resposta al brot de Covid-19
295-00174/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
decisió del Parlament Europeu i del Consell relativa a l’Any Europeu
del Ferrocarril
295-00175/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el
Reglament (CEE) 95/93 relatiu a normes comunes per a l’assignació
de franges horàries als aeroports comunitaris
295-00176/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta
de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es
modifica el Reglament (CE) 2012/2002 del Consell amb la finalitat
de proporcionar ajut financer als estats membres i als països que
estan negociant llur adhesió a la Unió afectats greument per una
emergència greu de salut pública
295-00177/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el
Reglament (UE) 2017/745 sobre els productes sanitaris amb relació a
les dates d’aplicació d’algunes de llurs disposicions
295-00178/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen
el Reglament (UE) 1379/2013 i el Reglament (UE) 508/2014 amb relació
a mesures específiques per a atenuar l’impacte del brot de Covid-19
en el sector de la pesca i l’aqüicultura
295-00179/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen
el Reglament (UE) 1303/2013 i el Reglament (UE) 1301/2013 pel que fa
a mesures específiques per a oferir una flexibilitat excepcional en l’ús
dels fons estructurals i d’inversió europeus en resposta al brot de
Covid-19
295-00180/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

1.40.03. Coneixements de les propostes
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica
el Reglament (UE) 223/2014 pel que fa a la introducció de mesures
específiques per a afrontar la crisi de la Covid-19
295-00181/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

1.40.03. Coneixements de les propostes
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei per a suprimir de manera efectiva la càrrega fiscal
al turisme davant la Covid-19
202-00073/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 64317 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, José María Cano Navarro, diputado del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por el artículo 111.b del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente proposición de ley:
Proposición de ley para suprimir de manera efectiva la carga fiscal al
turismo ante el Covid-19
Exposición de motivos

El turismo es uno de los sectores que está sufriendo un mayor impacto a raíz de
la grave crisis sanitaria del Covid-19, en estos momentos prácticamente todos los
destinos turísticos están parados.
En grandes cifras y desde el punto de vista económico, el turismo representa el
12% del PIB catalán, con más de 19 millones de turistas extranjeros anuales que
suponen unos ingresos por encima de los 21.000 millones de euros. Estas cifras no
tienen en cuenta actividades indirectas que también dependen en parte del turismo;
pensemos, por ejemplo, en la producción agroalimentaria de empresas próximas a
las zonas turísticas, lo que hace que su efecto real sea todavía muy superior.
Desde el punto de vista del empleo el turismo representa cerca del 14% de la
ocupación con más de 460.000 puestos de trabajos directos y es un sector esencial
para la economía catalana.
Son muchas las incertidumbres y nadie es capaz de aportar certezas sobre la
evolución de la pandemia, lo único cierto es que se prevén muchos cambios en el
modelo de negocio del turismo y que se están acelerando transformaciones que ya
se estaban produciendo,
El sector del turismo requerirá adaptarse a la delicada situación sanitaria, donde
cobrarán mucha importancia aspectos como el distanciamiento físico, las prácticas
más higiénicas, y tendrán una mayor relevancia los aspectos sanitarios. Todo ello
afectará, sin duda, a la cadena de valor de los productos turísticos.
Es un sector que se enfrenta a la restricción de la movilidad internacional, como
dato apuntar que el 80% de los turistas de Barcelona vienen en avión.
Y desde el punto de vista económico la pérdida de ingresos de las familias y
empresas provocada por esta crisis inédita, mermará el poder adquisitivo de los viajeros. Nos encontraremos con familias que querrán viajar pero que tendrán dificultades económicas para realizar esos viajes.
También es un sector que tendrá que adaptarse a los más que probables cambios
en los hábitos de los consumidores, que demandarán un mayor nivel de seguridad y
unos protocolos específicos. Podrían cambiar las preferencias a la hora de los desplazamientos, ejemplos podrían ser el optar por trayectos cortos o desplazamientos
en vehículos particulares.
Desde el punto de vista de la estructura empresarial el turismo es un sector caracterizado, como la inmensa mayoría del tejido productivo catalán, por estar com3.01.02. Proposicions de llei
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puesto por autónomos, profesionales, microempresas y Pymes que les es imposible
mantener su actividad sin ingresos mientras los pagos van cayendo implacables cada
final de mes y donde las previsiones nos llevan a pensar que será el último de los
sectores en salir de la crisis por sus características sociales y relacionales.
Ante esta situación el sector necesita reducir al máximo todas las cargas fiscales
que soporta, entre ellas la tasa turística.
Artículo único

Se añade una disposición adicional 8 a la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias
en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono.
Disposición adicional 8: Supresión efectiva del Impuesto sobre las estancias en
establecimientos turísticos para los años 2020 y 2021
Para los hechos imponibles del Impuesto sobre las estancias en establecimientos
turísticos devengados durante los años naturales 2020 y 2021 y los meses de enero,
febrero y marzo de 2022, será de aplicación la siguiente tarifa:
Tipo de establecimiento

Tarifa general (en euros)

Tarifa especial
(en euros)

Barcelona
ciudad

Resto de
Cataluña

1. Hotel de 5 estrellas, gran lujo,
camping de lujo y establecimiento
o equipamiento de categoría
equivalente

0,00

0,00

0,00

2. Hotel de 4 estrellas y 4 estrellas
superior, y establecimiento
o equipamiento de categoría
equivalente

0,00

0,00

0,00

3. Vivienda de uso turístico

0,00

0,00

-

4. Resto de establecimientos
y equipamientos

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
-

5. Embarcación de crucero:
Más de 12 horas
12 horas o menos

Durante la vigencia de esta tarifa, no resultará de aplicación lo previsto en el
apartado 4 del artículo 34 de esta ley.
Disposición final

Esta ley entra en vigor al día siguiente de haber sido publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña a excepción de las medidas que supongan un
aumento de créditos o una disminución de ingresos en relación con el presupuesto
vigente, que no entrará en vigor, en la parte que suponga una afectación presupuestaria, hasta el ejercicio presupuestario siguiente a la entrada en vigor de la presente
normativa.
Palacio del Parlamento, 11 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; José María Cano Navarro, diputado, GP Cs
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TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Sol·licitud: GP Cs (reg. 64734).
D’acord amb l’article 107 del Reglament, se n’acorda la tramitació pel procediment
d’urgència i la reducció a la meitat dels terminis.
Acord: Mesa del Parlament, 19.05.2020.

3.01.03.

Decrets llei

Decret llei 17/2020, del 12 de maig, de mesures complementàries
en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de
Catalunya per fer front a la COVID-19
203-00042/12
DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 64665 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.05.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de maig de 2020, ha
pres coneixement del Decret llei 17/2020, del 12 de maig, de mesures complementàries en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya
per fer front a la COVID-19, publicat al DOGC 8133, 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 15 de maig 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 12 de maig 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 SIG20VEH0631 - Projecte de decret llei de mesures complementàries en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya per fer front a la COVID-19.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.
Decret llei 17/2020, de 12 de maig, de mesures complementàries en
relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya
per fer front a la COVID-19
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

El Govern, davant la necessitat extraordinària i urgent que ha suscitat la greu
situació de pandèmia mundial establerta per l’Organització Mundial de la Salut,
i la posterior declaració de l’estat d’alarma decretada mitjançant el Reial decret
463/2020, de 14 de març, ha adoptat diverses mesures urgents, de tipus econòmiques, sanitàries, socials, procedimentals i d’intendència general, sota la forma de
decret llei, per fer front els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.
Entre les mesures preses de caràcter sanitari, figuren les incloses al capítol II del
Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en re3.01.03. Decrets llei
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lació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit
tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes
de la pandèmia generada per la COVID-19. El capítol II esmentat estableix mesures
del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya per intentar aturar
l’impacte negatiu dels sistemes de pagament singularment establerts per a les entitats
del SISCAT, i a la vegada que en aquests moments especials se’ls doti de capacitat
de tresoreria per no abocar-los a un escenari d’inviabilitat econòmica i al país a la
pèrdua massiva de llocs de treball dins d’un col·lectiu de professionals imprescindible per superar aquesta greu situació fins ara mai viscuda. El Decret llei 13/2020, de
21 d’abril, pel qual s’adopten mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu,
així com mesures en l’àmbit de les entitats del sector públic de l’Administració de la
Generalitat, inclou un conjunt de regulacions que complementen el que es disposava
en el Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, en relació amb el Sistema sanitari integral
d’utilització pública de Catalunya. En concret, es determinen les competències que
assumeix el Departament de Salut i, per tant, i per connexió, les que es mantenen en
el Departament de Treball i Afers Socials i Família. Així mateix, es regula, fins que
no s’aprovin els corresponents decrets d’estructura, el règim en matèria de contractació, personal, inspecció i informació en relació amb les competències que assumeix
el Departament de Salut i es concreten encara més les futures actuacions de caràcter
pressupostari. Posteriorment, el Decret llei 14/2020, de 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 pal·liar els efectes de la pandèmia generada, modifica
el capítol II del Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, i estableix un seguit de mesures relatives 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’activitat
de llarga estada sociosanitària a pacients sense la COVID-19 serà compensada
d’acord amb la tarifa de nivell C.
Aquest Decret llei s’estructura en un únic capítol que modifica el Decret llei 12/2020,
de 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19, en el sentit d’afegir un nou article relacionat amb el Sistema
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya i una disposició addicional que
estableix la vigència de la nova mesura. Aquest nou article, el 6 bis, estableix que els
centres de serveis socials de caràcter residencial han de posar a disposició del Departament de Salut el cens de residents, amb identificació unívoca de les persones
institucionalitzades als establiments residencials de serveis socials, incloent-hi les
seves dades sanitàries i assistencials per dur a terme les activitats relacionades amb
la gestió de l’emergència sanitària actual, assegurant la subjecció a la normativa de
protecció de dades de caràcter personal i a la normativa sanitària que regula l’accés
a les dades de salut i a la història clínica.
Finalment, la disposició final estableix l’entrada en vigor immediata del Decret
llei.
Atès el caràcter extraordinari i excepcional de la greu situació de crisi sanitària
plantejada que requereix adoptar amb urgència i de manera inajornable les mesures
extraordinàries a què s’ha fet referència i d’acord amb article 38 de la Llei 13/2008,
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern d’acord amb el
qual el Govern pot dictar disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei;
En ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 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 únic. Modificació 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

S’afegeix l’article 6 bis al Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, amb el redactat següent:
«Article 6 bis
1. Per assegurar la protecció i la gestió de les persones institucionalitzades als establiments residencials de serveis socials, com a col·lectiu de risc davant de l’emergència sanitària determinada per la propagació de COVID-19, en compliment dels
apartats g, h i i de l’article 9, apartat 2, del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i, en concret, de l’article 57 de la Llei
18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, les entitats titulars i les entitats gestores
dels serveis socials de caràcter residencial a què fa referència l’article 1 del Decret llei
13/2020, de 21 d’abril, pel qual s’adopten mesures urgents de caràcter estructural i
organitzatiu, així com mesures en l’àmbit de les entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat que constin en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments
Socials (RESES) han de posar a disposició del Departament de Salut el cens de residents, amb identificació unívoca de les persones institucionalitzades a cadascun dels
centres residencials, incloent-hi les variables de dades sanitàries i assistencials que
es determinin per part del Departament de Salut, de les contingudes en els registres
existents en els centres, que siguin rellevants a l’efecte de la COVID-19, per dur a terme les activitats relacionades amb la gestió de l’emergència sanitària actual.
2. Les dades sanitàries i assistencials de les persones institucionalitzades als establiments residencials de serveis socials posades a disposició del Departament de
Salut s’integraran en el tractament “Vigilància epidemiològica”, del qual n’és titular
del Departament de Salut, amb la finalitat d’exercir les competències que en matèria
de vigilància epidemiològica i de control de la salut pública, la legislació vigent en
matèria de salut pública atribueix a les autoritats sanitàries.
3. Les dades sanitàries i assistencials de les persones institucionalitzades als establiments residencials de serveis socials posades a disposició del Departament de
Salut es podran integrar en el tractament “Registre d’informació sanitària de pacients”, del qual n’és titular el Departament de Salut, per a la seva incorporació a la
historia clínica compartida de Catalunya, perquè els professionals sanitaris del sistema públic de salut pugin accedir-hi en l’exercici de les seves funcions.
4. La posada a disposició de les dades es farà de forma automatitzada, sempre
que sigui possible perquè els serveis socials de caràcter residencial disposin de sistemes d’informació integrables.
El Departament de Salut establirà el procediment per tal que es faci efectiva
aquesta posada a disposició de manera que se’n garanteixi una seguretat adequada.
En el supòsit que la integració pugui ser automatitzada, el procediment amb l’establiment residencial de serveis socials es farà a través dels proveïdors dels serveis
TIC de cada establiment, amb coneixement de la persona titular o qui gestioni l’establiment residencial, i sota la coordinació del Departament de Salut.
5. El tractament de dades personals a què es refereixen els paràgrafs anteriors
s’ha de realitzar amb subjecció a la normativa de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa sanitària que regula l’accés a les dades de salut i a la història
clínica. En tot cas, el tractament de les dades ha de garantir el respecte als drets a
l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge de les persones afectades».
3.01.03. Decrets llei
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Article 2

S’afegeix la disposició addicional vuitena al Decret llei 12/2020, de 10 d’abril,
amb el redactat següent:
«Vuitena
Les previsions contingudes als apartats 1, 2 i 4 de l’article 6 bis d’aquest Decret
llei estan vigents mentre duri l’estat d’alarma i, en qualsevol cas, fins que estiguin
vigents les mesures sanitàries d’intervenció dels serveis socials de caràcter residencial que, de manera excepcional, s’acordin per gestionar la situació de crisi sanitària
per la COVID-19.»
Disposició final

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial 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, 12 de maig de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès i
Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
Antecedents del Decret llei

1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 12.05.20
2. Comunicat al secretari del Govern
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008
4. Informe jurídic
5. Informe de la Direcció General de Pressupostos
N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.11.

Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat

Procediment per a designar un senador o senadora que ha de
representar la Generalitat al Senat
280-00004/12
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE L’ESTATUT DELS DIPUTATS SOBRE
L’ELEGIBILITAT DELS CANDIDATS A SENADORS QUE REPRESENTEN LA
GENERALITAT AL SENAT

Al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tinguda el dia 21 de maig
de 2020, presidida per Antoni Morral i Berenguer i amb l’assistència de la secretària en funcions de la Comissió, Gemma Espigares Tribó i dels diputats Dimas
Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Alicia Romero Llano, del
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marc Parés Franzi, del Grup
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, ha acordat d’establir el dictamen següent:
3.10.11. Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat
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Una vegada examinada la declaració d’activitats professionals, laborals i empresarials que exerceix i dels càrrecs públics que ocupa la candidata a senadora Assumpció Castellví i Auví, proposada pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
(reg. 63613), en compliment dels articles 4.2 i 8 de la Llei 6/2010, del 26 de març,
del procediment de designació dels senadors que representen la Generalitat al Senat,
es constata que la candidata Assumpció Castellví i Auví compleix les condicions
d’elegibilitat establertes, d’acord amb l’article 2 de la Llei 6/2010, per l’article 70.1
de la Constitució; els articles 6 i 7 i l’article 154.1 i 2 de la Llei orgànica 5/1985, del
19 de juny, del règim electoral general, i la disposició transitòria primera de la Llei
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, que
manté la vigència de l’article 11 de la Llei 3/1982, del 23 de març, del Parlament, del
president i del Consell Executiu de la Generalitat, sobre causes d’inelegibilitat.
Palau del Parlament, 21 de maig de 2020
La secretària de la Comissió (en funcions), Gemma Espigares Tribó; el president de la Comissió, Antoni Morral i Berenguer

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’actuació per a les
residències de gent gran
250-01274/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 64300 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, 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 de elaboración
de un Plan de Actuación para las residencias de ancianos, para que sea sustanciada
ante la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Las personas mayores que residen en las residencias son el colectivo de más
riesgo y más azotado por la pandemia del Covid-19. Según datos proporcionados
recientemente por ASCAD, Associació Catalana de Directors de Centres i Serveis
d’Atenció a la Dependència Gerontològica, se estima que el 63% de la población de
residencias está afectada o con síntomas compatibles con Covid-19 que, según su
proyección, al no disponer de datos oficiales, puede significar que afecta alrededor
de un 70% de los centros. Con objeto de proteger a los residentes y evitar nuevos
repuntes, y nuevos vectores de contagios, consideramos esencial establecer la detección precoz de cualquier positivo en residentes antes que se desencadene un brote
interno en la residencia en el periodo de desconfinamiento, además de establecer un
plan específico de desescalada que tenga en cuenta las diferentes tipologías de centro y sus condiciones actuales.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:
1. Elaborar un plan de desescalada en las residencias que tenga en cuenta:
a) Las diferentes tipologías de centros con diferentes condiciones materiales, estructurales y/o distribuciones.
3.10.25. Propostes de resolució
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b) La existencia o no de personas afectadas y sus medidas de sectorizaciones
obligadas para evitar contagios circulares residentes-visitas-residentes.
c) La existencia de espacios exteriores propios, aprovechando la existencia de los
mismos como una medida de autoprotección en el interior del inmueble.
d) La adaptación y la modificación de las medidas a la evolución de la situación
en diferentes centros.
e) Un protocolo claro de ordenación de visitas en dos fases (en ambas fases por
agenda previa, horarios restringidos y con registro de visitas. Cada centro en coordinación con su CAP o ABS aplicará la fase más adecuada en función de si hay nuevos contagios y las visitas se abrirán solo para residentes con PCR negativo.
2. Establecer dos fases para la regulación de las visitas que permita delimitar lo
siguiente:
a) Una Primera Fase: Con una duración de 14 días. Las visitas se permitirán solo
en aquellos centros que dispongan de patio, terraza o jardín exterior, de manera que
no se permitirán visitas en el interior de los inmuebles. Además, se deben cumplir
las siguientes condiciones:
i. Se regulará el número de visitas totales y simultáneas.
ii. No se permitirá la entrada a personas con sintomatología compatible con el
Covid-19.
iii. El personal que se reincorpore tras una cuarentena debe tener el PCR realizado con resultado negativo.
iv. Se realizará control de temperatura a la entrada del centro a las visitas.
v. Sólo se permitirá la entrada de un visitante por residente.
vi. Obligatoriedad de barreras de protección a residente y visitante.
vii. Se mantendrá la distancia recomendada entre residente y visitante.
viii. La duración de la visita estará limitada a 15 minutos para evitar tiempos de
exposición de riesgo.
b) Una Segunda Fase: Con otra duración de 14 días más, en la que se pondrán
en marcha después de la evaluación del resultado de la Primera Fase, que tenga en
cuenta si en la Primera Fase se ha detectado o no positivos y que permitirá en caso
contrario ir realizando las visitas a los familiares en el interior de los centros en salas o espacios específicos una vez se determine la posibilidad de realizar recorridos
limpios, y completamente higienizados y desinfectados, extremando la seguridad y
regulando el número de visitas igualmente se debe cumplir los siguientes requisitos
acumulativos:
i. No se permitirá la entrada a personas con sintomatología compatible con el
Covid-19.
ii. El personal que se reincorpore tras una cuarentena debe tener el PCR realizado con resultado negativo. Se realizará control de temperatura a la entrada del
centro a las visitas.
iii. Sólo se permitirá la entrada de un visitante por residente. Obligatoriedad de
barreras de protección a residente y visitante.
iv. Se mantendrá la distancia recomendada entre residente y visitante.
v. La duración de la visita estará limitada a 15 minutos para evitar tiempos de
exposición de riesgo.
vi. En ningún caso se permitirán visitas en otras estancias de la residencia que
las establecidas para ello.
Palacio del Parlamento, 8 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’alliberament de recursos del Departament
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a la lluita
contra el coronavirus
250-01275/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 64308 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Susana Beltrán García, 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 sobre la liberación de recursos del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales
y Transparencia en la lucha contra el Coronavirus, para que sea sustanciada ante la
Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La Generalitat de Cataluña carece de competencias en materia de Relaciones
Internacionales o en Política Exterior y eso se refleja en las escasas facultades que
tiene el Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia en temas de acción exterior. Sin embargo, el elevado presupuesto que se destina
a este Departamento no es acorde a las escasas competencias del mismo.
La pandemia del coronavirus ha recalcado todavía más, si cabe, la necesidad de
acometer reformas estructurales y presupuestarias del Govern de la Generalitat para
afrontar una crisis sin precedentes. Los próximos meses van a presentar muchas dificultades en términos sanitarios, sociales y económicos por lo que se va a requerir
valentía política para dotar de recursos económicos y personales allí donde hagan
más falta y para recortar todos aquellos gastos no esenciales.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Eliminar las Delegaciones del Govern en el exterior.
2. Eliminar Diplocat (Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña), consorcio
público-privado creado para la proyección de Cataluña en el exterior.
3. Reducir en un 25% el salario de todos los altos cargos y personal eventual del
Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia.
En relación con la Delegación del Govern ante la Unión Europea:
1. Cambiar la sede actual sita en «Rue de la Loi / Wetstraat, 227, 1040 - Bruselas, Bélgica», por una sede que suponga un menor gasto público para el conjunto de
catalanes.
2. Establecer reglamentariamente que el conseller/a de Acción Exterior será, con
carácter nato, el delegado/a del Govern ante la Unión Europea.
Palacio del Parlamento, 6 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’elaboració de protocols de prevenció i
seguretat específics per al sector del turisme arran de la crisi de la
Covid-19
250-01276/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 64309 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portaveu, José María Cano Navarro, diputado del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para la elaboración de protocolos de prevención y seguridad específicos del sector del turismo
ante el Covid-19, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El turismo es uno de los sectores que está sufriendo un mayor impacto a raíz de
la grave crisis sanitaria del Covid-19, en estos momentos prácticamente todos los
destinos turísticos están parados.
En grandes cifras y desde el punto de vista económico, el turismo representa el
12% del PIB catalán, con más de 19 millones de turistas extranjeros anuales que
suponen unos ingresos por encima de los 21.000 millones de euros. Estas cifras no
tienen en cuenta actividades indirectas que también dependen en parte del turismo;
pensemos, por ejemplo, en la producción agroalimentaria de empresas próximas a
las zonas turísticas, lo que hace que su efecto real sea todavía muy superior.
Desde el punto de vista del empleo el turismo representa cerca del 14% de la
ocupación con más de 460.000 puestos de trabajos directos y es un sector esencial
para la economía catalana.
Son muchas las incertidumbres y nadie es capaz de aportar certezas sobre la
evolución de la pandemia, lo único cierto es que se prevén muchos cambios en el
modelo de negocio del turismo y que se están acelerando transformaciones que ya
se estaban produciendo,
El sector del turismo requerirá adaptarse a la delicada situación sanitaria, donde
cobrarán mucha importancia aspectos como el distanciamiento físico, las prácticas
más higiénicas, y tendrán una mayor relevancia los aspectos sanitarios, todo ello
afectará, sin duda, a la cadena de valor de los productos turísticos.
Es un sector que se enfrenta a la restricción de la movilidad internacional, como
dato apuntar que el 80% de los turistas de Barcelona vienen en avión.
Y desde el punto de vista económico la pérdida de ingresos de las familias y de
las empresas provocada por esta crisis inédita, mermará el poder adquisitivo de los
viajeros. Nos encontraremos con familias que querrán viajar pero que tendrán dificultades económicas para realizar esos viajes.
También es un sector que tendrá que adaptarse a los más que probables cambios
en los hábitos de los consumidores, que demandarán un mayor nivel de seguridad y
unos protocolos específicos. Podrían cambiar las preferencias a la hora de los desplazamientos, ejemplos podrían ser el optar por trayectos cortos o desplazamientos
en vehículos particulares.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:
1. Elaborar los protocolos específicos de prevención y seguridad que garanticen
la seguridad progresiva de cada una de las actividades turísticas.
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2. Habilitar un espacio web que contenga los protocolos y editar una guía impresa para su difusión.
Palacio del Parlamento, 11 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; José María Cano Navarro, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria de dos
anys prorrogables de l’increment de l’impost de successions i
donacions
250-01277/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 64311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, José María Cano Navarro, diputado del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para establecer una moratoria urgente de dos años, prorrogables, de la subida del Impuesto de
Sucesiones y Donaciones ante el Covid-19, para que sea sustanciada ante la Comissió Economia i Hisenda, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El pasado 24 de abril se aprobó en el Parlament, a propuesta del Govern con el
apoyo de Catalunya en Comú Podem, la Ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones
que inciden en el medio ambiente. Esta Ley incluye la subida de diferentes figuras
impositivas entre ellas la del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un impuesto directo que recae
sobre el patrimonio de las familias y contribuyentes de Cataluña, que en este momento están sufriendo las graves consecuencias de la crisis sanitaria, económica y
social provocada por el Covid-19. Son familias que ya sufren el tipo de gravamen
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas más alto para las rentas medias
y bajas de toda España y que soportan un coste general de la vida más alto que el
de la media española.
Vivimos una situación muy cruel ante una pandemia en la que, a fecha de hoy,
y según los datos oficiales, han fallecido más de 5.400 catalanes en poco más de
dos meses, datos que implican un aumento de la mortalidad de más del 30% que
respecto al mismo periodo de años anteriores. La diferencia de tributación entre
los familiares que sufrieron la pérdida de un ser querido entre los meses de enero
y febrero, en los que todavía no era de aplicación la subida impositiva, y de los herederos de alguien víctima de la pandemia entendemos que no tiene justificación
alguna.
Es imprescindible tener en cuenta que los bienes y derechos que se someten a
tributación por este impuesto necesariamente tienen que provenir de unas ganancias
o rentas que previamente se tuvieron que generar y que quedaron ya gravadas a los
tipos correspondientes en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del fallecido o donante, o de un antecesor de quien el actual heredó. También
se soportaron los correspondientes impuestos indirectos, Impuesto sobre el Valor
Añadido, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas e Impuesto sobre
Actos Jurídicos Documentados, cuando se adquirieron estos bienes y derechos. En
consecuencia, se está gravando lo que previamente ya ha quedado sometido a tributación, a tipos que, sumando tributación directa o indirecta, pueden fácilmente ha3.10.25. Propostes de resolució
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ber superado el 60% de la renta originalmente obtenida, tipos que, además, pueden
alcanzar el 64% en Cataluña, en función de la situación del contribuyente.
También es necesario apuntar que la crisis económica sin precedentes que estamos sufriendo, provocada por causas exógenas a la economía, con un fuerte shock
de oferta y de demanda, hace que el valor y la liquidez de los bienes heredados
pueda llegar a ser prácticamente nulo en el corto plazo y en determinadas circunstancias. El mercado inmobiliario y el de inversiones se encuentran bajo mínimos,
si el heredero no dispone de recursos propios, el impuesto puede suponerle la ruina
o el endeudamiento durante décadas.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:
1. Establecer una moratoria de dos años, prorrogables, de la subida del Impuesto
de Sucesiones y Donaciones, establecida en la Ley de medidas fiscales, financieras,
administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente, ante la crisis sanitaria, económica y social
provocada por el Covid-19.
2. Ampliar el plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones de las
sucesiones que a fecha 14 de marzo todavía no hubiera finalizado el plazo de presentación y liquidación en plazo voluntario, de manera que el tiempo que faltaba se
amplíe en un año desde que finalice el estado de alarma.
Palacio del Parlamento, 11 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; José María Cano Navarro, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la contribució a accelerar una vacuna
d’accés universal contra la Covid-19
250-01278/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 64312 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Susana Beltrán García, 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 contribuir a
acelerar una vacuna de acceso universal contra el Covid-19, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, con
el siguiente texto:
Exposición de motivos

La pandemia del Coronavirus obliga a soluciones globales si queremos luchar
contra un virus que no conoce fronteras, que se propaga con mucha facilidad, como
ya hemos visto, y del que se desconoce la práctica totalidad de su modus operandi.
Un virus nuevo para el que la humanidad no estaba preparada, pero que habrá que
trabajar duro para combatirlo en el menor tiempo posible en beneficio de cualquier
ser humano.
El 14 de abril de 2020, el GP de Ciutadans registramos una Propuesta de Resolución para «Aunar esfuerzos para que la vacuna o el remedio contra el Covid sea
considerado por la comunidad internacional un Bien Global Común (Patrimonio de
la Humanidad,) y por tanto, sea de acceso para todos los seres humanos».
El 4 de mayo de 2020, la Comisión Europea auspició una Conferencia de Donantes de Respuesta Global al Coronavirus convocada de forma conjunta por la Unión
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Europea, Canadá, Francia, Alemania, Italia (también presidencia entrante del G20),
Japón, Arabia Saudí (también con la presidencia del G20), Noruega, España y el
Reino Unido.
Esta Conferencia responde a una petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de un grupo de actores del ámbito de la salud para que haya una colaboración global en el desarrollo acelerado, la producción y el acceso equitativo a las
nuevas tecnologías relacionadas con la lucha contra el coronavirus.
En la Conferencia de Donantes, auspiciada por la Comisión Europea, y que contó con la participación de donantes de los sectores público y privado, se alcanzó la
cifra de 7,4 mil millones de euros. Pero esta cifra no es suficiente para asegurar el
acceso a todos los seres humanos de una vacuna universal contra el Coronavirus si
no hay la tecnología sanitaria necesaria para hacerle frente en todo el mundo o para
asumir los costes de producción, adquisición y distribución.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:
1. Donar a la Conferencia de Donantes una partida económica de no menos de
del 5% del presupuesto del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència, que contribuya a acelerar la obtención de una vacuna de acceso universal contra el Coronavirus en coordinación con el Gobierno de España y las instituciones europeas implicadas.
Palacio del Parlamento, 11 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per al sector de les
fires d’atraccions
250-01279/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 64316 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Dimas Gragera Velaz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el impulso de medidas para el sector feriante, para que sea sustanciada ante la Comissió
de Cultura, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La crisis del Covid-19 está afectando de forma muy directa a muchos sectores,
amenazando incluso la supervivencia de muchos de ellos debido a que el desempeño
de la actividad no es posible como consecuencia de las medidas de distanciamiento
social y verse afectados por no estar incluidos en las primeras fases de desconfinamiento.
En el caso de las ferias de atracciones, situaciones anteriores a la crisis, como
trabas administrativas, elevados costes de mantenimiento o cambios en la forma de
consumo hacían complicado el desempeño de las personas dedicadas a estas actividades, una situación que se ha visto altamente agravada por la situación provocada
por el coronavirus.
La naturaleza de estas actividades concentra la mayoría de su actividad en los
meses de primavera y verano y, dada la situación actual es posible que muchos fe-

3.10.25. Propostes de resolució

22

BOPC 607
22 de maig de 2020

riantes no puedan retomar la actividad como mínimo hasta la primavera del año
2021 (suponiendo que las condiciones epidemiológicas lo permitan).
Durante estos meses además deberán mantener licencias, permisos e incurrir en
gastos derivados de su negocio como alquileres o el mantenimiento de las atracciones que conllevarán costes para las personas que desarrollan la actividad en momentos en los que no están obteniendo ningún ingreso. Todo ello sumado a sus gastos
familiares, en una situación complicada para toda la sociedad.
El esfuerzo y el trabajo de los feriantes, si la administración no colabora, quizá no sea suficiente para la supervivencia de una actividad necesaria para nuestros
municipios, dinamizadora de eventos y fiestas populares, que contribuye a generar
también actividad comercial y aumento de facturación y ventas a muchos negocios
de los municipios durante el periodo de instalación de la feria, y que sin duda está
ligada y relacionada a la cultura popular de nuestra tierra. Por ello va a ser necesaria
la implicación de la administración.
La reivindicación de esta actividad como actividad cultural es unitaria en todo el
sector y, por parte de muchas voces de la sociedad, no en vano las ferias de atracciones son uno de los principales reclamos que ofrecen los municipios para hacer
que sus habitantes y vecinos disfruten de las fiestas patronales, ferias comerciales y
ferias agrícolas y ganaderas, por ello, parece lógico pensar que forman parte de la
cultura y tradición de todos los municipios y comunidades de nuestro país.
Desde diferentes gremios y asociaciones de ferias y feriantes de Cataluña se
lleva años defendiendo este reconocimiento como actividad cultural para las actividades relacionadas con los diversos establecimientos que conforman las ferias
de atracciones; por su innegable vinculación a eventos culturales y por su tradición
histórica, estando documentada este tipo de actividad en nuestro país desde hace
varios siglos.
Parece lógico estimar este reconocimiento teniendo en cuenta que, de forma habitual, se ha gestionado lo relativo a esta actividad desde el área de cultura de muchos municipios, y también que a la hora de tributar el impuesto de IVA se les ha
aplicado a las atracciones y servicios que forman el conjunto de la feria el tipo correspondiente al IVA cultural. En la situación actual, la declaración de esta actividad
como cultural puede ser una medida eficaz para paliar los efectos que la crisis del
Covid-19 está provocando.
En diversos países europeos, el sector de la feria de atracciones persigue y ha
iniciado trámites, resueltos con éxito en varios casos, para conseguir este reconocimiento cultural por parte de las respectivas administraciones y gobiernos.
En debates anteriores, grupos del Parlament de Cataluña han dado apoyo al reconocimiento de estas actividades como actividad cultural, aunque sin lograr el apoyo
mayoritario.
La situación actual, ante la emergencia del Covid-19, requiere altura de miras
hacia el sector y voluntad política para conseguir que el Parlament de Cataluña sea
el primer parlamento español que otorga esta categorización tan reclamada por las
personas que durante años y de generación en generación han mantenido esta actividad en nuestra tierra.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:
1. Destinar una línea de ayudas económicas extraordinarias a los profesionales
del sector de la feria de atracciones que tengan registrada su actividad en Cataluña.
2. Reconocer la contribución de la actividad del sector de las ferias de atracciones a la dinamización cultural y económica de los municipios y del conjunto de
Cataluña.
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3. Realizar los estudios y trámites necesarios para que las actividades realizadas
en el marco de las ferias de atracciones tengan la consideración de actividad cultural en la tipificación que considere el Departamento competente de la Generalitat
de Cataluña.
Palacio del Parlamento, 4 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Dimas Gragera Velaz, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria urgent de
dos anys prorrogables de l’increment del tram autonòmic de l’impost
sobre la renda de les persones físiques
250-01280/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 64318 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, José María Cano Navarro, diputado del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para establecer una moratoria urgente de dos años, prorrogables, de la subida del tramo
autonómico del IRPF ante el Covid-19, para que sea sustanciada ante la Comissió
Economia i Hisenda, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El pasado 24 de abril se aprobó en el Parlament, a propuesta del Govern con el
apoyo de Catalunya en Comú Podem, la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos 2020 (Ley 5/2020, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector
público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio
ambiente). Esta Ley incluye la subida de diferentes figuras impositivas entre ellas la
del tramo autonómico del Impuesto sobre la renta de las personas físicas
Nos encontramos ante una pandemia que ha provocado una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes. La economía catalana ha sufrido una caída del
3,9% interanual en el primer trimestre del año y la entrada en vigor del estado de
alarma el pasado 14 de marzo ha paralizado gran parte de la actividad económica
de nuestra comunidad autónoma. Con una caída en todos los sectores económicos.
La industria ha caído un 2,4% interanual, el sector servicios presenta un descenso
del 4% y el sector de la construcción presenta una variación del –8,2% respecto al
primer trimestre del 2019 según Idescat.
Ante tanta incertidumbre, y al enfrentarnos a situación insólita por su intensidad,
es prácticamente imposible realizar previsiones económicas mínimamente realistas
y útiles, pero sí que nos muestra que el escenario económico con el que se presentaron los presupuestos del 2020 ha cambiado radicalmente y ante una situación de
pandemia no tendría ninguna justificación una subida de impuestos a las rentas del
trabajo.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:
1. Establecer una moratoria de dos años, prorrogables, de la subida del tramo
autonómico de Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), establecida
en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos 2020 (Ley 5/2020, de medidas
fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto
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sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente), ante la crisis sanitaria,
económica y social provocada por el Covid-19.
Palacio del Parlamento, 11 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; José María Cano Navarro, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la transparència de la contractació
pública d’urgència derivada de la crisi sanitària per la Covid-19
250-01281/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 64467 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.2020

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la transparència en la contractació pública d’urgència derivada de la
crisi sanitària generada per la Covid-19, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Economia i Hisenda, amb el text següent:
Exposició de motius

L’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, del 14 de març, pel qual es declara
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 ha permès a les administracions públiques activar, a l’empara del que disposa
l’article 120 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, la
tramitació d’emergència en la contractació pública.
És inqüestionable que davant la crisi sanitària generada per la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2, i les conseqüències que ha generat, les administracions públiques hagin d’actuar de manera immediata en l’adquisició d’obres, bens i serveis
i que per a fer-ho, el procediment de contractació prescindeixi de parts importants
dels requisits formals i procedimentals de la contractació pública previstos a la legislació sobre els contractes del sector públic, inclosa la inexistència de crèdit pressupostari. Tot això, atorga al Govern una important i necessària agilitat per a donar
resposta a la emergència sanitària que vivim.
Ara bé, la inqüestionable necessitat d’utilitzar la tramitació d’emergència en la
contractació pública no habilita al Govern a utilitzar-ho de forma generalitzada durant la vigència de l’estat d’alarma. Aquest mecanisme de contractació excepcional
ha de quedar restringit a la situació que origina la emergència, i no ha de poder ser
usat per l’adquisició d’altres obres, bens o serveis que no estiguin directament vinculats a la emergència o a les seves conseqüències, que han de seguir la tramitació
ordinària prevista la llei.
Davant la situació extraordinària que ha habilitat al Govern, i a la resta d’administracions públiques, a la tramitació d’urgència en la contractació pública, i davant
els nombrosos expedients de contractació tramitats a través d’aquest procediment,
resulta imprescindible que s’adoptin mesures extraordinàries de fiscalització de l’ús
que s’ha fet d’aquest mecanisme.
Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
1. Insta el Govern a trametre al Parlament amb una periodicitat setmanal, i mentre duri la situació d’emergència que permet recórrer a la tramitació d’emergència,
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la relació de contractes celebrats pel procediment de tramitació d’emergència previst
a la legislació sobre contractes del sector públic.
2. Constata la necessitat que la Sindicatura de Comptes elabori un informe de fiscalització que tingui com a objectiu verificar que totes les contractacions celebrades
pel Govern a l’empara de la tramitació d’emergència estan plenament justificades en
la emergència que origina dites contractacions.
Palau del Parlament, 12 de maig de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat,
SP PPC

Proposta de resolució sobre els ajuts a les petites i mitjanes
empreses perquè s’adaptin als canvis d’hàbits de consum
250-01282/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 64469 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.2020

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució sobre les ajudes a
les pimes per adaptar-se als canvis d’hàbits de consum, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent:
Exposició de motius

L’aïllament domiciliari imposat per a evitar l’expansió de la pandèmia mundial
del Covid-19, ha modificat els hàbits de consum de la societat.
Els supermercats que ofereixen la compra online i el repartiment a domicili durant les setmanes de confinament han quintuplicant la demanda, circumstància que
confirma una notable readaptació dels ciutadans a la nova realitat. Hem de ser conscient que la Covid-19 ha transformat els nostres hàbits de vida i manera de consumir.
Segons un estudi de Havas Media Group España, titulat «Impacte del coronavirus en hàbits i mitjans», senyala que els hàbits de consum i actitud dels ciutadans
han canviat per quedar-se i han suposat i suposaran un punt d’inflexió: hi ha un major ús de plataformes de pagament, un 65% de la població ha comprat alguna cosa
on-line durant la quarantena, evitarem el contacte físic i les aglomeracions, controlarem més la despesa.
Per altra banda, segons dades de la consultora Nielsen, la compra online ha pujat
un 286% en les últimes setmanes i duplica les xifres del mateix període del 2019.
Cada vegada més persones aposten a les botigues virtuals per a comprar aliments,
roba o electrodomèstics. A més d’aquestes xifres, cal comptar la creixent demanda
d’informació sobre productes per a compra online a través dels llocs web que comparen marques, preus i funcionalitats i que són de gran utilitat abans de realitzar
qualsevol compra electrònica.
Per tant, el futur dels negocis encara és més on-line del que ho ja era.
La Generalitat l’any passat va posar en marxar el programa ProAcció 4.0 que
pretenia impulsar la reconversió de fins a 1.000 petites i mitjanes empreses catalanes en els pròxims tres anys i les empreses van tenir fins al 19 de desembre de 2019
per a sol·licitar les ajudes d’aquest programa.
Davant la crisis econòmica, social i sanitària de la Covid-19, les petites i mitjanes
empreses necessitaran de forma urgent per a sobreviure adaptar-se als nous hàbits
de consum.
3.10.25. Propostes de resolució
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Redissenyar l’esmentat programa ProAcció 4.0 per ampliar-lo amb l’objectiu
d’ajudar a les pimes afectades pel Covid-19.
2. Fer un estudi de les pimes catalanes per províncies per avaluar la seva digitalització, l’automatització i la integració de les tecnologies vinculades a la internet de
les coses (IoT) per a poder extraure conclusions i ajudar-les en les seves mancances
per a mantenir la competitivitat al mercat.
Palau del Parlament, 11 de maig de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Mercè Escofet Sala, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per al sector de les
fires comercials i els congressos
250-01283/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 64470 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.2020

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució sobre l’impuls de
mesures pel sector de les fires comercials i congressos, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent:
Exposició de motius

El sector de les fires comercials i congressos és un de tants sectors preocupats
pels efectes que la crisi del coronavirus està tenint en el seu negoci i per a reprendre
el més aviat possible l’activitat firal.
Segons dades de l’Associació de Fires Espanyoles (AFE) i l’Associació de Palaus
de Congressos d’España (APCE) estimen que s’han cancel·lat o posposat a Espanya
més de 190 fires i 270 congressos, així com molts altres esdeveniments. A Europa,
la situació afecta a més de 3.300 fires cancel·lades o ajornades i el mal econòmic
causat, segons el que es preveu fins a finals de juny, serà de 28.800 milions d’euros.
El sector explica que aquest escenari genera un «efecte dòmino» per a molts altres sectors relacionats, com l’allotjament, restauració, viatges, transports, muntatge
d’estands, audiovisuals, hostesses i intèrprets, il·luminació i so, serveis diversos, oci
i uns altres.
En general, es tracta que les empreses danyades per las cancel·lacions i ajornaments puguin acollir-se a desgravaments fiscals, ERTE, flexibilitat laboral, subvencions i línies de crèdit, entre altres.
La GSMA, organitzadora del Mobile World Congress (MWC) Barcelona, i les
institucions que formen part de la Fundació Barcelona Mobile World Capital, han
coincidit a donar un fort impuls al MWC Barcelona i estendre’l en el futur i per això
han acordat celebrar l’esdeveniment fins al 2024. Podem dir que hem tingut sort que
el MWC ha prorrogat la seva celebració a Barcelona fins l’any 2024.
Però, cal remarcar una altra vegada, que totes les entitats que participen i depenen de l’organització de fires o congressos: (com expositors, patrocinadors, visitants,
proveïdors) estan patint un greu perjudici. D’altra banda, cal recordar que la falta
d’activitat de les empreses frenarà la seva capacitat d’inversió i per tant la seva presència a fires, congressos i altres esdeveniments comercials.
3.10.25. Propostes de resolució
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Estudiar i realitzar un pla de mesures, incentius i ajudes econòmiques i fiscals
pels recintes firals, palaus de congressos, expositors, visitants, patrocinadors i organitzadors d’esdeveniments pel sobreesforç inversor que precisaran una vegada se
superi la crisi sanitària.
2. Consensuar amb el sector de fires comercials i congressos les mesures econòmiques i fiscals vinculades al sector amb la finalitat de recuperar el més aviat possible l’activitat i ajudar a millorar la seva posició en el mercat actual i futur.
3. Presentar en seu parlamentària, el pla esmentat en el punt anterior, en un termini màxim de 3 mesos.
Palau del Parlament, 11 de maig de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Mercè Escofet Sala, diputada, GP Cs

Proposta de resolució de creació d’un fons específic per a afrontar
possibles crisis sanitàries
250-01284/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 64471 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.2020

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució sobre la creació
d’un fons específic per fer front a possibles crisis sanitàries, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent:
Exposició de motius

Davant de futures pandèmies hem de ser conscients i haver analitzat i avaluat
totes les respostes que s’han donat i articulat des del Govern. També hem de ser
conscients de les reaccions com a societat civil que s’han observat durant aquestes
darreres setmanes. Els contagis de Covid-19 han estat descontrolats, amb escassetat
de recursos materials, recursos humans, de gestió, d’organització i sense cap tipus de
coordinació entre les diferents conselleries.
Per fer front a una «possible - futura» crisi sanitària tan greu com la que estem
vivint i no tornem a viure una situació com l’actual, sense equipaments de protecció
pel personal i professional sanitari, per col·lectius de risc, per la població vulnerable,
pels farmacèutics... Des de Ciutadans creiem que és imprescindible tenir reserves
de materials i equip sanitaris, plans assistencials de contingència i logística clínica i
fomentar la producció, investigació i innovació de béns estratègics sanitaris, equips
i medicaments.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Realitzar una avaluació detallada de les diferents accions i mesures implementades durant aquesta crisi sanitària de totes les conselleries del Govern.
2. Presentar en seu parlamentària, l’estudi esmentat en el punt anterior, en un
termini màxim de 6 mesos.
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3. Realitzar un pla de gestió i planificació sanitària per a «futures-possibles»
crisis basat en el coneixement que aporten les dades, analitzant amb quins recursos
hauríem de comptar davant possibles crisis sanitàries per a situar-nos en un millor
punt de partida que ens faci més viable la resposta de manera ràpida i efectiva.
4. Fer un stock de productes mèdics que no caduquin com mascaretes, guants,
respiradors i rotar-lo cada cert temps per a subministrar-lo a centres hospitalaris i de
salut, renovant el stock inicial d’aquest material sanitari.
5. Destinar un fons específic per a futures crisis sanitàries, augmentant la inversió del sistema sanitari amb una visió finalista i de prevenció.
Palau del Parlament, 11 de maig de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Mercè Escofet Sala, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre el foment del teletreball
250-01285/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 64544 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Martí Pachamé Barrera, diputado del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para el
fomento del teletrabajo, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Estos últimos meses la crisis sanitaria derivada de la Covid-19 ha obligado a
muchas empresas a reformular muchos de sus protocolos de trabajo, una de las opciones mayoritarias entre las empresas ha sido optar en la medida de lo posible por
el teletrabajo.
Esta opción de prestación laboral es un ejemplo de utilización óptima de los recursos, puesto que permite mantener la actividad económica sin tener que desplazarse a un centro de trabajo, permite una utilización más eficiente de los medios
de transporte públicos y privados, tienen un evidente impacto positivo en el medio
ambiente, mejora la conciliación de la vida laboral y familiar y aumenta la productividad.
Obviamente este nuevo tipo de relación debe también ordenarse para que el trabajador no cargue con costes derivados de la nueva relación laboral, equipos informáticos y conectividad no deben correr a cargo de los trabajadores, por ejemplo.
Pese a que su utilidad está ampliamente demostrada, lo cierto es que, superado
el estado de alarma, muchas empresas volverán a la rutina anterior, volviendo a la
situación pre-crisis sanitaria, con el agravante de que, mientras no haya total seguridad en los desplazamientos, seguramente los trabajadores optarán por el medio de
transporte más seguro desde el punto de vista sanitario que es el propio. Es de esperar, por lo tanto, un aumento importante de la densidad de tráfico rodado, así como
la elevación de los niveles de accidentes de tráfico y la contaminación medioambiental.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:
1. Promover mediante campañas de sensibilización de la modalidad de prestación laboral del teletrabajo.
Fascicle segon
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2. Habilitar recursos formativos para las empresas con el fin de adaptarlas al
cambio de modelo de relación laboral.
3. Facilitar que el 100% de los polígonos industriales de Catalunya tengan acceso
a la fibra óptica antes de junio de 2021.
4. Aplicar una deducción en el tramo autonómico del IRPF de 250 € para los trabajadores autónomos que trabajen en régimen de teletrabajo.
Palacio del Parlamento, 8 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Martí Pachamé Barrera, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’activació d’una línia de microcrèdits de
fins a 25.000 euros per a establiments de restauració afectats per la
Covid-19
250-01286/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 64545 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, José María Cano Navarro, diputado del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para activar
una línea inmediata de microcréditos de hasta 25.000 € para establecimientos de
restauración (bares, cafeterías y restaurantes) afectados por el Covid-19, para que
sea sustanciada ante la Comissió d’Economia i Hisenda, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El sector de la hostelería y dentro de él los servicios de comidas y bebidas; (bares,
cafeterías, restaurantes y comedores colectivos), son uno de los pilares fundamentales de la economía catalana contando con más de 43.000 establecimientos y dando
empleo a 185.000 trabajadores que representan el 6% de la ocupación catalana. Un
sector que además genera empleo indirecto en sectores como el de bebidas, alimentación, distribución y mayorista, siendo sin duda uno de los motores de la economía
catalana aparejado al sector del turismo.
Ya antes de la cruel pandemia que estamos sufriendo la restauración era un sector frágil y muy vulnerable a variaciones de la coyuntura económica, los gastos en
ocio son de los primeros que reduce una familia ante cualquier situación o previsión
de crisis, por eso tiene una alta correlación con la renta disponible de sus potenciales clientes.
Como dato adicional debemos tener en cuenta que es un sector muy fragmentado, más del 70% de los negocios cuenta con menos de tres empleados, y está formado mayoritariamente por autónomos y micro empresas de hasta 5 trabajadores.
Sus márgenes comerciales son menores a los de la media de sectores económicos,
dada su intensidad en mano de obra y muchos de los establecimientos son negocios
familiares.
Desde el punto de vista financiero es uno de los sectores menos capitalizados, y
la mayoría de establecimientos no disponen de liquidez inmediata, cerca de un 25%
no aguantaría más de un mes asumiendo todos los gastos fijos, representados básicamente por el alquiler y el personal, sin facturar, estos datos aparecen en el informe
de EY sobre el impacto del Covid-19 en la hostelería.
La declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo decretó el cierre de
la restauración y es evidente que, dada la precariedad, el sector necesita financiación
externa inmediata además de reducir los gastos a la mínima expresión ante esta si3.10.25. Propostes de resolució
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tuación de confinamiento o de apertura restringida. Sin esta financiación inmediata
muchos de ellos se verán obligados a cerrar la persiana con la consiguiente pérdida
de puestos de trabajo.
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:
– Activar una línea inmediata de microcréditos de hasta 25.000 €, con un año
y medio de carencia, sin comisiones y a tipo de interés 0, para establecimientos de
restauración (bares, cafeterías y restaurantes) afectados por el Covid-19.
Palacio del Parlamento, 12 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; José María Cano Navarro, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’aturada immediata del tancament de
punts de guaita
250-01287/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 64694 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.2020

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat 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 resolució per
l’aturada immediata del tancament de punts de guaita a Catalunya, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent:
Exposició de motius

Durant més de 3 dècades les torres de guaita i el personal destinat s’han dedicat
a protegir l’entorn natural del nostre país. Amb la seva dedicació i esforç, molt sovint s’han pogut aturar en fase prèvia petits focus d’incendi que podrien haver estat
devastadors per les nostres contrades i paratges naturals de gran riquesa de fauna i
flora.
La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments ha anunciat
que prescindirà i que comportarà el tancament dels 47 punts de guaita que hi ha a
Catalunya amb l’argument que es tracta d’una forma de treballar obsoleta, substituint-la per altres avenços tecnològics. Evidentment, els avenços tecnològics poden
ser molt útils i complementaris a les tasques realitzades pels i les vigilants de les
torres de guaita, però mai haurien de considerar-se com uns elements exclusius i excloents de l’activitat del personal que vigila que el nostre medi no desaparegui sota
les flames.
Els punts de guaita forestal són fonamentals per a la detecció immediata d’incendis i evitar mals majors. A més a més, les persones a aquestes torres són grans
coneixedores del territori i són capaces de detectar les columnes de fum ràpidament
i situar-les amb precisió en el territori afectat. Generalment, poden determinar les
característiques i l’evolució, de tal manera optimitzen els recursos necessaris dels
cossos d’extinció d’incendis forestals.
Cal tenir en compte les particularitats d’alguns territoris de Terres de l’Ebre on
una àmplia xarxa de torres de guaita cobreix una àmplia àrea forestal en zones amb
molt poca densitat de població, valls tancades i relleus abruptes.
Per tant la tasca del personal de vigilància de les torres de guaita és fonamental
per continuar en les tasques de prevenció d’incendis forestals a tot el territori i es fa
incomprensible que el Govern de la Generalitat vulgui acabar amb aquesta figura.
3.10.25. Propostes de resolució
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A més de posar en perill el valor ecològic dels nostres territoris, posen en perill els
llocs de treball de les persones que s’hi dediquen.
Durant més de 3 dècades les torres de guaita i el personal destinat s’han dedicat
a protegir l’entorn natural del nostre país. Amb la seva dedicació i esforç, molt sovint
s’han pogut aturar en fase prèvia petits focus d’incendi que podrien haver estat devastadors per les nostres contrades i paratges naturals de gran riquesa de fauna i flora.
La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments ha anunciat
que prescindirà i que comportarà el tancament dels 47 punts de guaita que hi ha a Catalunya amb l’argument que es tracta d’una forma de treballar obsoleta, substituint-la
per altres avenços tecnològics. Evidentment, els avenços tecnològics poden ser molt
útils i complementaris a les tasques realitzades pels i les vigilants de les torres de guaita, però mai haurien de considerar-se com uns elements exclusius i excloents de l’activitat del personal que vigila que el nostre medi no desaparegui sota les flames.
Els punts de guaita forestal són fonamentals per a la detecció immediata d’incendis i evitar mals majors. A més a més, les persones a aquestes torres són grans
coneixedores del territori i són capaces de detectar les columnes de fum ràpidament
i situar-les amb precisió en el territori afectat. Generalment, poden determinar les
característiques i l’evolució, de tal manera optimitzen els recursos necessaris dels
cossos d’extinció d’incendis forestals.
Cal tenir en compte les particularitats d’alguns territoris de Terres de l’Ebre on
una àmplia xarxa de torres de guaita cobreix una àmplia àrea forestal en zones amb
molt poca densitat de població, valls tancades i relleus abruptes.
Per tant la tasca del personal de vigilància de les torres de guaita és fonamental
per continuar en les tasques de prevenció d’incendis forestals a tot el territori i es fa
incomprensible que el Govern de la Generalitat vulgui acabar amb aquesta figura.
A més de posar en perill el valor ecològic dels nostres territoris, posen en perill els
llocs de treball de les persones que s’hi dediquen.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Aturar la decisió de suprimir el servei de guaites forestals de la Generalitat per
a la campanya 2020 mantenint en funcionament les torres de vigilància.
2. Crear un espai de diàleg amb els principals actors involucrats en la gestió i
prevenció d’incendis per tal de trobar, de cara a la campanya de l’any 2021, solucions que no impliquin prescindir del personal actual.
Palau del Parlament, 14 de maig de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre el garantiment de la conciliació laboral i
familiar en temps de la Covid-19
250-01288/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 64733 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Mercè Escofet Sala, diputada, Noemí de la Calle Sifré, 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 resolució per garantir la conciliació laboral i familiar en temps del Covid-19,
3.10.25. Propostes de resolució
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para que sea sustanciada ante la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, con
el siguiente texto:
Exposició de motius

La tornada a la «nova normalitat» suposa un problema de conciliació sense precedents, amb les escoles i escoles bressol tancades.
La perspectiva de conciliació en les setmanes i mesos que vénen no és gens esperançadora, i les principals perjudicades, seran les mares, ja que malauradament
encara són les dones les que majoritàriament assumeixen les tasques de cura essent
la coresponsabilitat encara una utopia. No oblidem que en ple S. xxii les dones encara tenen problemes per conciliar la vida laboral i familiar: només el 4% dels pares
demanen reducció de jornada per paternitat i el 95% de les persones que no tenen
treball per cuidar d’una persona depenent són dones.
En aquestes circumstàncies l’inici de la «desescalada» pot comportar que moltes mares hagin d’escollir entre la seva carrera professional i la cura dels fills i que
aquesta situació podria ocasionar una reculada en els tímids avenços aconseguits
per a reduir la bretxa de gènere.
Tampoc hem d’oblidar que vivim en un país on la conciliació es recolza estructuralment en l’ajuda familiar dels més grans, un col·lectiu molt colpejat pel Covid-19, i
que malgrat els evidents riscos de contagi hi ha persones que no tindran altre remei
que recórrer als avis i àvies, davant l’alternativa de perdre el treball i no arribar a fi
de mes.
La conciliació, no obstant això, té moltes vessants i és necessari abordar-la des
d’actors diferents amb el fi de treballar conjuntament: el de les administracions públiques, el del món empresarial i l’entorn social.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Realitzar un pla específic, amb accions i mesures concretes i reals de conciliació per a treballadors i treballadores amb fills o amb tasques de cures amb l’objectiu
de fer efectiva i real la conciliació de la vida professional i familiar.
2) Sensibilitzar, informar, promoure i incentivar a les empreses el teletreball en
totes les tasques que ho permetin, mesura recollida a l’article 34.8 de l’Estatut dels
Treballadors (ET), com opció satisfactòria per a les dues parts i per adaptar-se a
la «nova normalitat». A més de valorar altres opcions de conciliació laboral, com
l’adaptació de l’horari, reducció de jornada o el permís retribuït.
3) Coordinar el Departament de Treball, Afers Socials i Família amb el Departament de Coneixement i Empresa per tal d’habilitar un telèfon d’assessorament i
informació per empreses i treballadors per tal d’assegurar que cap treballador hagi
de renunciar a la feina per la manca de mesures i polítiques públiques de conciliació.
4) Presentar en seu parlamentària, el pla esmentat en el punt número 1, en un
termini màxim d’un mes.
Palacio del Parlamento, 13 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Mercè Escofet Sala, Noemí de la Calle Sifré,
diputadas, GP Cs
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Proposta de resolució sobre el reforçament de la neteja de la roba
laboral dels professionals de la salut
250-01289/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 64778 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para reforzar
la limpieza en el vestuario de los profesionales de la salud de Cataluña, para que sea
sustanciada ante la Comissió de Salut, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El Sindicato de Médicos de Cataluña ha publicado datos de que el 65% de los
profesionales de la Atención Primaria está lavando la ropa laboral en sus propios
domicilios.
Los motivos de hacerlo son varios, pero todos ellos coinciden en que, debido a
la situación generada por la crisis del Covid-19, se necesita fórmulas que permitan
minimizar los riesgos del personal sanitario y evitar el riesgo de llevar ropa potencialmente contaminada a sus propios domicilios.
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. Implementar urgentemente un circuito de lavado de ropa laboral sanitaria que
llegue a todos los profesionales de la salud de Cataluña.
Palacio del Parlamento, 14 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Jorge Soler González, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la protecció de la infància davant
qualsevol forma de violència en el context de la crisi sanitària de la
Covid-19
250-01290/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 64779 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Elisabeth Valencia Mimbrero, 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
protección a la infancia de cualquier forma de violencia a partir de la crisis sanitaria del Covid-19, para que sea sustanciada ante la Comissió de la Infància, con el
siguiente texto:
Exposición de motivos

La violencia contra la infancia antes de la crisis sanitaria ya tenía índices alarmantes. Según último informe de Save the Children sobre abusos sexuales una de
cada dos denuncias interpuestas tenía ya antes de la crisis del Covid-19 a un menor
como víctima.
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Además, según datos de la misma entidad, el 25% de niños y niñas han sido
víctimas de violencia y prácticamente la totalidad de casos se han dado y se siguen
produciendo en el ámbito familiar.
Si los datos y la situación ya estaban silenciada y era alarmante, actualmente hay
que añadir que el actual contexto hace que, ante cualquier posibilidad de agresión o
violencia contra la infancia, se añada más indefensión por el aislamiento que supone
el confinamiento originado por la crisis sanitaria.
En el contexto actual, se hace más necesario que nunca dotar tanto a infancia
como a familias de herramientas para protegerse ante cualquier situación de violencia que vulnere sus derechos.
Esta protección a la infancia debe realizarse de manera efectiva de acuerdo con
Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño y nuestra propia ley autonómica de Derechos y Oportunidades de La Infancia.
La protección de manera efectiva pasa por dar impulso de leyes, utilizar recursos existentes y mejorar la coordinación tanto entre departamentos de la Generalitat
como entre la Generalitat y otras administraciones.
Cabe destacar, por otro lado, que la reconstrucción de la sociedad ante la crisis
del Covid-19 pasa también indudablemente por la prevención, detección y actuación
ante cualquier posible caso de violencia contra la infancia.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Reforzar, difundir con uso de redes sociales y medios de comunicación, a la
vez que mejorar el servicio del número gratuito 116-111 Infància Respon, mediante el cual los niños y adolescentes pueden denunciar posibles casos de abusos sexuales, acoso escolar, ciberacoso y cualquier forma de violencia contra la infancia.
2. Impulsar las iniciativas legislativas sobre la Detección, Prevención y Tratamiento del Maltrato infantil que permitan la protección de la infancia ante cualquier
forma de violencia.
3. Reforzar los servicios sociales básicos en coordinación con los servicios sociales municipales, para la detección, identificación y actualización ante cualquier
forma de violencia contra la infancia.
4. Adoptar un acuerdo interdepartamental para mejorar la coordinación de los
departamentos implicados en la prevención, detección y actuaciones referentes a
cualquier forma de violencia contra la infancia.
5. Impulsar formación y cursos de crianza positiva en cursos de preparación para
el parto y otros tipos de programas para que padres, madres y cuidadores aprendan
pautas de crianza y estrategias educativas sanas aisladas de situaciones de violencia, de manera que tengan herramientas para gestionar los problemas de sus hijos y
conozcan sus necesidades.
6. Impulsar formación en ámbito de prevención y actuaciones para luchar contra
la violencia infantil en todos los campos y profesiones que tengan interrelación con
niños y niñas (docentes, personal del ámbito sanitario, centros de menores, personal
de centros de justicia juvenil, profesionales del ámbito del tiempo libre, profesionales de centros de menores con discapacidad).
Palacio del Parlamento, 14 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la revisió i actualització dels protocols
d’actuació en el pla de desconfinament
250-01291/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 64780 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Martí Pachamé Barrera, diputado del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución de revisión,
información y actualización de los Protocolos de Actuación en el plan de desescalada, para que sea sustanciada ante la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies,
con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Una vez iniciado el plan de desescalada por fases están surgiendo importantes
dudas e incertidumbres en todos los sectores económicos.
La dura realidad de la pandemia del Covid-19 ha provocado que empresas y trabajadores no esenciales tuvieran que abandonar su actividad económica, profesional
o laboral en aras del cumplimiento del Decreto de Alarma. A partir del momento
en el que las condiciones sanitarias permitan la vuelta a la normalidad a partir de
los planes de desconfinamiento gubernamentales habrá que ir adaptando la realidad
empresarial, comercial y laboral a las nuevas condiciones sanitarias. La epidemia,
lejos de haberse terminado, solo ha entrado en una nueva fase. Fuentes científicas y
sanitarias advierten de nuevas olas de contagio que podrían aparecer en los próximos meses antes de que aparezcan herramientas farmacológicas eficaces para reconducir la actual situación pandémica.
En la actualidad existen determinadas recomendaciones relativas a la distancia
social recomendada o a aforos permitidos en determinados locales o establecimientos, pero esas indicaciones son insuficientes para la gran mayoría de empresas, sobre todo medianas y pequeñas, autónomos, comerciantes e incluso para los trabajadores.
Estos últimos pueden verse afectados por la obligación de volver al trabajo sin
conocer si las condiciones sanitarias son las suficientes para asegurarles que no se
producirán contagios en el entorno laboral.
Tampoco a los empresarios se les puede culpabilizar de posibles contagios en los
puestos de trabajo dada la práctica imposibilidad de demostrar que el contagio se ha
producido en el entorno laboral o en cualquier otro sitio.
Los comercios tampoco tienen claro si han de utilizar mamparas o no, si deben
ser de una forma u otra, es decir, no tienen la certidumbre mínima necesaria para
acometer determinadas inversiones sin saber si esas inversiones serán realmente
útiles y si un posterior reglamento va a convertirlas en un coste hundido para sus
empresas.
La incertidumbre es el principal enemigo de la economía y en estos momentos
es muy elevada.
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. Elaborar, en colaboración con la administración local, protocolos de actuación
sectorizados en los que se facilitarán los requisitos mínimos para la realización de
las actividades económicas en condiciones sanitarias seguras para todos los agentes
intervinientes.
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2. Actualizar permanentemente estos protocolos en función de las distintas fases
en las que se realice la progresiva vuelta a la normalidad y mientras éstas duren.
3. Realizar campañas informativas masivas para que todos los ciudadanos conozcan los protocolos de actuación en las diversas actividades económicas.
4. Realizar campañas de «Covid free», para aquellas empresas, comercios y negocios que cumplan con los estándares protocolizados, otorgando un sello creado
ad hoc para este fin, en línea con el creado para el sector turístico por el ICTE «Safe
Tourism Certified».
5. Garantizar la gratuidad de las auditorías necesarias para la obtención del sello
de «entorno seguro».
6. Habilitar un teléfono de consulta 7/365 y una web con toda la información
relativa a los protocolos de seguridad mientras duren todas las distintas etapas de
desconfinamiento.
7. Habilitar un teléfono de consulta para informar de las diversas ayudas existentes que se destinen a nivel nacional, autonómico y local a compensar las inversiones
derivadas de la adecuación de los centros de trabajo, comercios y negocios en general a los estándares definidos en los protocolos derivados de la pandemia Covid-19.
Palacio del Parlamento, 14 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Martí Pachamé Barrera, diputado, GP Cs

Propostes de resolució per a encomanar un informe a la
Sindicatura de Comptes o altres actuacions
3.10.63.

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un
informe sobre la contractació d’emergència derivada de la crisi
sanitària per la Covid-19
253-00018/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 64468 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 19.05.2020
Procediment: l’establert als articles 167 i 168 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat, Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 190.1, 167 i 168 del Reglament
del Parlament, presenten la Proposta de resolució per l’encàrrec a la Sindicatura de
Comptes d’un informe sobre la contractació d’emergència derivada de la crisi sanitària generada per la Covid-19, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de
la Sindicatura de Comptes.
Exposició de motius

L’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, del 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per
la Covid-19 ha permès a les administracions públiques activar, a l’empara del que
disposa l’article 120 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector
públic, la tramitació d’emergència en la contractació pública.
És inqüestionable que davant la crisi sanitària generada per la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2, i les conseqüències que ha generat, les administracions públiques hagin d’actuar de manera immediata en l’adquisició d’obres, bens i serveis
i que per a fer-ho, el procediment de contractació prescindeixi de parts importants
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dels requisits formals i procedimentals de la contractació pública previstos a la legislació sobre els contractes del sector públic, inclosa la inexistència de crèdit pressupostari. Tot això, atorga al Govern una important i necessària agilitat per a donar
resposta a la emergència sanitària que vivim.
Ara bé, la inqüestionable necessitat d’utilitzar la tramitació d’emergència en la
contractació pública no habilita al Govern a utilitzar-ho de forma generalitzada durant la vigència de l’estat d’alarma. Aquest mecanisme de contractació excepcional
ha de quedar restringit a la situació que origina la emergència, i no ha de poder ser
usat per l’adquisició d’altres obres, bens o serveis que no estiguin directament vinculats a la emergència o a les seves conseqüències, que han de seguir la tramitació
ordinària prevista la llei.
Davant la situació extraordinària que ha habilitat al Govern, i a la resta d’administracions públiques, a la tramitació d’urgència en la contractació pública, i davant
els nombrosos expedients de contractació tramitats a través d’aquest procediment,
resulta imprescindible que s’adoptin mesures extraordinàries de fiscalització de l’ús
que s’ha fet d’aquest mecanisme.
Un dels mecanismes de fiscalització, a part dels mecanismes de control i intervenció interns del Govern, resulta l’elaboració d’un informe específic de fiscalització
per part de la Sindicatura de Comptes.
La crisi sanitària derivada de la Covid-19 ha generat nombrosos expedients de
contractació tramitats, a l’empara del procediment d’emergència previst a l’article
120 de la Llei 9/2017, també per nombrosos òrgans de contractació del Govern.
Aquesta dispersió contractual dificulta una correcta fiscalització global pel que fa
necessari que l’elabori un informe específic de fiscalització que analitzi el procediment contractual emprat i l’ajust al supòsit d’emergència que ho justifica.
Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 190.1 del Reglament, encarrega a la Sindicatura de Comptes l’elaboració d’un informe de fiscalització sobre la contractació celebrada pel Govern pel procediment d’emergència,
previst a la legislació sobre els contractes del sector públic, derivada de la gestió de
la crisi sanitària generada per la Covid-19.
Palau del Parlament, 12 de maig de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, Esperanza
García González, diputats, SP PPC

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 25.05.2020 al 03.06.2020).
Finiment del termini: 04.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.05.2020.
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Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i
grups de treball
3.10.85.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre
la gestió de les residències de gent gran
252-00025/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 65439 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.05.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 65439)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableixen els articles 63.2 i 167.3 del Reglament del Parlament, presenten les
següents esmenes a la Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre la gestió de les residències de gent gran (tram. 252-00025/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

Objectiu
Primer. Crear una Comissió d’investigació sobre el model i la gestió de les residències de gent gran a Catalunya.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

Àmbit d’actuació
Segon. La Comissió d’investigació té com a objecte i abast l’anàlisi i investigació sobre les formes de gestió i el model de les residències de gent gran a Catalunya
en general, prestant especial atenció aquelles que , durant la crisi de la COVID-19,
han estat més satisfactòries i menys satisfactòries des d’un punt de vista de protegir
la vida i mantenir una vida digna, i proposar les línies bàsiques d’un nou model de
gestió.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

Tercer. b) Anàlisi sobre les causes que han pogut provocar la pèrdua de vides
derivades del Covid-19 i si aquestes s’haguessin pogut evitar, així com els factors i
variables que han influït en l’evolució de la pandèmia a nivell de salut pública i a
nivell de les patologies prèvies de les persones afectades.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

Tercer. d) Determinar les persones físiques, els responsables polítics i administratius que participen de la titularitat i la gestió de les residències de gent gran i les
competències i responsabilitats que li corresponen a cadascú a cada moment, així
com les decisions que han impactat en la contenció de la COVID-19 sota el marc de
l’estat d’alarma.
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Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

Tercer. e) Identificar les causes, tant conjunturals com aquelles de caire estructural, que han generat més efectes negatius derivats de la Covid-19 i aquelles que han
permès respondre de forma més positiva.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

Tercer. f) Configurar un mapa, cartografia o informe que permeti conèixer al
detall les morts, positius en Covid-19 i residències més afectades pels efectes del
Covid-19, tant de l’àmbit català, com estatal i europeu.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou punt

Tercer. f.bis) Avaluar la gestió de les residències des d’una perspectiva comparada a nivell estatal, europeu i internacional, per a tal d’identificar tant els encerts
i els errors que s’han produït en altres territoris que han patit situacions similars i
quins es podrien haver aplicat a Catalunya.
Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou punt

Tercer. h) Estudiar en funció de les informacions obtingudes i les anàlisis efectuades, quines han de ser les bases per a canviar el model i la gestió residencial a
Catalunya.
Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

Tots aquests continguts en relació al període temporal d’expressió del Covid-19.
Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05.

Comissions legislatives

Composició de la Comissió del Reglament
410-00001/12
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 63778 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.05.2020

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió del Reglament
Alta: Jordi Orobitg i Solé
Baixa: Marc Sanglas i Alcantarilla
Palau del Parlament, 5 de maig de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.45.13.

Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al
Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran
406-00003/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC
Reg. 63677 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.05.2020

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat
Jordi Albert i Caballero ha estat designat membre de la Comissió d’Estudi de les
Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran.
Palau del Parlament, 4 de maig de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 663/XII, sobre la formació
específica dels funcionaris de justícia en ciberseguretat i delictes
informàtics
290-00614/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 64823 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 19.05.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 663/XII, sobre la
formació específica dels funcionaris de justícia en ciberseguretat i delictes informàtics (tram. 290-00614/12), us informo del següent:
Per part de la Unitat de Formació Inicial en Execució Penal del Centre d’Estudis
Jurídic i Formació Específica (CEJFE), l’any 2019, s’ha dut a terme la IX Jornada
de Criminologia, amb el títol: Intel·ligència artificial i ciberdelinqüència. La Unitat d’Estudis i Formació de l’Administració de Justícia ha realitzat en els anys 2017,
2018 i 2019 una jornada sobre delictes informàtics per al personal de l’Administració de Justícia, programada, també, de cara el segon semestre de 2020.
Les dotacions de personal en els jutjats d’instrucció o dels jutjats mixtos amb competències d’instrucció estan ajustades a les càrregues de treball i no permeten unitats
especialitzades en delictes informàtics dins d’aquests òrgans judicials. S’hauria d’estudiar si el volum d’aquesta tipologia de delictes justificaria la creació d’aquests òrgans especialitzats no sols en l’àmbit autonòmic, sinó també en l’estatal.
Si per unitats especialitzades en delictes informàtics es vol entendre la creació
de jutjats especialitzats en aquesta matèria que aglutinessin tota aquesta tipologia
delictiva dins una circumscripció, per classe d’assumptes i/o execució pròpia, de
conformitat amb el que disposa l’article 98 de la LOPJ, és una competència del Consejo General del Poder Judicial, amb informe del Ministerio de Justicia, escoltant la
Sala de Govern i la Comunitat Autònoma amb competència en matèria de justícia.
No és pas una atribució competencial de la Generalitat de Catalunya.
Per part del Govern, s’instarà l’Estat perquè avaluï la necessitat de la creació
d’aquestes unitats especialitzades.
Barcelona, 13 de maig de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

4.50.01. Compliment de resolucions

42

BOPC 607
22 de maig de 2020

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 152/XII, sobre la implantació
d’unitats forenses que puguin atendre les víctimes de gènere i
sobre diverses mesures retributives per al personal al servei de
l’Administració de justícia i per als funcionaris de la Generalitat
390-00152/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 64827 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 19.05.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment al punt 2.b la Moció 152/XII, sobre la implantació d’unitats forenses que puguin atendre les víctimes de gènere i sobre diverses
mesures retributives per al personal al servei de l’Administració de justícia i per als
funcionaris de la Generalitat (tram. 390-00152/12), us informo del següent:
El Departament de Justícia subvenciona, mitjançant els consells de col·legis professionals de Catalunya, tant els advocats com els procuradors, per les seves actuacions d’assistència jurídica gratuïta. Ho fa puntualment mitjançant bestretes mensuals a compte de les justificacions de la subvenció que, trimestralment, presenten
aquests col·lectius. Aquest pagament respon al compromís del Departament de garantir el compliment dels terminis de pagament mensuals de les bestretes lliurades
per les actuacions professionals realitzades.
L’any 2019, mensualment, hem fet efectius els lliuraments de les bestretes als
consells de col·legis de l’advocacia i de la procura per les actuacions d’assistència
jurídica gratuïta realitzades i justificades el mes anterior.
Degut a la pròrroga pressupostària, les bestretes mensuals lliurades durant l’any
2019 han presentat una diferència significativa amb la despesa certificada per l’advocacia per la qual cosa en data 8 d’agost vam lliurar al Consell de l’Advocacia
Catalana (CICAC) una bestreta complementària que va permetre pagar el 100% de
les actuacions realitzades fins aquell moment. Finalment, amb l’aprovació d’una
transferència de crèdit i la seva incorporació al pressupost del 2019 –tal com preveia la Resolució JUS/575/2019, de 4 de març, per la qual s’estableixen els mòduls d’indemnització econòmica per les actuacions professionals dels advocats en
matèria d’assistència jurídica gratuïta per a l’any 2019 (ref. BDNS 443182)–, hem
pogut fer els pagaments mensuals de forma puntual tant als advocats com als procuradors.
Es va aprovar la resolució JUS/516/2020, de 24 de febrer, per la qual s’estableixen els mòduls d’indemnització econòmica per a les actuacions professionals dels
advocats en matèria d’assistència jurídica gratuïta per a l’any 2020.
L’any 2020, hem fet el pagament de les bestretes mensuals de forma puntual. Les
actuacions del mes de gener 2020 es van pagar el 6 de març, les del mes de febrer el
30 de març. L’import de les bestretes mensuals de l’any 2020 s’han ajustat a l’augment de les actuacions del 2019 i estem abonant mensualment 4,9 milions d’euros al
CICAC per distribuir entre els col·legis i advocats.
En qualsevol cas, en l’àmbit del servei de justícia gratuïta, el veritable infrafinançament és el que pateix la Generalitat de Catalunya, i el Departament de Justícia en particular, en no rebre ni un cèntim d’euro de la recaptació estatal de les taxes judicials, vinculades per llei, precisament, al finançament del servei de justícia
gratuïta. L’Estat recapta anualment per aquesta taxa que grava l’activitat judicial,
a Catalunya, entre 40 i 60 milions d’euros anuals. El servei de justícia gratuïta ha
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suposat un cost pel Departament de Justícia superior als 65 milions d’euros, durant l’any 2019.
Barcelona, 13 de maig de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el
conseller d’Interior sobre les informacions aparegudes als mitjans de
comunicació relatives a les ordres del comissari en cap dels Mossos
d’Esquadra
354-00268/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC (reg. 63228).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 19.05.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el
conseller d’Educació sobre les activitats de lleure durant els mesos
d’estiu del 2020
354-00269/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units (reg. 63478).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Educació, 18.05.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el
conseller d’Educació sobre les mesures previstes amb vista al retorn
als centres educatius, a les activitats d’educació en el lleure i al curs
2020-2021
354-00273/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units (reg. 63562).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Educació, 18.05.2020.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el
conseller d’Interior sobre la gestió de l’emergència sanitària produïda
per la Covid-19
354-00276/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Marc Parés Franzi, del GP CatECP (reg. 63604).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 19.05.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el
conseller d’Interior sobre la gestió de la crisi sanitària produïda per
la Covid-19
354-00279/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Esperanza García González, del SP PPC (reg. 63628).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 19.05.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el
conseller d’Educació sobre les actuacions i els plans del Govern per
a garantir el dret a l’educació durant la pandèmia i l’inici dels curs
escolar
354-00282/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Marc Parés Franzi, del GP CatECP (reg. 64598).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Educació, 18.05.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals
amb la consellera de la Presidència sobre la col·laboració amb els
ajuntaments i les línies d’ajuts i de finançament a l’Administració
local per a afrontar la crisi de la Covid-19
354-00284/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs (reg. 64781).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 19.05.2020.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb
el conseller d’Interior sobre la presentació conjunta i el control
parlamentari del programa de prevenció i extinció d’incendis de
l’estiu del 2020
354-00285/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat
del GP Cs (reg. 64820).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 19.05.2020.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma
Volem Jornada Continuada a Catalunya davant la Comissió
d’Educació perquè informi sobre l’opció que permeti als centres
educatius i a les famílies decidir el tipus de jornada més favorable
per als menors
356-00744/12
SOL·LICITUD

Presentació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs (reg. 61012).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 18.05.2020.

Sol·licitud de compareixença de Carles Farràs Vilaginés, president
de l’Associació Catalana d’Escoles de Música, davant la Comissió
d’Educació perquè informi sobre la situació de les escoles de música
356-00746/12
SOL·LICITUD

Presentació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP (reg. 62150).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 18.05.2020.

Sol·licitud de compareixença de l’associació Irídia davant la Comissió
d’Interior amb relació a l’Informe anual sobre violència institucional
356-00755/12
SOL·LICITUD

Presentació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP (reg. 64419).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 19.05.2020.
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Sol·licitud de compareixença d’Ángel Puertas, coordinador de
l’Observatori Cívic de la Violència Política de Catalunya, davant la
Comissió d’Afers Institucionals perquè presenti l’informe sobre la
violència política a Catalunya corresponent al segon semestre del 2019
356-00756/12
SOL·LICITUD

Presentació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units (reg. 64679).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 19.05.2020.

4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller
d’Interior sobre les noves estratègies d’intervenció en matèria de
protecció civil
355-00126/12
SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: conseller, del Departament d’Interior (reg. 60915).
Comissió competent: Comissió d’Interior.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa de la Comissió d’Interior, 19.05.2020.

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

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi Oficial
de Metges de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00514/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 17.01.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la Secció de
Metges Pediatres del Col·legi de Metges de Catalunya amb relació a
la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del
maltractament infantil
353-00515/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 17.01.2020.
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Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb relació a la
Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del
maltractament infantil
353-00516/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 17.01.2020.

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi Oficial
de Treball Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00517/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 17.01.2020.

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi Oficial
de Psicòlegs de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00520/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 17.01.2020.

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi de
Pedagogs de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00521/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 17.01.2020.
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Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del
Govern i d’altres òrgans
4.70.

4.70.10.

Altres comunicacions

Resolució del Síndic de Greuges sobre l’actuació de les administracions
publiques arran de l’explosió ocorreguda el 14 de gener de 2020 en una
empresa de la zona petroquímica de Tarragona
337-00034/12
PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES
Reg. 64577 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.05.2020

Al president del Parlament

Senyor,
Us adjunto la resolució de l’expedient AO-00008/2020 relatiu a l’actuació de les
administracions públiques arran de l’explosió ocorreguda el 14 de gener de 2020
en una empresa de la zona petroquímica de Tarragona per tal que la feu arribar als
membres de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica.
Atentament,
Barcelona, 12 de maig de 2020
Rafael Ribó Massó, síndic
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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