BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · cinquè període · número 613 · divendres 29 de maig de 2020

TAU L A D E C O N T I N G U T
2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
2.20. Interpel·lacions
Interpel·lació al Govern sobre el suport públic a les teories de l’Institut Nova Història
300-00249/12
Retirada

9

Interpel·lació al Govern sobre la memòria històrica i la repressió
300-00251/12
Retirada

9

Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior
300-00253/12
Retirada

9

Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica
300-00254/12
Retirada

9

Interpel·lació al Govern sobre la situació política
300-00255/12
Retirada

9

Interpel·lació al Govern sobre les mesures impulsades en la funció pública per a
prevenir la Covid-19
300-00256/12
Retirada

10

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls al desplegament de l’autogovern en la situació actual
300-00257/12
Retirada

10

3. Tramitacions en curs
3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
3.01.01. Projectes de llei
Projecte de llei d’ordenació del litoral
200-00007/12
Substitució de ponents

11

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

11

Projecte de llei pel qual s’estableix un règim transitori per a la concessió de les
indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista que preveu el
Decret 80/2015, del 26 de maig
200-00014/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

11

3.01.02. Proposicions de llei
Proposició de llei per a eliminar els privilegis de caràcter retributiu dels expresidents
de la Generalitat, els expresidents del Parlament i els exconsellers
202-00074/12
Presentació: GP Cs
Dos fascicles, fascicle primer

12
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
3.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució de suport al sector del comerç pirotècnic i d’adopció de mesures davant la situació generada per la Covid-19 en aquest sector
250-01292/12
Presentació: SP PPC

14

Proposta de resolució sobre l’adopció d’un pla de xoc sanitari per a l’endemà de la
crisi sanitària provocada per la Covid-19
250-01293/12
Presentació: SP PPC

15

Proposta de resolució sobre l’aprovació de protocols davant la possibilitat de nous
brots de la Covid-19
250-01294/12
Presentació: SP PPC

16

Proposta de resolució sobre la creació d’un fons per a cobrir les despeses dels catalans atrapats a l’estranger durant la crisi de la Covid-19
250-01295/12
Presentació: GP Cs

17

Proposta de resolució sobre l’aprofitament de les oportunitats de les cadenes de
valor incompletes a la indústria catalana
250-01296/12
Presentació: GP Cs

18

Proposta de resolució sobre la dotació d’un fons per a sufragar les despeses extraordinàries de les universitats provocades per la Covid-19
250-01297/12
Presentació: GP Cs

19

Proposta de resolució sobre l’adequació de l’atenció primària a la lluita contra la
Covid-19 i els possibles rebrots
250-01298/12
Presentació: GP Cs

20

Proposta de resolució sobre l’adequació urgent dels sistemes d’emergències a la
lluita contra la Covid-19 i els possibles rebrots
250-01299/12
Presentació: GP Cs

22

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per al col·lectiu dels joves i
els adolescents davant la situació generada per la Covid-19 i la crisi socioeconòmica
250-01301/12
Presentació: GP Cs

23

Proposta de resolució sobre la convocatòria de la Comissió de Seguiment del Pacte
contra la Segregació Escolar a Catalunya
250-01302/12
Presentació: GP PSC-Units

24

Proposta de resolució sobre la bretxa educativa
250-01303/12
Presentació: GP PSC-Units

25

Proposta de resolució sobre el lleure educatiu per a l’estiu del 2020
250-01304/12
Presentació: GP PSC-Units

27

Proposta de resolució sobre les mesures necessàries per a abordar el curs escolar
2020-2021
250-01305/12
Presentació: GP PSC-Units

28

Proposta de resolució sobre la dotació dels mitjans necessaris que garanteixin la
continuïtat dels cursos l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida
250-01306/12
Presentació: GP Cs

29

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents relatives a l’addicció dels
menors als videojocs
250-01307/12
Presentació: GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’aturada del projecte de l’autòdrom de Terramar, a
Sant Pere de Ribes
250-01308/12
Presentació: GP CatECP

32

Proposta de resolució sobre la creació d’un pla d’ajuts en l’àmbit laboral i familiar
davant la crisi provocada per la Covid-19
250-01309/12
Presentació: SP PPC

33

Proposta de resolució sobre la creació d’un pla d’ajuts per a la conciliació familiar
i laboral davant la crisi provocada per la Covid-19
250-01310/12
Presentació: SP PPC

35

Proposta de resolució sobre l’establiment de protocols sanitaris que permetin la
represa d’intercanvis entre Aran i el departament francès de l’Alta Garona en les
diverses etapes del desconfinament
250-01311/12
Presentació: GP Cs

36

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els pressupostos per al 2020
302-00200/12
Rectificació del text presentat

37

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de dones
302-00201/12
Rectificació del text presentat

39

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model educatiu
302-00202/12
Rectificació del text presentat

40

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions per a introduir
la perspectiva de gènere en el sistema sanitari
302-00204/12
Rectificació del text presentat

41

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les seves interlocucions
302-00205/12
Rectificació del text presentat

44

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ús de l’espai públic
302-00206/12
Rectificació del text presentat

46

3.20. Interpel·lacions
Interpel·lació al Govern sobre la situació d’emergència educativa
300-00258/12
Presentació: GP PSC-Units

47

Interpel·lació al Govern sobre les mesures en l’àmbit econòmic i social en la situació actual
300-00259/12
Presentació: SP CUP-CC

47

Interpel·lació al Govern sobre la situació de la cultura per la pandèmia de Covid-19
300-00260/12
Presentació: GP Cs

48

Interpel·lació al Govern sobre la planificació per a gestionar els riscos derivats de
la campanya d’estiu
300-00261/12
Presentació: GP Cs

48

Interpel·lació al Govern sobre la sobirania alimentària en el marc de la crisi de la
Covid-19
300-00262/12
Presentació: GP ERC

48

Interpel·lació al Govern sobre el tancament de Nissan
300-00263/12
Presentació: GP JxCat
Taula de contingut
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Interpel·lació al Govern sobre la relació entre la percepció del funcionament de la
democràcia espanyola segons les dades del Centre d’Estudis d’Opinió i l’Informe
d’Amnistia Internacional
300-00264/12
Presentació: GP JxCat

49

3.30. Altres tramitacions
3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
Informe del Síndic de Greuges titulat «Els centres educatius d’elevada complexitat
davant la crisi derivada de la Covid-19»
360-00029/12
Presentació: síndic de Greuges
Tramesa a la Comissió

50
50

4. Informació
4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
Calendari de sessions plenàries per al cinquè període de sessions
244-00010/12
Acord

51

Acord de la Mesa del Parlament del 12 de maig de 2020 sobre la represa de l’activitat parlamentària i funcionament del Parlament
395-00121/12
Acord

51

4.50. Compliment de resolucions i de mocions
4.50.01. Compliment de resolucions
Control del compliment de la Resolució 653/XII, sobre la celebració de festes aquàtiques privades en espais protegits de la Costa Brava
290-00604/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

68

Control del compliment de la Resolució 677/XII, sobre el compliment de determinats
compromisos amb els treballadors del Consorci per a la Normalització Lingüística
290-00628/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

69

Control del compliment de la Resolució 678/XII, sobre el projecte del Museu del
Còmic de Badalona
290-00629/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

71

Control del compliment de la Resolució 679/XII, sobre el foment i la difusió del ballet
290-00630/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

72

Control del compliment de la Resolució 680/XII, sobre la inclusió de la sardana en
la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat
290-00631/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

73

Control del compliment de la Resolució 696/XII, sobre l’estudi de mesures de millorament de la mobilitat entre Lloret de Mar i Blanes
290-00641/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

75

Control del compliment de la Resolució 707/XII, sobre el compliment dels cabals
mínims del Segre i la depuració de les aigües residuals del barri de Llívia, de Lleida
290-00652/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

75

4.50.02. Compliment de mocions
Control del compliment de la Moció 133/XII, sobre l’ascens de la ultradreta a Europa i l’impacte de la deriva repressiva de l’Estat espanyol en la construcció europea
com una comunitat democràtica de drets compartits
390-00133/12
Informe relatiu al compliment de la Moció
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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 la prevenció, l’acció, la comunicació i la gestió amb relació a l’emergència
provocada per l’explosió a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del
Óxido de Etileno (Iqoxe)
354-00228/12
Retirada de la sol·licitud

78

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior
sobre l’explosió en una planta petroquímica de Tarragona i sobre l’aplicació del Pla
d’emergència exterior del sector químic de Catalunya
354-00230/12
Retirada de la sol·licitud

78

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior
sobre els protocols d’avís i autoprotecció que es van activar arran de l’accident a
l’empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
354-00234/12
Retirada de la sol·licitud

78

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior
sobre les actuacions dutes a terme arran de l’accident a l’empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
354-00235/12
Retirada de la sol·licitud

78

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller de d’Interior sobre la gestió de l’emergència causada pel temporal Gloria
354-00251/12
Acord sobre la sol·licitud

79

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior
sobre els motius del cessament de dos subdirectors generals de la Direcció General de Protecció Civil
354-00258/12
Acord sobre la sol·licitud

79

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les actuacions dels cossos de seguretat durant el desnonament del Bloc
Llavors, de Barcelona
354-00262/12
Acord sobre la sol·licitud

79

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre l’evolució del coronavirus a Catalunya i les mesures adoptades i previstes
pel Departament
354-00264/12
Sol·licitud i tramitació

79

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut
sobre l’evolució de la Covid-19, els estudis fets i les mesures adoptades a la conca d’Òdena
354-00265/12
Sol·licitud i tramitació

80

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
Rebuig de la sol·licitud

80

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut
sobre la situació de la Covid-19 i el pla de retorn a la normalitat assistencial
354-00271/12
Sol·licitud i tramitació

80

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la represa de les activitats econòmiques, el paper del
transport públic en la mobilitat dels treballadors i el garantiment de la seguretat
354-00274/12
Acord sobre la sol·licitud
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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
Rebuig de la sol·licitud

81

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut
sobre la gestió de l’emergència sanitària produïda per la Covid-19
354-00277/12
Sol·licitud i tramitació

81

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
Rebuig de la sol·licitud

81

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
Acord sobre la sol·licitud

81

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut
sobre la gestió sanitària de la crisi provocada per la Covid-19
354-00292/12
Sol·licitud i tramitació

81

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut
sobre l’evolució de les dades de les víctimes mortals per la Covid-19
354-00295/12
Sol·licitud i tramitació

82

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Sol·licitud de compareixença del director general d’Administració de Seguretat davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els desordres públics provocats per
radicals violents separatistes del 14 d’octubre de 2019 ençà
356-00670/12
Rebuig de la sol·licitud

82

Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Civil davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els esdeveniments del 17 d’agost de 2017, els protocols emprats i la gestió del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
356-00671/12
Retirada de la sol·licitud

82

Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis
i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’explosió del 14 de
gener de 2020 en una planta petroquímica de Tarragona
356-00678/12
Retirada de la sol·licitud

82

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Protecció Civil davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el funcionament dels protocols i mecanismes
de detecció de riscos arran de l’explosió en una planta petroquímica de Tarragona
356-00679/12
Retirada de la sol·licitud

82

Sol·licitud de compareixença del director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades
d’Urgència 112 Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’explosió del 14 de gener de 2020 en una planta petroquímica de Tarragona
356-00680/12
Retirada de la sol·licitud

83

Sol·licitud de compareixença del responsable de seguretat del polígon Sud de la
Petroquímica de Tarragona davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’explosió del 14 de gener de 2020 en una planta petroquímica
356-00681/12
Retirada de la sol·licitud

83

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Protecció Civil davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les actuacions dutes a terme arran de l’accident químic a l’empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00685/12
Retirada de la sol·licitud
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Sol·licitud de compareixença del subdirector general de Coordinació i Gestió d’Emergències davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les actuacions dutes a
terme arran de l’accident químic a l’empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00686/12
Retirada de la sol·licitud

83

Sol·licitud de compareixença de Pau Ricomà Vallhonrat, alcalde de Tarragona, davant
la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’accident químic a l’empresa Industrias
Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00687/12
Retirada de la sol·licitud

83

Sol·licitud de compareixença de Roc Muñoz Martínez, alcalde de la Canonja, davant
la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’accident químic a l’empresa Industrias
Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00688/12
Retirada de la sol·licitud

84

Sol·licitud de compareixença de Pere Segura Xatruch, alcalde de Vila-seca, davant
la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’accident químic a l’empresa Industrias
Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00689/12
Retirada de la sol·licitud

84

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la
Comissió d’Interior perquè informi sobre l’accident químic a l’empresa Industrias
Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00690/12
Retirada de la sol·licitud

84

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’accident químic a l’empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00691/12
Retirada de la sol·licitud

84

Sol·licitud de compareixença de Mar Jerez, representant de la Coordinadora d’Entitats de Tarragona, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’accident
químic a l’empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00692/12
Retirada de la sol·licitud

84

Sol·licitud de compareixença de Loli Gutiérrez, representant de l’Associació de Veïns
de Bonavista, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’accident químic a
l’empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00693/12
Retirada de la sol·licitud

85

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions
de Veïns de Tarragona davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’accident
químic de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00696/12
Retirada de la sol·licitud

85

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Empresarial Química de Tarragona davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’accident químic
que va tenir lloc a l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe) del
polígon sud de Tarragona el 14 de gener de 2020
356-00697/12
Retirada de la sol·licitud

85

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la direcció d’Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe) davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre
l’accident químic que va tenir lloc en aquesta empresa del polígon sud de Tarragona
el 14 de gener de 2020
356-00698/12
Retirada de la sol·licitud
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Sol·licitud de compareixença de la directora general de Protecció Civil davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els motius del cessament de la subdirectora
general de Programes en Protecció Civil i del subdirector general de Coordinació i
Gestió d’Emergències
356-00729/12
Rebuig de la sol·licitud

86

Sol·licitud de compareixença del director general d’Administració de Seguretat davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el criteri i l’actuació de la Direcció
General d’Administració de Seguretat amb relació als talls de l’avinguda de la Meridiana, de Barcelona
356-00731/12
Rebuig de la sol·licitud

86

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
Acord sobre la sol·licitud

86

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre les actuacions dutes a terme per a afrontar la Covid-19
355-00142/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió

86

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la represa de les activitats econòmiques, el paper del transport públic
en la mobilitat dels treballadors i el garantiment de la seguretat
355-00144/12
Acord de tenir la sessió informativa
Substanciació

87
87

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i
d’altres persones
Compareixença d’Àngel Gómez-Quintero i Mora, president de l’Associació per la
Integració Laboral de Mossos d’Esquadra amb Discapacitats, davant la Comissió
d’Interior perquè informi sobre la modificació de la Llei 10/1994, de la Policia de la
Generalitat - Mossos d’Esquadra
357-00680/12
Substanciació

87

Compareixença de l’alcalde de Tarragona davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00700/12
Substanciació

87

Compareixença de l’alcalde de la Canonja (Tarragonès) davant la Comissió d’Estudi
de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00701/12
Substanciació

87

Compareixença de l’alcalde de Constantí (Tarragonès) davant la Comissió d’Estudi
de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
Aquesta publicació és impresa en
paper ecològic (definició europea
ECF), en compliment del que
estableix la Resolució 124/III del
Parlament, sobre la utilització del
paper reciclat en el Parlament i en
els departaments de la Generalitat,
adoptada el 30 d’abril de 1990.

357-00702/12
Substanciació

88

Compareixença de l’alcalde de Vila-seca (Tarragonès) davant la Comissió d’Estudi
de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00703/12
Substanciació

Els documents publicats en el
Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya (BOPC) són una
reproducció fidel dels documents
originals presentats al Registre
General del Parlament.

Compareixença de l’alcalde del Morell (Tarragonès) davant la Comissió d’Estudi de
la Seguretat del Sector de la Petroquímica

La numeració del BOPC no està
necessàriament vinculada a una
sola data.

4.55. Activitat parlamentària

Imprès al Parlament

Sessió plenària 54

ISSN: 0213-7798
DL: B-20.066-1980

Convocada per al 3 de juny de 2020

357-00704/12
Substanciació

88

88

4.55.15. Convocatòries
88
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el suport públic a les teories de
l’Institut Nova Història
300-00249/12
RETIRADA

Retirada pel GP PSC-Units (reg. 66096).
Coneixement: Presidència del Parlament, 29.05.2020.

Interpel·lació al Govern sobre la memòria històrica i la repressió
300-00251/12
RETIRADA

Retirada pel GP ERC (reg. 66571).
Coneixement: Presidència del Parlament, 29.05.2020.

Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior
300-00253/12
RETIRADA

Retirada pel GP Cs (reg. 66565).
Coneixement: Presidència del Parlament, 29.05.2020.

Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica
300-00254/12
RETIRADA

Retirada pel GP Cs (reg. 66565).
Coneixement: Presidència del Parlament, 29.05.2020.

Interpel·lació al Govern sobre la situació política
300-00255/12
RETIRADA

Retirada pel SP CUP-CC (reg. 66588).
Coneixement: Presidència del Parlament, 29.05.2020.

2.20. Interpel·lacions
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Interpel·lació al Govern sobre les mesures impulsades en la funció
pública per a prevenir la Covid-19
300-00256/12
RETIRADA

Retirada pel GP JxCat (reg. 66573).
Coneixement: Presidència del Parlament, 29.05.2020.

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls al desplegament de
l’autogovern en la situació actual
300-00257/12
RETIRADA

Retirada pel GP JxCat (reg. 66573).
Coneixement: Presidència del Parlament, 29.05.2020.

2.20. Interpel·lacions
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei d’ordenació del litoral
200-00007/12
SUBSTITUCIÓ DE PONENTS

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 27 de maig de 2019, ha acordat de substituir un membre de la Ponència que ha d’elaborar l’informe del Projecte
de llei d’ordenació del litoral (tram. 200-00007/12).
Grup Parlamentari de Ciutadans
Sergio Sanz Jiménez substitueix Marina Bravo Sobrino

Palau del Parlament, 27 de maig de 2020
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert

Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
200-00010/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 63023).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.05.2020 al 29.05.2020).
Finiment del termini: 02.06.2020; 10:30 h.

Projecte de llei pel qual s’estableix un règim transitori per a la
concessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de
violència masclista que preveu el Decret 80/2015, del 26 de maig
200-00014/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; SP PPC (reg. 66003; 66138).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.06.2020; 10:30 h.

3.01.01. Projectes de llei
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3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei per a eliminar els privilegis de caràcter retributiu
dels expresidents de la Generalitat, els expresidents del Parlament i
els exconsellers
202-00074/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 65559 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, presidente del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 111.b del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente proposición de ley:
Proposición de ley para eliminar los privilegios de carácter retributivo
de los ex presidentes de la Generalitat de Cataluña, de los ex
presidentes del Parlament de Cataluña y de los ex consejeros de la
Generalitat de Cataluña
Exposición de motivos

En la actualidad, el simple hecho de haber ostentado el cargo público de Presidente de la Generalitat, Presidente del Parlament o Consejero de la Generalitat, da a
las personas que los han ocupado el derecho a recibir una asignación retributiva una
vez que han abandonado el cargo.
Tal asignación retributiva carece de sentido, por cuanto el ejercicio de un cargo público debe entenderse como un servicio a la ciudadanía, necesariamente por
tiempo limitado, y no como un hito personal que dé derecho a alcanzar una posición privilegiada en el seno de la sociedad, sin importar que sea por poco o por
mucho tiempo. Además, esta asignación retributiva supone un elevado coste económico para las arcas públicas; tanto más en un contexto como actual, de crisis sanitaria sin precedentes que ha provocado una situación de emergencia y de extrema
precariedad para todos los sectores, por lo que es necesario y fundamental que se
vuelquen todos los esfuerzos para mejorar las políticas sociales, de empleo, económicas o sanitarias.
Comunidades Autónomas como, entre otras, Andalucía, Madrid, Principado de
Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha o Baleares han eliminado cualquier privilegio de carácter retributivo de sus presidentes o ex consejeros y el dinero ahorrado lo han destinado a políticas activas para el ciudadano.
Es por ello, que el objetivo fundamental de la presente ley es eliminar cualquier privilegio retributivo de los ex-presidentes de la Generalitat de Cataluña, los
ex-presidentes del Parlament de Cataluña y los ex consejeros de la Generalitat de
Cataluña con carácter inmediato a la aprobación de la presente proposición de ley
y destinar el dinero ahorrado a un fondo interdepartamental para atender necesidades urgentes e inaplazables derivadas de la lucha contra la pandemia COVID-19 por
parte de la administración autonómica de la Generalitat de Cataluña.
Por los motivos expresados el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la
presente proposición de ley:

3.01.02. Proposicions de llei
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Proposición de ley para eliminar los privilegios de carácter retributivo
de los ex presidentes de la Generalitat de Cataluña, de los ex
presidentes del Parlament de Cataluña y de los ex consejeros de la
Generalitat de Cataluña
Artículo único. Derecho a las prestaciones del Régimen General
de la Seguridad Social que les corresponda a los ex presidentes
de la Generalitat de Cataluña y del Parlament de Cataluña y a los
exconsejeros de la Generalitat de Cataluña

1. Los ex presidentes de la Generalitat, los ex presidentes del Parlamento autonómico de Cataluña y los ex consejeros del Govern de la Generalitat no recibirán,
a partir de su cese, derecho, gratificación, compensación o asignación patrimonial
alguna con cargo a los presupuestos de la Generalitat.
2. Los ex presidentes de la Generalitat, los ex presidentes del Parlamento autonómico de Cataluña y los ex consejeros del Govern de la Generalitat tendrán derecho
a las prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social que de conformidad
con la normativa de esta institución pública les corresponda y de los convenios que
le sean aplicables
Disposición adicional única

1. El patrimonio de la Generalitat y los servidores de la misma que hasta la fecha
de entrada en vigor estuviesen destinados a las oficinas de los ex presidentes de la
Generalitat o al servicio de estos últimos serán reintegrados al departamento o ente
público al que estuviesen adscritos.
2. Las disponibilidades presupuestarias aprobadas para el ejercicio en curso para
subvenir los privilegios que son derogados por esta Ley se transferirán a un fondo
interdepartamental para atender necesidades urgentes e inaplazables derivadas de la
lucha contra la pandemia COVID-19 por parte de la administración autonómica de
la Generalitat de Cataluña.
Disposición derogatoria primera

Se derogan todas las normas legales y de rango inferior contrarias a lo previsto en esta ley y, en concreto, la Ley 6/2003, de 22 de abril, del Estatuto de los ex
presidentes de la Generalitat y la Ley 2/1988, de 26 de febrero, sobre asignaciones
temporales y pensiones a los Presidentes del Parlamento, al cesar en su cargo, y a
sus familiares.
Disposición derogatoria segunda

Se deroga toda norma legal que faculte a los ex consejeros del Govern de la Generalitat que hayan ocupado el cargo desde 1977 en adelante a percibir algún tipo
de asignación temporal o pensión.
Disposición final única

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, excepto por aquellas disposiciones que pudiesen comportar un aumento de los créditos o una disminución de ingresos, las
cuales entrarán en vigor el primer día del ejercicio presupuestario inmediatamente
siguiente.
Palacio del Parlamento, 20 de mayo de 2020
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs

3.01.02. Proposicions de llei
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3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució de suport al sector del comerç pirotècnic i
d’adopció de mesures davant la situació generada per la Covid-19 en
aquest sector
250-01292/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 65011 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 de suport al sector del comerç pirotècnic i l’adopció de mesures davant la
situació generada per la Covid-19, per tal que sigui substanciada davant la Comissió
d’Empresa i Coneixement, amb el text següent:
Exposició de motius

Amb l’entrada en vigor de la declaració de l’estat d’alarma fruit de la pandèmia
i la crisi sanitària generada per la Covid-19, les mesures adoptades per a fer-hi front
com el confinament de la ciutadania i els plans de desconfinament progressiu en el
que ens trobem immersos, han estat moltes les activitats econòmiques que han vist
alterades greument la seva normalitat i alguns casos la seva viabilitat.
Davant aquesta situació, les administracions han de vetllar per a procurar que,
el que ha estat una aturada temporal de l’activitat econòmica no es converteixi en
una aturada definitiva que signifiqui pèrdua d’empreses i pèrdua de llocs de treball.
Són molts els sectors que, fruit de l’estacionalitat de les seves activitats, viuen
amb molta preocupació aquesta situació per les conseqüències que pot generar sobre
les seves activitats, i per tant sobre les persones que en depenen.
Un d’aquests sectors és el de la pirotècnia que està veient com les festes que tenen lloc entre la primavera i l’estiu, estant seriosament amenaçades per les mesures
adoptades per a intentar contenir l’expansió de la Covid-19.
Sense cap mena de dubte, la celebració de Sant Joan representa la fita més important per la sector de la pirotècnia, tant per als fabricants com per als venedors.
Entorn a aquesta celebració concentren el 90% de les vendes de les que en depenen
prop de 1.200 establiments a tota Catalunya i 2.500 llocs de treball.
En aquest marc, les entitats Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia
de Catalunya, Associació de Venedors de Pirotècnia en caseta de Barcelona i l’Asociación de Comerciantes de Fuegos Artificiales de España, han elaborat un Pla de
Xoc del Sector del Comerç Pirotècnic anomenat «Sant Joan confinat» en el que, entre d’altres, preveuen la comercialització de determinats productes adaptats al nivell
de confinament que pogués existir durant la celebració de Sant Joan, que aquest any
haurà de ser «familiar» i allunyat de revetlles i esdeveniments multitudinaris com
sol ser tradicional.
El Pla de Xoc, descriu amb detall totes les mesures de seguretat que són habitualment ja són aplicables a aquests establiments per motiu de la perillositat dels
productes comercialitzats, afegint-hi a més mesures extraordinàries des del punt de
vista sanitari, per tal de complir amb els requisits d’higiene i distanciament exigits
per les autoritats sanitàries.
Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
1. Expressa el seu suport al sector del comerç pirotècnic així com al Pla de Xoc
elaborat per fer front a la propera celebració de Sant Joan, en unes condicions diferents a les que la tradició ens té acostumats, i que la crisi de la Covid-19 ens obliga.
2. Insta el Govern a donar difusió de la celebració tradicional d’aquesta festivitat
adaptada a les especials circumstàncies sanitàries derivades de la pandèmia generada pel coronavirus SAR-CoV-2.
3. Recomana a les administracions locals, responsables de les obertures, tant
d’establiments fixes com temporals per a la venda de pirotècnia, una especial sensibilitat entorn aquest sector, ateses les especials circumstàncies del moment.
Palau del Parlament, 15 de maig de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat,
SP PPC

Proposta de resolució sobre l’adopció d’un pla de xoc sanitari per a
l’endemà de la crisi sanitària provocada per la Covid-19
250-01293/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 65012 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 l’adopció d’un pla de xoc sanitari a per l’endemà de la crisi sanitària
generada per la Covid-19, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut,
amb el text següent:
Exposició de motius

L’abordatge de la crisi sanitària que ha generat la pandèmia de la Covid-19 ha alterat, evidentment de forma justificada, de forma molt intensa l’activitat assistencial
programada i ordinària.
Entre les mesures adoptades amb motiu de la crisi sanitària trobem, entre altres,
el tancament de centres d’atenció primària, l’aplaçament de visites d’especialistes,
proves diagnòstiques i intervencions programades per evitar accessos innecessaris
a centres sanitaris i per dedicar els esforços dels professionals sanitaris a la lluita
contra la pandèmia.
Abans de que esclatés aquesta crisi sanitària el sistema sanitari públic ja patia
importants retards a la majoria de centres d’atenció primària així com unes llargues
llistes d’espera, tant pel que fa a visites a especialistes, proves diagnòstiques com
intervencions quirúrgiques, a les que ara caldrà afegir els pacients que s’hi ha anat
afegint durant aquesta situació de crisi.
A mesura que les dades de contagis per la Covid-19 es van reduint, i per tant
també es redueix l’esforç sanitari adreçat a la pandèmia, cal preveure de la forma
més breu possible un retorn a la normalitat, sense perjudici de les mesures necessàries per a fer front a possibles rebrots de contagis, que permeti no només recuperar
la situació anterior a la pandèmia, si no intentar millorar-la per tal garantir una accessibilitat al sistema sanitari públic en uns terminis raonables.
Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Elaborar i implementar un pla de xoc sanitari postCovid-19 per a poder recuperar l’activitat assistencial ajornada per la crisi sanitària generada pel coronavirus.
2. Dotar el pla de xoc sanitari postCovid-19 amb els mitjans econòmics i professionals necessaris que garanteixin el retorn a la normalitat de l’activitat programada
al sector sanitari a la major brevetat possible i que permeti la reducció de les llistes
d’espera ja existents abans de la crisi sanitària.
3. Presentar, en un termini màxim d’un mes, el pla de xoc sanitari postCovid-19
davant la Comissió de Salut d’aquest Parlament.
Palau del Parlament, 15 de maig de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat,
SP PPC

Proposta de resolució sobre l’aprovació de protocols davant la
possibilitat de nous brots de la Covid-19
250-01294/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 65013 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 l’aprovació de protocols davant nous brots de la Covid-19, per tal que
sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

Més de dos mesos després de la declaració de pandèmia generada pel coronavirus SAR-CoV-2, i després moltes setmanes difícils i complicades d’una crisi sanitària sense precedents en la nostra història recent, les dades comencen a apuntar a una
lleu remissió. Tanmateix, des del món científic ens alerten, pràcticament de forma
unànime, de l’existència d’unes altes possibilitats que puguin tornar a aparèixer rebrots de contagis.
Sense cap mena de dubte aquesta pandèmia ha colpit fortament la nostra societat, més encara quan ha transcendit la incidència que ha tingut en els establiments
residencials de la nostra gent gran.
Les xifres en aquest àmbit són esfereïdores: gairebé 3.400 decessos, 13.000 residents confirmats de contagis del virus i i altres 35.700 sospitosos de contagi, i aproximadament 3.500 professionals aïllats per sospita o confirmats.
Amb independència de les mesures que caldran prendre en un futur per a evitar
que es pugui tornar a produir una situació com aquesta, ara resulta del tot imprescindible prendre un conjunt de mesures que tinguin com a objectiu establir protocols d’actuació i mesures de protecció per tal de minimitzar la incidència que en les
residències per a la gent gran pugui tornar a ocasionar possibles rebrots de contagi.
Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya, davant el possible rebrot de contagis per la Covid-19,
insta el Govern a:

3.10.25. Propostes de resolució
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1. Establir protocols, clars i transparents, d’actuació i de formació per al personal
que presta els seus serveis professionals en residencies per a la gent gran.
2. Establir, per part dels centres d’atenció primària, protocols d’actuació per tal
de prestar l’atenció sanitària necessària als establiment residencials de gent gran
amb els que garantir una atenció ràpida.
3. Establir, per part dels centres sanitaris, protocols d’actuació amb els que facilitar, quan es requereixi, l’accés als serveis sanitaris a les persones provinents d’establiments residencials per a gent gran.
4. Mantenir de forma permanent una bossa de professionals qualificats per dotar els centres residencials per a gent gran per a poder ampliar la plantilla quan la
situació ho requereixi.
5. Dotar, immediatament, de material de protecció (EPI’s) davant el contagi de
la Covid-19, i garantir l’estocatge suficient, a les residències per a la gent gran amb
la que poder garantir la seguretat tant del personal com la dels usuaris.
Palau del Parlament, 18 de maig de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat,
SP PPC

Proposta de resolució sobre la creació d’un fons per a cobrir les
despeses dels catalans atrapats a l’estranger durant la crisi de la
Covid-19
250-01295/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 65215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 creación
de fondo para sufragar los gastos de los catalanes atrapados en el extranjero por la
crisis del COVID-19, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Tras la propagación del virus del COVID-19 por todo el mundo y los sucesivos
cierres de fronteras, miles de españoles, incluidos catalanes, se quedaron atrapados
en distintos rincones de la geografía mundial sin poder regresar a España, o lograr
volver pero con muchas dificultades.
El Ministerio de Asuntos Exteriores desde la declaración del estado de alarma
por el COVID-19 ha repatriado a muchos nacionales. Sin embargo, muchos otros,
o bien siguen atrapados a la espera de encontrar un vuelo comercial para España,
o bien ya han vuelto por sus propios medios pero pagando billetes de viaje a altos
precios.
En el GP de Ciutadans consideramos que ha llegado el momento de que el Govern de la Generalitat adopte medidas concretas y efectivas para los afectados por el
COVID-19, y en particular, se afronten, también, desde el Departamento de Acción
Exterior, Transparencia y Relaciones Internacionales que se ha interesado desde el
primer momento por el bienestar de los catalanes atrapados en el exterior.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
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Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Crear un fondo para sufragar los gastos de desplazamiento abonados por los
catalanes que quedaron atrapados como consecuencia del cierre de fronteras en
varios países a partir de la declaración del estado de alarma en España por el COVID-19. Los recursos de este fondo se detraerán del presupuesto de las delegaciones
del Govern en el exterior, mediante «transferencia de crédito».
Palacio del Parlamento, 18 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’aprofitament de les oportunitats de les
cadenes de valor incompletes a la indústria catalana
250-01296/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 65218 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

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 aprovechar las oportunidades de cadenas de valor incompletas en la industria catalana, para
que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente
texto:
Exposición de motivos

Nos encontramos ante una situación de emergencia y de extrema precariedad
para casi todos los sectores económicos de la economía catalana, nuestro tejido empresarial se está enfrentando a la grave crisis provocada por el Coronavirus.
La base industrial de la economía catalana alcanza prácticamente el 21% del
PIB, siendo un porcentaje que no es homogéneo en todo el territorio catalán. Así
nos encontramos con comarcas como el Alt Camp, la Conca del Barberà, la Ribera
d’Ebre o la Segarra donde el peso de la industria en la zona supera el 50% del PIB y
comarcas como el Baix Empordà, la Cerdanya o el Barcelonès que no llega al 10%
del PIB.
El sector industrial se está viendo muy afectado por la crisis económica provocada por el Coronavirus, como ejemplos citar al sector del automóvil que ha tenido
una afectación en ERTEs del 80,3%, con más de 31.000 trabajadores en esta situación y el sector textil con una afectación del 49,1% y más de 8.000 trabajadores
afectados por un ERTE.
Uno de los grandes retos de la industria catalana es el mantener e incrementar
su competitividad, y para ello es imprescindible una transformación tecnológica,
una transformación hacia la denominada industria 4.0 capaz de generar puestos de
trabajo de calidad. Esa transición se está acelerando ante la crisis actual pero se ve
dificultada por el tamaño de las empresas que forman nuestro tejido empresarial
donde más del 95% son autónomos, microempresas y Pymes que no superan los 10
trabajadores.
Pero también podemos reforzar nuestro tejido empresarial detectando aquellas
oportunidades de negocio locales que se derivan de la existencia de cadenas de valor incompletas en la fabricación de determinados productos, y que se están manifestando claramente en una situación como la actual en la que la proximidad de los
materiales se convierten en un factor estratégico.
3.10.25. Propostes de resolució
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Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Desarrollar un programa que analice y detecte, en los distintos territorios, las
cadenas de valor de la industria catalana incompletas para establecer e incentivar
inversiones locales que permitan aprovechar esas oportunidades para la creación de
empleo. En el plazo de tres meses desde la aprobación de la presente propuesta de
resolución el Govern deberá informar en sede parlamentaria sobre las acciones realizadas al respecto.
Palacio del Parlamento, 18 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; José María Cano Navarro, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la dotació d’un fons per a sufragar
les despeses extraordinàries de les universitats provocades per la
Covid-19
250-01297/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 65348 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, José María Cano Navarro, Jorge Soler González diputados 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 dotar un fondo que sufrague los gastos extraordinarios de las universidades provocados por el COVID-19, para que sea sustanciada ante la Comissió
d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Las universidades públicas catalanas sufren una infrafinanciación estructural
que se ha ido agudizando a lo largo de los años. Sin una apuesta política firme cuentan con un presupuesto congelado que les obliga a arrastrar graves déficits financieros. Es una situación que les lleva incluso a tener serias dificultades para mantener
el correcto mantenimiento y funcionamiento de las propias infraestructuras universitarias e impide financiar correctamente los incrementos de IPC de las nóminas de
sus funcionarios.
Ahora esta situación se hace todavía más perentoria, la crisis del COVID-19 supone implementar de inmediato nuevas medidas sanitarias que tendrán un fuerte
impacto en el presupuesto universitario, aspectos fundamentales como disponer de
EPIS o reforzar la limpieza de lavabos y lugares comunes son inasumibles con la
dotación presupuestaria actual.
También será imprescindible reforzar las herramientas con las que cuentan los
docentes y alumnos, tales como licencias, hardware y material informático, que ya
parten de una situación muy por debajo de la óptima.
Por eso es imprescindible dotar urgentemente un fondo que permita sufragar,
como mínimo, todos estos gastos extraordinarios asociados a la pandemia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Dotar presupuestariamente un fondo para afrontar los gastos extraordinarios
de las universidades públicas derivados de la emergencia del COVID-19: Licenci3.10.25. Propostes de resolució
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as, material informático, EPI’s, medidas de sanitarias y de seguridad. En el plazo
de tres meses desde la aprobación de la presente propuesta de resolución el Govern
deberá informar en sede parlamentaria sobre las acciones realizadas al respecto.
2. Realizar un plan para restablecer la movilidad de los alumnos extranjeros con
seguridad, con la finalidad de avanzar hacia un escenario de normalidad en las aulas de las universidades.
Palacio del Parlamento, 18 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; José María Cano Navarro, Jorge Soler González, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’adequació de l’atenció primària a la
lluita contra la Covid-19 i els possibles rebrots
250-01298/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 65349 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado, 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 sobre adecuación de la Atención Primaria de Cataluña en
la lucha contra el COVID-19 y sus posibles rebrotes, para que sea sustanciada ante
la Comissió de Salut, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La actual pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto las limitaciones que
arrastra nuestro sistema sanitario desde los grandes recortes sufridos en el pasado y
por la falta de inversión y de previsión de los últimos años.
Estas limitaciones unidas a la altísima demanda de cuidados tanto por el gran
número de personas afectadas como por la complejidad que supone tratar una patología derivada de la infección por un nuevo virus del que no conocemos todas las
implicaciones clínicas que puede provocar, solo se han podido gestionar gracias a la
encomiable dedicación y entereza de todos los profesionales del sistema sanitario, y
la resignación de las muchas personas que han visto como las visitas, pruebas, controles y demás atenciones sanitarias que tenían programadas, han sido canceladas y
siguen pendientes de fijar fecha para su realización.
En estos momentos que nuestro sistema sanitario empieza a salir de la gravísima
saturación que ha padecido los dos últimos meses es momento de preparar y mejorar la capacidad resolutiva de la Atención Primaria para, por un lado, recuperar su
actividad habitual y prestar toda la atención que ha quedado demorada y, por otro,
dotarlo de medios para seguir combatiendo con eficacia la actual pandemia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Reconocer y agradecer a todos los profesionales sanitarios, y no sanitarios, de
la Atención Primaria de Catalunya su total dedicación y entrega profesional y humana que han permitido que las consecuencias de la crisis del COVID-19 no hayan
sido aún más dramáticas.
2. Lamentar especialmente los contagios entre los profesionales del sistema sanitario, consecuencia de la falta de medios adecuados para desarrollar su tarea en
condiciones de seguridad.
3.10.25. Propostes de resolució
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3. Considerar a los Centros de Atención Primaria como centros de especial relevancia tanto en el seguimiento de la pandemia, como de la atención sanitaria en
general, por lo que se establecerán circuitos y protocolos de atención diferenciados
para cada uno de estos fines.
4. Reforzar las plantillas de los Centros de Atención Primaria para poder cubrir
por circuitos separados la atención sanitaria general incluyendo todo lo que ha quedado pendiente de atención, y la atención específica derivada del COVID-19.
5. Dotar a todos los Centros de Atención Primaria de los medios óptimos de protección para sus profesionales, y en cantidad suficiente para que puedan renovarse
con la periodicidad que establecen las mejores guías de uso.
6. Garantizar la disponibilidad de test PCR y de serología para realizarlos a todos los profesionales de Atención Primaria que los precisen, y así poder identificar
de forma precoz los posibles positivos.
7. Disponer la cuarentena obligatoria para todos los profesionales de Atención
Primaria que sean fuente de posible contagio, y garantizar la cobertura de su puesto
de trabajo mediante la contratación temporal de los sustitutos que sean necesarios.
8. Ofrecer un circuito de acceso rápido a los servicios especializados de salud
mental tanto para los pacientes que se hayan visto desbordados psicológicamente
tras el periodo de confinamiento, como para los profesionales sanitarios que lo requieran como consecuencia del estrés y sobrecarga de actividad.
9. Dotar a todos los Centros de Atención Primaria de suficientes medios diagnósticos, tanto de test PCR como de serología, para garantizar un seguimiento
epidemiológico adecuado de la población de su área de influencia, y la detección de
personas sintomáticas en fases iniciales.
10. Reforzar las medidas de control epidemiológico para una más potente y rápida identificación de fuentes de contagio, recogida exhaustiva de datos de posibles
contactos y un estricto seguimiento de los mismos para control de la Salud Publica.
11. Reforzar la relación entre los Centros de Atención Primaria y los centros residenciales, para una mejor atención y control de la población institucionalizada en
su zona de referencia.
12. Establecer relaciones fluidas con los representantes de asociaciones de pacientes y entidades sociales de su zona de influencia para mejorar la detección de
casos, coordinación para la recuperación de la actividad pendiente, revisión de protocolos y colaboración en la ayuda informal.
13. Estrechar la coordinación y cooperación entre los Centros de Atención Primaria y la farmacia comunitaria de su zona de referencia, mediante la elaboración
de protocolos de actuación coordinados y la organización de sesiones clínicas en las
que ambos colectivos (médicos del centro de salud y farmacéuticos de la zona de
influencia) puedan poner en común sus respectivos enfoques científicos y asistenciales para dar soluciones coordinadas y más eficientes a las necesidades de salud de
la población.
14. Establecer y/o mantener convenios con hoteles o establecimientos similares,
para el aislamiento de las personas que deban pasar cuarentena y no sea aconsejable
hacerlo en su propio domicilio o para los propios profesionales cuando lo requieran.
15. Dar cumplimiento a las mociones y resoluciones sobre la Atención Primaria
aprobadas en este Parlamento, en especial las que hacen referencia a los recursos
que se requieren para dignificarla, para su reconocimiento profesional y que faciliten las condiciones para su pleno desarrollo competencial.
Palacio del Parlamento, 19 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Martín Eusebio Barra López, Jorge Soler
González, diputados, GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’adequació urgent dels sistemes
d’emergències a la lluita contra la Covid-19 i els possibles rebrots
250-01299/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 65354 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado, 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 la urgente adecuación de los sistemas de emergencias
de Cataluña en la lucha contra el COVID-19 y sus posibles rebrotes, para que sea
sustanciada ante la Comissió de Salut, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La actual pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto las limitaciones que
arrastra nuestro sistema sanitario desde los grandes recortes sufridos en el pasado y
por la falta de inversión y de previsión de los últimos años.
Estas limitaciones unidas a la altísima demanda de cuidados tanto por el gran
número de personas afectadas como por la complejidad que supone tratar una patología derivada de la infección por un nuevo virus del que no conocemos todas las
implicaciones clínicas que puede provocar, solo se han podido gestionar gracias a la
encomiable dedicación y entereza de todos los profesionales del sistema sanitario, y
la resignación de las muchas personas que han visto como las visitas, pruebas, controles y demás atenciones sanitarias que tenían programadas, han sido canceladas y
siguen pendientes de fijar fecha para su realización.
En estos momentos que nuestro sistema sanitario empieza a salir de la gravísima
saturación que ha padecido los dos últimos meses es momento de preparar los sistemas de emergencias y de control epidemiológico para dotarlos de medios adecuados
para seguir combatiendo con eficacia la actual pandemia y prepararlos para posibles
rebrotes o nuevas pandemias futuras.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Reconocer y agradecer a todos los profesionales sanitarios, y no sanitarios, del
sistema de emergencias y de la atención hospitalaria en general, su total dedicación
y entrega profesional y humana que han permitido que las consecuencias de la crisis
del COVID-19 no hayan sido aún más dramáticas.
2. Lamentar especialmente los contagios entre los profesionales del sistema sanitario, consecuencia de la falta de medios adecuados para desarrollar su tarea en
condiciones de seguridad.
3. Mantener la gratuidad de las llamadas al 061 y reforzar la plantilla de profesionales que lo atienden para asegurar que todas las llamadas serán atendidas con la
menor demora posible.
4. Reforzar la plantilla del SEM y mejorar la coordinación con las empresas
concesionarias del servicio de transporte sanitario, asegurando la disponibilidad de
los medios óptimos de protección para sus profesionales en cantidad suficiente para
que puedan renovarse con la periodicidad que establecen las mejores guías de uso,
la disponibilidad de todo el material necesario para dar el servicio necesario en la
actual crisis, así como garantizar la seguridad y confort de las bases donde esperan
entre servicios.
5. Mantener disponibles las camas de las Unidades de Cuidados Intensivos que
se han creado durante la fase más aguda de la pandemia por el COVID-19, para po3.10.25. Propostes de resolució
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der cubrir los posibles repuntes de incidencia o la aparición de nuevos brotes estacionales, hasta que se disponga de un tratamiento adecuado o de una vacuna eficaz.
6. Dotar a los Servicios de Urgencias y Unidades de Cuidados Intensivos de todos los hospitales del SISCAT de los medios óptimos de protección para sus profesionales, en cantidad suficiente para que puedan renovarse con la periodicidad que
establecen las mejores guías de uso.
7. Garantizar la disponibilidad de test PCR y de serología para realizarlos a todos los profesionales sanitarios que los precisen, y así poder identificar de forma
precoz los posibles positivos.
8. Disponer la cuarentena obligatoria para todos los profesionales sanitarios que
sean fuente de posible contagio, y garantizar la cobertura de su puesto de trabajo
mediante la contratación temporal de los sustitutos que sean necesarios.
9. Establecer relaciones fluidas con los representantes de asociaciones de pacientes y entidades sociales de su zona de influencia para mejorar la detección de casos,
coordinación para la recuperación de la actividad pendiente, revisión de protocolos
y colaboración en la ayuda informal.
10. Reforzar la vigilancia epidemiológica con recogida, análisis y trasmisión ágil
de los datos que permitan el seguimiento continuo de la pandemia, e identificar posibles cambios en los índices de afectación en las diferentes zonas sanitarias para, en
su caso, poner en marcha de forma rápida y eficaz las medidas adecuadas de control
y atención de la población afectada.
11. Diseñar y aprobar un Plan de Reacción Rápida que incluya el refuerzo de
los medios materiales y de las plantillas de los servicios de atención telefónica, de
transporte sanitario, de urgencias de Atención Primaria y de Atención Hospitalaria
y de las Unidades de Cuidados Intensivos, así como la disponibilidad de un stock
adecuado de material de protección, que permita dar una mejor respuesta a posibles
epidemias o pandemias futuras.
Palacio del Parlamento, 19 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Martín Eusebio Barra López, Jorge Soler
González, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per al
col·lectiu dels joves i els adolescents davant la situació generada per
la Covid-19 i la crisi socioeconòmica
250-01301/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 65453 i 65997 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, David Bertran Román, diputat, Ignacio Martín
Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Propuesta de resolución sobre la necessitat de prendre mesures urgents en el col·lectiu dels joves i
adolescents davant la nova situació generada per COVID-19 i la crisi socioeconòmica actua, para que sea sustanciada ante el Ple del Parlament, con el siguiente texto:
Exposició de motius

La crisi de la COVID-19 ha suposat una tragèdia tant en l’àmbit sanitari com en
l’econòmic. Milers de persones han perdut la vida i han estat afectades econòmicament pels efectes del confinament. Si bé els joves no han estat un col·lectiu més
afectat des de l’àmbit mèdic, doncs malauradament s’ha acarnissat amb la gent gran,
3.10.25. Propostes de resolució
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les persones en edats compreses entre els 16 i els 35 anys han estat els més afectats
pel que fa a destrucció de feina i la pèrdua d’ingressos ja limitats. La meitat dels
treballs que s’havien perdut fins al 12 d’abril de 2020 ha sigut parell part de jovent
encara que aquests només representin un 25% del total d’assalariats a Espanya, xifres extensibles també a la nostra comunitat autònoma Catalunya. D’altre banda la
situació de partida per al col·lectiu dels joves ja no és l’indicat i reiteradament ha estat injustament desfavorable. Els efectes que arrossegàvem de la crisi de l’any 2008
va provocar una situació de l’atur juvenil fins a arribar al seu cim amb unes xifres
properes al 50%, la taxa més alta de tota la Unió Europea. Aquesta problemàtica fa
que plogui sobri mullat i que la taca s’escampi a molts d’altres àmbits que ja es trobaven en una situació clarament millorable. L’emancipació, per exemple, és una de
la més tardanes de l’àmbit europeu, amb una mitjana de sortida de la casa dels pares
cap als trenta anys. Si ja era difícil fer el pas abans, les perspectives de poder-ho fer
ara es tornen més difícils ara.
D’altres aspectes com l’educatiu i el formatiu es tornen claus per a superar l’impàs i que no es quedi ningú enrere. Davant de les situacions econòmiques familiars
sobrevingudes hi ha un gran número de joves que estan en edat i en condicions d’estudiar deixin de fer-ho per la impossibilitat de pagar els seus estudis sense l’ajuda
necessària o, fins i tot, perquè es veuen obligats a treballar per ajudar a casa seva.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Celebrar en el termini de dos mesos a partir de l’adopció d’aquest acord una
sessió monogràfica a la Comissió de Polítiques de Joventut del Parlament via l’article 157 del Reglament del Parlament de Catalunya per a tractar la situació i les conseqüències a curt, mitjà i llarg termini que tindran per als joves catalans la crisi de
la COVID-19.
Palacio del Parlamento, 20 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; David Bertran Román, Ignacio Martín Blanco,
diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre la convocatòria de la Comissió de
Seguiment del Pacte contra la Segregació Escolar a Catalunya
250-01302/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 65454 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució
sobre la convocatòria de la Comissió de seguiment del Pacte contra la segregació
escolar a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació,
amb el text següent:
Exposició de motius

Davant la crisi sanitària provocada per la Covid-19, els Governs han desplegat
diferents mesures sanitàries, socials i econòmiques per fer front als efectes nocius
de la pandèmia, amb l’objectiu de protegir la salut i el benestar de les persones.
Entre les diferents mesures adoptades està el tancament dels centres escolars que
ha generat desigualtats en l’accés a l’educació en igualtat d’oportunitats. La pèrdua
3.10.25. Propostes de resolució
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de l’escola ha agreujat unes desigualtats educatives i socials que ja existien abans
d’aquesta crisi sanitària. Segons l’informe de Save The Children «Tancar la bretxa»,
el tancament de les escoles ha provocat limitacions en les oportunitats d’aprenentatge de l’alumnat més vulnerable. A més, la desvinculació amb l’escola que es pot
provocar degut al confinament i els problemes de connexió que poden tenir alguns
alumnes pot ser un factor per l’abandonament escolar prematur.
D’acord amb la Declaració Universal dels Drets de l’Infant, els infants i joves
tenen dret a l’educació. És per això que les administracions han d’apostar per un
model educatiu de qualitat que combati la segregació escolar i treballi per compensar les desigualtats socials i educatives existents i que s’han agreujat amb el confinament decretat.
Hem de recordar que el 18 de març de 2019 a Catalunya es va signar el Pacte
contra la segregació escolar a Catalunya amb l’objectiu de fer front a la segregació
escolar, considerada un greu problema social que afecta als alumnes dels col·lectius
més vulnerables. Dins del pacte es va crear la Comissió de Seguiment del Pacte que
s’ha de reunir semestralment per coordinar l’aplicació de les actuacions previstes
contra la segregació escolar.
A més, el Departament d’Educació, com a impulsor del Pacte, es comprometia a presentar les previsions pressupostàries per al compliment de les mesures del
pacte. Però, els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, aprovats el
passat mes d’abril, no contemplen cap partida pressupostària específica per al desplegament de les actuacions contemplades en el Pacte contra la Segregació Escolar
a Catalunya.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Convocar, urgentment, una reunió de la Comissió de Seguiment del Pacte contra la Segregació Escolar.
2. Informar, en el termini d’un mes, davant la Comissió d’Educació del Parlament de Catalunya, del desplegament del pacte que s’ha fet fins el moment per part
del Departament d’Educació, el pressupost destinat i les mesures previstes per al
proper curs, arran dels informes publicats sobre l’impacte de l’emergència de la Covid-19 en l’educació.
Palau del Parlament, 20 de maig de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSCUnits

Proposta de resolució sobre la bretxa educativa
250-01303/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 65455 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució
sobre la bretxa educativa, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent:
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Exposició de motius

El tancament de centres educatius derivat del confinament provocat per la crisi
sanitària de la Covid-19 ha posat a prova la capacitat de resposta del sistema educatiu i ha afectat especialment a la comunitat educativa. La pèrdua de l’escola com
a element igualador ha agreujat les desigualtats socials i educatives que ja existien
abans de la pandèmica del Covid-19, i el Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya no ha garantit que tots els alumnes escolaritzats a Catalunya tinguin
accés a l’educació en igualtat d’oportunitats.
En un moment on el dret a l’educació dels infants i joves s’exerceix de manera
virtual, es fa del tot imprescindible abordar la bretxa digital per tal d’assegurar l’accés a l’educació en condicions d’equitat.
Segons dades del Departament d’Educació, a Catalunya hi ha 55.000 famílies
que necessitarien algun tipus de dispositiu i connexió a la xarxa per poder mantenir
un vincle amb el seu centre educatiu o tutor/a, i continuar amb els curs escolar de
manera virtual. I els dispositius anunciats per la pròpia Conselleria d’Educació durant la pandèmia no han arribat de manera suficient ni en la data esperada a l’alumnat que les necessitava.
Per tal que el conjunt de l’alumnat disposi de les eines necessàries per poder
mantenir el vincle amb el seu centre escolar i continuar amb el curs escolar sense
cap impediment, la Generalitat de Catalunya, com han fet els governs d’altres Comunitats Autònomes, ha de garantir a aquest alumnat l’accés a l’educació en igualtat
d’oportunitats.
En definitiva, és necessari que el Govern de la Generalitat impulsi un model educatiu que garanteixi l’accés universal a una educació de qualitat en igualtat d’oportunitats, elimini la bretxa digital, social i cultural, i abordi la segregació educativa
de manera immediata, en la finalització de l’actual curs, a l’estiu i a partir del proper
curs escolar.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Per compensar la bretxa digital, habilitar un canal de TV de la CCMA per
emetre continguts educatius per a totes les etapes de l’educació obligatòria.
2. Impulsar un pla d’acció contra la bretxa digital, per assegurar la disponibilitat
per part de l’alumnat de l’equipament informàtic necessari i connexió a la xarxa, la
capacitat digital dels alumnes i la capacitat dels docents per fer una didàctica virtual. Dins d’aquesta pla s’ha de garantir:
a. la gratuïtat de la connexió a internet, durant el confinament, per a les famílies vulnerables amb infants i joves a càrrec que no tenen accés a la xarxa des de la
seva llar.
b. la distribució a l’alumnat de famílies vulnerables que no compten amb dispositius digitals, un ordinador amb connexió per desenvolupar continguts educatius.
c. la capacitat d’aprenentatge on-line de l’alumnat i la capacitació digital docent
i dels centres amb plataformes digitals de recursos, materials i didàctica virtual.
3. Garantir una avaluació que no penalitzi l’alumnat i que es fonamenti en l’equitat, a través de la promoció generalitzada de curs, la possibilitat de millora de nota
i la repetició de curs només de manera extraordinària.
Palau del Parlament, 20 de maig de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSCUnits
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Proposta de resolució sobre el lleure educatiu per a l’estiu del 2020
250-01304/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 65456 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució
sobre el lleure educatiu per a l’estiu 2020, per tal que sigui substanciada davant la
Comissió d’Educació, amb el text següent:
Exposició de motius

El tancament de centres educatius derivat del confinament provocat per la crisi
sanitària de la COVID-19 ha posat a prova la capacitat de resposta del sistema educatiu i ha afectat especialment a la comunitat educativa. La pèrdua de l’escola com
a element igualador ha agreujat les desigualtats socials i educatives que ja existien
abans de la pandèmica de la COVID-19, i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya no ha garantit que tots els alumnes escolaritzats a Catalunya tinguin accés a l’educació en igualtat d’oportunitats.
Per tal de compensar moltes de les desigualtats educatives i socials existents,
agreujades per la crisi de la COVID-19, aquest estiu caldrà fomentar un accés universal al lleure educatiu, a més de garantir un àpat diari als infants dels col·lectius
més vulnerables. En aquest sentit, el govern de la Generalitat de Catalunya ha d’actuar de manera coordinada amb els ajuntaments i recolzar-los destinant més recursos econòmics per augmentar les beques i els ajuts per tal de garantir aquest accés
universal, tal com ha anunciat també el govern d’Espanya.
En definitiva, és necessari que el Govern de la Generalitat impulsi un model educatiu que garanteixi l’accés universal a una educació de qualitat en igualtat d’oportunitats, elimini la bretxa digital, social i cultural, i abordi la segregació educativa
de manera immediata, en la finalització de l’actual curs, a l’estiu i a partir del proper
curs escolar.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Destinar els recursos econòmics necessaris per a garantir l’accés universal a
les activitats de lleure educatiu d’aquest estiu i, de manera específica, als col·lectius
més vulnerables.
2. Garantir la coordinació amb els tutors/es i centres educatius per personalitzar el reforç didàctic de l’alumnat que ho necessiti en les activitats d’estiu educador.
3. Mantenir les targetes moneder durant els mesos d’estiu per garantir la suficiència alimentària entre l’alumnat de col·lectius més vulnerables.
Palau del Parlament, 20 de maig de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSCUnits
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Proposta de resolució sobre les mesures necessàries per a abordar
el curs escolar 2020-2021
250-01305/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 65457 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre
les mesures necessàries per abordar el proper curs escolar 2020-2021, per tal que
sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent:
Exposició de motius

El tancament de centres educatius derivat del confinament provocat per la crisi
sanitària de la COVID-19 ha posat a prova la capacitat de resposta del sistema educatiu i ha afectat especialment a la comunitat educativa. La pèrdua de l’escola com
a element igualador ha agreujat les desigualtats socials i educatives que ja existien
abans de la pandèmica de la COVID-19, i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya no ha garantit que tots els alumnes escolaritzats a Catalunya tinguin accés a l’educació en igualtat d’oportunitats.
El proper curs escolar començarà amb la reobertura dels centres escolars després del tancament d’aquests provocat per l’estat d’alarma i el confinament en què
ens trobem actualment. Davant aquesta tornada, es fa imprescindible que el Departament d’Educació, com a autoritat educativa a Catalunya, determini uns criteris i
unes indicacions per poder planificar i organitzar la tornada dels alumnes a les aules, així com la reobertura dels centres educatius. En aquest sentit, és necessari organitzar el proper curs amb mesures de seguretat que donin tranquil·litat tant a les
famílies com als docents. És per aquest motiu que els centres hauran de comptar
amb els espais i els protocols adequats, i amb un enfocament pedagògic que incorpori mesures compensatòries davant les desigualtats existents que han augmentat
degut a la pèrdua de l’escola.
Ara més que mai s’ha de reforçar el sistema educatiu per afrontar, en millors
condicions, possibles episodis de confinament que es puguin repetir a la tardor i per
garantir una millor equitat en l’accés a l’educació de tots els alumnes, especialment
els més vulnerables.
En definitiva, és necessari que el Govern de la Generalitat impulsi un model educatiu que garanteixi l’accés universal a una educació de qualitat en igualtat d’oportunitats, elimini la bretxa digital, social i cultural, i abordi la segregació educativa
de manera immediata, en la finalització de l’actual curs, a l’estiu i a partir del proper
curs escolar.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Elaborar un pla de xoc per atendre els contextos de pobresa i segregació, els
centres amb complexitat sòcio-educativa i els col·lectius específics que requereixen
de recursos singulars.
2. Impulsar un pla de contenció contra l’abandonament escolar prematur, recuperant el finançament per part del Departament d’Educació dels Plans Educatius
d’Entorn, entre d’altres programes específics.
3. Impulsar un pla d’acció contra la bretxa digital educativa que inclogui a formació a les famílies, recuperant el programa 1x1: un alumne, un ordinador o tablet.
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4. Garantir a l’alumnat de famílies vulnerables la gratuïtat de material didàctic
i llibres de text.
5. Recuperar durant el curs 2020-2021 la sisena hora a l’escola pública per compensar les desigualtats educatives i fomentar reforços o activitats educatives complementàries als centres educatius.
6. Elaborar una adaptació curricular i metodològica per recuperar continguts del
curs actual durant el primer trimestre del curs 2020-2021, i adoptar un enfocament
més flexible, innovador i globalitzador que permeti la codocència i una avaluació
més competencial i formativa.
7. Reforçar la formació del professorat i l’assessorament de les direccions / claustres per afrontar les noves necessitats al llarg del proper curs escolar 2020-21.
8. Ampliar la plantilla docent per fer front a una possible reducció de ràtios o
per un format semi-presencial del proper curs 2020-2021, incorporant nous perfils
professionals qualificats dels àmbits de la psicologia, la pedagogia, infermeria... que
puguin abordar de manera integrada amb els docents el creixement personal i emocional dels alumnes que han pogut patir problemes personals o d’aïllament social.
9. Recuperar el programa de Salut i Escola a tota l’educació bàsica amb presència
de personal sanitari a tots els centres d’infantil, primària i secundària.
10. Elaborar un pla de foment de l’etapa educativa 0-3, garantint prioritàriament,
places gratuïtes d’1 i 2 anys, de manera progressiva, per a les famílies que més ho
necessitin atesa la seva situació econòmica i social.
11. Destinar els recursos econòmics necessaris per elaborar un pla de reforç educatiu durant l’horari lectiu i en les activitats extraescolars.
12. Dissenyar un Pla de xoc del parc d’escoles i instituts per condicionar-los als
requisits sanitaris i de confort.
Palau del Parlament, 20 de maig de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSCUnits

Proposta de resolució sobre la dotació dels mitjans necessaris que
garanteixin la continuïtat dels cursos l’Escola Oficial d’Idiomes de
Lleida
250-01306/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 65516 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, Jorge Soler González, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo con el que establecen los
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para dotar al profesorado de los medios necesarios que garanticen la continuidad de los cursos de idiomas en l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida, para que
sea sustanciada en la Comissió d’Educació, con el siguiente texto
Exposición de motivos

A causa de la COVID-19, el próximo curso escolar se verá afectado por la reducción de alumnos en las aulas para poder mantener el distanciamiento necesario
como principal medida de protección.
Se está hablando mucho del sistema educativo en primaria, secundaria, formación profesional o universidades, pero muy poco de las Escuelas Oficiales de Idiomas. Es importante en este punto, recordar que para que los alumnos universitarios
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puedan finalizar su carrera deben acreditar un nivel B2 de idioma extranjero, aunque actualmente, mediante una moratoria aprobada en el Parlament de Catalunya,
solamente es necesario acreditar el nivel B1 para la obtención del título.
Respecto al curso 2019-2020 en l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida se han cursado 15 grupos de B1 de inglés, que es el idioma extranjero con más alumnos matriculados, que acoge a más de 400 alumnos siendo evidente que con las capacidades
reducidas para el próximo curso, y con la dotación actual de profesorado, no se va a
poder asumir esta cantidad de alumnos.
Del mismo modo para la obtención de la nacionalidad española es requisito que
las personas extranjeras acrediten el nivel A2 de español. Y actualmente l’Escola
Oficial d’Idiomes de Lleida cursa un grupo para cada uno de los niveles de español
para extranjeros, concretamente A1, A2, B1, B2.1 y B2. Con la reducción de la
capacidad en las aulas y teniendo en cuenta que en el curso actual se han quedado
muchas personas sin poder acceder a una matrícula, es necesaria la dotación de más
horas de dedicación de las dos profesoras que hay actualmente o la destinación de
más profesorado para poder hacer frente a la demanda del idioma español el próximo curso.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Realizar un plan de choque que permita a la l’Escola Oficial d’Idiomes de
Lleida disponer del profesorado necesario para poder matricular a la misma cantidad de alumnos previstos antes de declararse la crisis de la COVID-19.
2. Garantizar que los alumnos universitarios puedan cursar todos los cursos correspondientes para obtener el título de idiomas que les permita finalizar sus grados.
3. Disponer de un protocolo de medidas de seguridad y de protección para evitar
el contagio y los posibles rebrotes por COVID-19, permitiendo realizar sus clases
con total seguridad.
Palacio del Parlamento, 21 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, Jorge Soler González,
diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents relatives a
l’addicció dels menors als videojocs
250-01307/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 65517 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Mercè Escofet Sala, Blanca Navarro Pacheco,
diputades del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució
per prendre mesures urgents sobre la addicció dels menors als videojocs, i perquè
sigui substanciada davant la Comissió de infància
Exposició de motius

L’addicció a pantalles és un risc que no para de créixer entre els nostres infants.
L’addicció als videojocs, sobretot els de modalitat on-line, és més freqüent en adolescents entre els 12-17 anys que en els adults, i augmenta la probabilitat que en la
vida adulta hi hagi problemes d’addicció al joc i altres substàncies.
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Durant els primers dies de la quarantena provocada per l’alerta sanitària del
coronavirus es van publicar estudis en els quals s’augurava que els nens estarien
exposats a les pantalles fins a un 50% més a causa del tancament dels col·legis i el
confinament a casa. Ja en aquells dies semblaven molt optimistes. Gairebé dues setmanes després, el 30 de març, les dades ens acosten a la realitat: l’activitat online
dels menors espanyols ha augmentat un 180%.
El coronavirus està impulsant al món sencer cap a una nova era de connectivitat.
Les famílies hauran de prendre mesures per a no deixar que el temps enfront de les
pantalles es converteixi en la major part de la vida dels seus fills, així com perquè
estiguin protegits dels perills online, com els assetjadors i continguts violents i pornogràfics.
No obstant això, en moltes llars no es donen les mínimes condicions necessàries
perquè es puguin executar aquestes pautes. Els pares i mares que treballen des de
casa amb prou feines donen proveïment per a complir amb les seves responsabilitats
laborals. També han d’ajudar als seus fills amb els deures, comprar, cuinar i fer les
tasques domèstiques.
Segons Marc Masip, director de l’Institut psicològic Desconect@ i expert en addicció a les noves tecnologies, «molts joves es troben en el risc de sofrir problemes
de salut mental». El perill de desenvolupar una conducta patològica existeix, i en
alguns casos és latent.
Per tot això, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Realitzar formació específica a personal de centres escolars, personal de centres sanitaris i personal de centres d’oci sobre protecció, detecció i tractament de
qualsevol classe d’addiccions a pantalles (videojocs, apps...). I que els esmentats col·
lectius participin en la detecció de conductes de risc.
2. Crear una comissió interdepartamental per a millorar la coordinació dels departaments implicats en la prevenció, detecció i actuacions referents a qualsevol
classe d’addicció a pantalles (videojocs, apps...).
3. Dotar de majors recursos humans i econòmics al programa actual Salut i Escola (PSiE) perquè pugui dur a terme la detecció i el seguiment dels infants addictes
a pantalles de manera efectiva.
4. Vetllar i a prendre les mesures oportunes perquè les polítiques d’infància, i
concretament, les que han de combatre qualsevol classe d’addició a pantalles (videojocs, apps...) es portin a terme en el termini més breu possible.
5. Sensibilitzar i promoure una campanya sobre aquesta problemàtica que va més
enllà amb el concepte d’addicció a pantalles amb l’objectiu que els infants aprenguin
a fer un ús adequat del telèfon mòbil, les xarxes socials i els videojocs.
6. Garantir a tots els infants i a les seves famílies que hagin desenvolupat aquesta
addicció a pantalles, l’atenció i seguiment oportú en tota la nostra comunitat autònoma.
Palacio del Parlamento, 21 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Mercè Escofet Sala, Blanca Navarro Pacheco,
diputadas, GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’aturada del projecte de l’autòdrom de
Terramar, a Sant Pere de Ribes
250-01308/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 65539 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, 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 aturar
l’Autòdrom Terramar a Sant Pere de Ribes, per tal que sigui substanciada davant la
Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

El 8 de maig de 2020, La Comissió d’Urbanisme de la Generalitat va aprovar,
per urgència, la modificació puntual del PGOUM en l’àmbit de l’Autòdrom Terramar al terme municipal de Sant Pere de Ribes. Modificació que permetrà el desenvolupament d’un projecte privat que pretén crear un parc temàtic relacionat amb el
món eqüestre i del motor, recuperant i conservant un dels primers circuits automobilístics fundats a l’estat, així com també la implantació de 23.000m2 de sostre hoteler. El primer esdeveniment eqüestre es podria organitzar l’hivern de 2021/2022
i els projectes de motor i hoteler començarien a desenvolupar-se a partir de 2021.
Aquesta aprovació pot tenir costos ambientals irreversibles per al territori, malmetent parcel·les que actuen de connectors biològics i naturals entre els Colls Miralpeix i el Parc del Garraf. L’edificació dels hotels més la construcció d’un aparcament de grans dimensions, pot tenir conseqüències molt greus per a la natura de
tot l’entorn.
Per altra banda, sorprèn la consideració de l’Autòdrom-Terramar com projecte
d’interès general i així aprofitar la declaració de l’Estat d’alarma, provocat per la
crisi sanitària del COVID-19, per a limitar la participació democràtica de les entitats i ciutadania contràries a aquest projecte, com podria ser l’APMA i plataforma
SOS Penedès. No sembla la manera més adequada per aprovar definitivament a la
Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès un modificació puntual que permetrà
un projecte d’aquestes característiques sabent la més que probable oposició a aquesta decisió.
Els plenaris dels ajuntaments afectats han estat fets de forma telemàtica sense els
torns de participació ciutadana, on es pogués sentir les opinions contràries a aquest
projecte, en una limitació de drets a la ciutadania flagrant.
Així doncs, el projecte neix amb peus de fang amb el descontent d’una part important de la ciutadania i sense el consens ciutadà adequat.
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 el projecte de l’Autòdrom-Terramar per la manca de diàleg i consens
amb les entitats ecologistes.
2) Anul·lar els acords de la Comissió d’Urbanisme fins que s’habilitin els mecanismes participatius adequats als consistoris de Vilanova i la Geltrú, Sitges i Sant
Pere de Ribes.
3) Instar a l’anul·lació de l’acord de la tramitació amb caràcter d’urgència de la
Modificació Puntual del PGOUM en l’àmbit de l’Autòdrom al terme municipal de
Sant Pere de Ribes, dins una convocatòria de la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Penedès el passat 8 de maig marcada per tot un seguit d’irregularitats, tant en la
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convocatòria com en l’ordre del dia i en l’avís als membres de la Comissió, sense
garantir els drets bàsics de participació i transparència d’aquest òrgan.
4) Anul·lar el procés de la modificació del PGOUM de Sant Pere de Ribes en
l’àmbit de l’Autòdrom per no haver-se realitzat una consulta pública prèvia legalment establerta quan es redueix - per part dels promotors– el sòl públic d’un 60 %
al 26 % del total, a costa de disminuir en més de la meitat els terrenys d’ús i gaudi
públic.
Palau del Parlament, 21 de maig de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre la creació d’un pla d’ajuts en l’àmbit
laboral i familiar davant la crisi provocada per la Covid-19
250-01309/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 65578 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, diputada, Santi Rodríguez i Serra, diputat, Daniel Serrano Coronado, 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 un pla d’ajuda en l’àmbit laboral i familiar davant la crisi de la Covid-19, per
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies,
amb el text següent:
Exposició de motius

El virus SARS-CoV-2 ha generat una pandèmia mundial que ha causant i continua causant, des de la seva propagació, greus conseqüències en els àmbits de la salut, personal, social, laboral i econòmic.
Per a poder fer front a la pandèmia i intentar pal·liar els seus efectes, el passat catorze de març es va declarar al nostre país l’estat d’alarma. Amb l’entrada en vigor
del Reial Decret 463/2020, i a l’empara de la situació excepcional de l’estat d’alarma, les autoritats han adoptat un conjunt de mesures, també excepcionals, que en el
seu conjunt han representant una limitació important als drets personals i col·lectius,
així com també una limitació del normal desenvolupament de l’activitat econòmica.
En l’àmbit econòmic i del treball l’afectació de les mesures adoptades ha comportat en els millors dels casos, el foment i l’increment del teletreball en moltes empreses i administracions públiques. Però hi ha una altra conseqüència, en aquest cas
negativa, com és la paralització de pràctica totalitat de l’activitat laboral, que s’ha
traduït en milers catalans que romanen a casa a l’espera de poder reincorporar-se
als seus llocs de treball.
Les dades laborals són esfereïdores. A Catalunya l’atur registrat s’ha situat en
467.810 persones. En els darrers dos mesos (del febrer a l’abril), l’atur registrar s’ha
incrementat gairebé 17,8 per cent, és a dir, gairebé 70.600 catalans han perdut la feina. En aquest mateix període de temps, 146.400 catalans han deixat d’estar afiliats
a la Seguretat Social, és a dir, la afiliació a Catalunya s’ha reduït un 4,25 per cent.
Però juntament amb l’increment de l’atur, hi ha una altra dada que evidència la
gravetat de la situació, el número d’expedients de regulació temporal d’ocupació
(ERTO) presentats. Fins al 20 de maig, el número d’ERTO presentats a Catalunya
ha arribat als 97.311, que afecten a 716.878 persones treballadores.

3.10.25. Propostes de resolució

33

BOPC 613
29 de maig de 2020

Si la crisi del Covid-19 ha comportat per a centenars de milers de catalans una
greu incertesa sobre el seu futur laboral, no podem obviar que aquesta crisi també
comporta precarietat econòmica per aquests centenars de milers de treballadors. Els
treballadors afectats per un ERTO es troben davant la impossibilitat de cobrar per
la manca de resolució del expedients de regulació presentats. I, juntament a aquests,
hi ha un important nombre de treballadors que es troben davant la impossibilitat de
poder percebre cap mena de prestació per desocupació.
Així, la majoria dels treballadors afectats per les conseqüències laborals de la
crisis del Covid-19 porten dos mesos sense ingressos. Un ofec per a un nombre important d’ells i de les seves famílies que les situen una situació d’extrema fragilitat.
Davant aquesta crua realitat, moltes famílies catalanes tenen els ulls posats a la reactivació de l’activitat econòmica com una oportunitat per poder tornar a recuperar el
seu lloc de feina o de trobar-ne un. Aquesta prioritat vital per a moltes famílies però,
es veu dificultada, entre altres aspectes, per la suspensió de l’activitat docent, com a
mínim, fins el proper curs escolar, o fins la superació o eradicació de la pandèmia.
Juntament amb això, la reactivació de l’activitat d’acord amb les fases previstes
pel desconfinament dificulta també la conciliació de la vida laboral i familiar. Els
treballadors, que encara mantenen el seu lloc de treball, quan hagin de tornar a desenvolupar la seva activitat professional i no puguin fer-ho de forma telemàtica tindran problemes per atendre les obligacions familiars i es veuran obligats a decidir
entre família o feina, quan no hauria d’ésser així.
És, doncs, imprescindible que, paral·lelament a les ajudes per a superar l’ofec
econòmic, s’adoptin també mesures efectives de conciliació que facilitin aquesta
nova realitat de reincorporació laboral, així com la cerca de feina. Unes mesures especialment necessàries en les famílies nombroses i monoparentals o amb persones
a càrrec. Aquestes famílies necessiten tenir garantides condicions d’igualtat d’oportunitats i desenvolupament professional, sense que hagin de veure’s abocades a escollir entre treballar o tenir cura dels fills o familiars dependents.
Per la seva part, el govern d’Espanya va anunciar el passat 29 d’abril una mesura que possibilita la conciliació familiar, però només quan els fills són menors als 6
anys, deixant a la intempèrie a les famílies amb menors de més de 7 anys, o menors
o familiars amb discapacitat que no poden quedar-se sols a casa.
Aquesta és una situació difícil que l’administració pública pot pal·liar amb mesures i recursos econòmics o assistencials per no deixar desemparades a aquestes
famílies.
Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar, en el termini d’un mes, un
pla d’ajudes econòmiques i assistencials per a pal·liar els efectes que la crisi sanitària
de la Covid-19 en l’àmbit laboral i familiar. Aquest pla ha de contenir, com a mínim:
a) Prestacions econòmiques per a garantir que els treballadors que s’han vist
afectats per un ERTO o que es troben a l’atur, i que encara no han percebut cap remuneració o no podem ser destinataris de prestació, disposen d’un mínim ingrés
vital.
b) Mesures assistencials que facin possible la conciliació familiar i laboral de
les famílies amb fills menors de 14 anys i/o amb persones dependents a càrrec, posant-hi atenció a les famílies més vulnerables o amb més dificultat per conciliar,
com són les famílies nombroses o monoparentals.
Palau del Parlament, 21 de maig de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, Santi
Rodríguez i Serra, Daniel Serrano Coronado, diputats, SP PPC
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Proposta de resolució sobre la creació d’un pla d’ajuts per a la
conciliació familiar i laboral davant la crisi provocada per la Covid-19
250-01310/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 65579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, diputada 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 un pla d’ajuda a la conciliació familiar i laboral davant la crisi
de la Covid-19, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat de les
Persones, amb el text següent:
Exposició de motius

El virus SARS-CoV-2 ha generat una pandèmia mundial que ha causant i continua causant, des de la seva propagació, greus conseqüències en els àmbits de la salut, personal, social, laboral i econòmic.
Per a poder fer front a la pandèmia i intentar pal·liar els seus efectes, el passat catorze de març es va declarar al nostre país l’estat d’alarma. Amb l’entrada en vigor
del Reial Decret 463/2020, i a l’empara de la situació excepcional de l’estat d’alarma, les autoritats han adoptat un conjunt de mesures, també excepcionals, que en el
seu conjunt han representant una limitació important als drets personals i col·lectius,
així com també una limitació del normal desenvolupament de l’activitat econòmica.
En l’àmbit econòmic i del treball l’afectació de les mesures adoptades ha comportat en els millors dels casos, el foment i l’increment del teletreball en moltes empreses i administracions públiques. Però hi ha una altra conseqüència, en aquest cas
negativa, com és la paralització de pràctica totalitat de l’activitat laboral, que s’ha
traduït en milers catalans que romanen a casa a l’espera de poder reincorporar-se
als seus llocs de treball.
Les dades laborals són esfereïdores. A Catalunya l’atur registrat s’ha situat en
467.810 persones. En els darrers dos mesos (del febrer a l’abril), l’atur registrar s’ha
incrementat gairebé 17,8 per cent, és a dir, gairebé 70.600 catalans han perdut la feina. En aquest mateix període de temps, 146.400 catalans han deixat d’estar afiliats
a la Seguretat Social, és a dir, la afiliació a Catalunya s’ha reduït un 4,25 per cent.
Però juntament amb l’increment de l’atur, hi ha una altra dada que evidència la
gravetat de la situació, el número d’expedients de regulació temporal d’ocupació
(ERTO) presentats. Fins al 20 de maig, el número d’ERTO presentats a Catalunya
ha arribat als 97.311, que afecten a 716.878 persones treballadores.
Si la crisi del Covid-19 ha comportat per a centenars de milers de catalans una
greu incertesa sobre el seu futur laboral, no podem obviar que aquesta crisi també
comporta precarietat econòmica per aquests centenars de milers de treballadors.
Davant aquesta crua realitat, moltes famílies catalanes tenen els ulls posats a la reactivació de l’activitat econòmica com una oportunitat per poder tornar a recuperar el
seu lloc de feina o de trobar-ne un. Aquesta prioritat vital per a moltes famílies però,
es veu dificultada, entre altres aspectes, per la suspensió de l’activitat docent, com a
mínim, fins el proper curs escolar, o fins la superació o eradicació de la pandèmia.
És, doncs, imprescindible que, paral·lelament a les ajudes per a superar l’ofec
econòmic, s’adoptin també mesures efectives de conciliació que facilitin aquesta
nova realitat de reincorporació laboral, així com la cerca de feina. Unes mesures especialment necessàries en les famílies nombroses i monoparentals o amb persones
a càrrec. Aquestes famílies necessiten tenir garantides condicions d’igualtat d’oportunitats i desenvolupament professional, sense que hagin de veure’s abocades a escollir entre treballar o tenir cura dels fills o familiars dependents.
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Per la seva part, el govern d’Espanya va anunciar el passat 29 d’abril una mesura que possibilita la conciliació familiar, però només quan els fills són menors als 6
anys, deixant a la intempèrie a les famílies amb menors de més de 7 anys, o menors
o familiars amb discapacitat que no poden quedar-se sols a casa.
Aquesta és una situació difícil que l’administració pública pot pal·liar amb mesures i recursos econòmics o assistencials per no deixar desemparades a aquestes
famílies.
Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar, en el termini d’un mes, un
pla d’ajudes assistencials davant la crisi de la Covid-19 que facin possible la conciliació familiar i laboral de les famílies amb fills menors de 14 anys i/o amb persones
dependents a càrrec, posant-hi atenció a les famílies més vulnerables o amb més dificultat per conciliar, com són les famílies nombroses o monoparentals.
Palau del Parlament, 21 de maig de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, diputada, SP PPC

Proposta de resolució sobre l’establiment de protocols sanitaris que
permetin la represa d’intercanvis entre Aran i el departament francès
de l’Alta Garona en les diverses etapes del desconfinament
250-01311/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 65580 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la reanudación de intercambios entre Aran y el departamento francés de Haute-Garonne
a causa de la crisis del Covid-19, para que sea sustanciada ante la Comissió de Territori, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Debido a su situación geográfica, la Vall d’Aran mantiene históricamente intercambios comerciales, escolares, culturales y sanitarios con Francia, país con el que
hace frontera. Aunque la Vall d’Aran administrativamente está incluida en la provincia de Lleida, por geografía está más próxima y mejor comunicada con el departamento francés de Haute-Garonne.
La decisión adoptada por el Gobierno de España de exigir a cualquier visitante
extranjero una cuarentena de 15 días (incluidos los procedentes de la UE o del Espacio Schengen), sin el menor matiz, resulta muy perjudicial para las comarcas de
frontera, que acostumbran a tener un intercambio comercial y turístico de normalmente, dada la proximidad, tan solo unas horas al día.
En fronteras de tránsito no tan intenso, como es el caso de la frontera de Pont
de Rei, sería aconsejable adoptar otras medidas de protección sanitaria no tan radicales, como la acreditación mediante certificación médica o la realización de test
rápidos en la frontera que garanticen el acceso de personas que no sean vectores de
contagio del coronavirus y de esta manera restablecer los intercambios habituales
entre Aran y Haute-Garonne.
3.10.25. Propostes de resolució
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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. Colaborar con el Gobierno de España para establecer protocolos sanitarios
para todas las fases del desconfinamiento, que posibiliten el restablecimiento de los
intercambios habituales de la población aranesa con el Sur de Francia, dada su tipología socio-geográfica, garantizando en todo momento la seguridad sanitaria frente
al Covid-19.
Palacio del Parlamento, 20 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els
pressupostos per al 2020
302-00200/12
RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT
Reg. 66327 i 66501 / Coneixement: Presidència del Parlament, 28.05.2020 i
29.05.2020

Reg. 66327
A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la
moció subsegüent a una interpel·lació (tram. 302-00200/12) presentada el 6 de març
de 2020 i amb número de registre 60723.
On hi diu:
«El Parlament de Catalunya constata:
1. Que la proposta del Govern de l’Estat sobre la flexibilització dels objectius
d’estabilitat pressupostària i deute públic pel 2020 ha estat aprovada de manera definitiva per les dues cambres legislatives corresponents.
2. Que aquesta flexibilització dels objectius d’estabilitat pressupostària suposa
una modificació dels objectius de dèficit envers les Comunitats Autònomes que ampliarà en dues dècimes l’objectiu que se’ls hi aplicarà, en concret passant del 0% al
0’2% PIB, el què representa per a Catalunya 470 milions d’euros aproximadament.
3. Que en aplicació de la regla de despesa que limita la despesa no financera de
les administracions, actualment, establerta en el 2’9% PIB, Catalunya pot destinar
270 milions d’euros del total dels 470 milions d’euros.
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
4. Assignar i aprovar, a través del corresponent expedient de generació de crèdit,
els 270 milions d’euros provinents de la flexibilització de l’objectiu de dèficit als següents programes:
A. 30 milions d’euros per obrir 5.000 places de residència buides i millorar les
condicions laborals del sector.
B. 20 milions d’euros per lluitar contra la pobresa infantil.
C. 30 milions d’euros per reduir les llistes d’espera de visita especialista, proves
diagnòstiques i intervencions quirúrgiques.
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D. 30 milions d’euros per l’escola inclusiva: reforçar els professionals de suport a
l’alumnat amb NEE i NESE als centres educatius des de l’educació infantil de primer cicle fins a la post obligatòria.
E. 20 milions d’euros per desplegar el pacte contra la segregació escolar.
F. 30 milions d’euros per pla de barris: rehabilitació d’habitatges amb criteris
d’eficiència i estalvi energètic, tal i com estableix la Llei del canvi climàtic.
G. 26 milions d’euros a polítiques d’habitatge
H. 20 milions d’euros per cultura
I. 30 milions d’euros per la millora de la qualitat del sistema universitari català
J. 34 milions d’euros per polítiques industrials i sector de l’automoció.»
Hi ha de dir:
«El Parlament de Catalunya constata:
1. Que el Govern de l’Estat ha fixat l’augment del sistema de finançament autonòmic per a Catalunya en 1.632’5 M€, fent un total, de 21.816 M€, un 8% més que
l’any 2019. I que d’aquests, prop de 1.200 M€ ja s’han transferit a la Generalitat.
2. Que el Govern de l’Estat ha transferit a la Generalitat de Catalunya, de manera extraordinària, i des de l’inici de la crisis sanitària, 112’7 M€ (51’4 M€ del Fons
Extraordinari Social, 45’5 M€ del Fons Extraordinari Salut, 3 M€ per beques menjador i 12’8 M€ del Pacte d’estat contra la violència de gènere).
3. Que el Govern de l’Estat ha anunciat a les Comunitats Autònomes l’aprovació imminent d’un Fons Extraordinari no Reemborsable de 16.000 M€ per fer front
a l’impacte de la Covid-19 en despesa sanitària i social, així com a l’impacte en els
ingressos tributaris.
4. Que el Govern de l’Estat ha acordat assignar recursos extraordinaris a càrrec
del Fons de Finançament autonòmic per fer front a part de les desviacions del dèficit del 2019, que en el cas de Catalunya, va ser del 0’56%, i pel què rebrà 819 M€.
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
5. Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, en el proper mes de juny, un
informe relatiu a les despeses extraordinàries provocades pel Covid-19 en l’àmbit
sanitari i social, així com un informe sobre l’impacte en els ingressos tributaris de
la Generalitat.
6. Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, un cop s’hagi fet el repartiment dels Fons estatal extraordinari de 16.000 M€ adreçats a les Comunitats Autònomes, un informe sobre els recursos rebuts i el destí dels mateixos, així com el seu
impacte pressupostari.
7. Presentar, en el termini de dos mesos, la modificació pressupostària per al
2020, un cop imputats els recursos del Fons extraordinari estatal, reestructurant i
prioritzant l’augment de recursos en els següents àmbits:
K. Lluita contra la pobresa infantil
L. Educació: atendre la situació d’emergència educativa i garantir un accés
equitatiu a una educació de qualitat
M. Universitats, Recerca i Innovació: potenciar el sistema del coneixement reforçant la transferència de coneixement al nostre teixit econòmic i industrial amb més
tecnologia i innovació
N. Polítiques per a la Indústria i el sector de l’automoció
O. Mobilitat: reforçar les polítiques de transport públic
P. Món local: fons extraordinari per l’assumpció de competències no pròpies durant la Covid-19.»
Palau del Parlament, 28 de maig de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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Reg. 66501
A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la
correcció d’errades presentada a la moció amb núm. de tramitació 302-00200/12,
presentada el 28 de maig de 2020 i amb número de registre 66327.
On hi diu:
«7. Presentar, en el termini de dos mesos, la modificació pressupostària per al
2020, un cop imputats els recursos del Fons extraordinari estatal, re-estructurant i
prioritzant l’augment de recursos en els següents àmbits:
K. Lluita contra la pobresa infantil
L. Educació: atendre la situació d’emergència educativa i garantir un accés equitatiu a una educació de qualitat
M. Universitats, Recerca i Innovació: potenciar el sistema del conei-xement reforçant la transferència de coneixement al nostre teixit econòmic i industrial amb
més tecnologia i innovació.
N. Polítiques per a la Indústria i el sector de l’automoció
O. Mobilitat: reforçar les polítiques de transport públic
P. Món local: fons extraordinari per l’assumpció de competències no pròpies durant la Covid-19.»
Hi ha de dir:
«7. Presentar, en el termini de dos mesos, la modificació pressupostària per al
2020, un cop imputats els recursos del Fons extraordinari estatal, reestructurant i
prioritzant l’augment de recursos en els següents àmbits:
A. Lluita contra la pobresa infantil
B. Educació: atendre la situació d’emergència educativa i garantir un accés
equitatiu a una educació de qualitat
C. Universitats, Recerca i Innovació: potenciar el sistema del coneixement reforçant la transferència de coneixement al nostre teixit econòmic i industrial amb més
tecnologia i innovació.
D. Polítiques per a la Indústria i el sector de l’automoció
E. Mobilitat: reforçar les polítiques de transport públic
F. Món local: fons extraordinari per l’assumpció de competències no pròpies durant la Covid-19.»
Palau del Parlament, 29 de maig de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de
dones
302-00201/12
RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT
Reg. 66299 / Coneixement: Presidència del Parlament, 28.05.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la
moció subsegüent a una interpel·lació (tram. 302-00201/12) presentada el 6 de març
de 2020 i amb número de registre 60724.
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On hi diu:
«5. Posar en marxa, durant segon trimestre del 2020, el Pacte Nacional per a la
lluita contra la desigualtat redistributiva i la feminització de la pobresa que contempla el Pla de Govern de la XII Legislatura i la Moció 59/XII del Parlament de Catalunya, sobre la igualtat de gènere, que instava el Govern a posar-lo en marxa en un
termini de tres mesos.»
Hi ha de dir:
«5. Posar en marxa, durant tercer trimestre del 2020, el Pacte Nacional per a la
lluita contra la desigualtat redistributiva i la feminització de la pobresa que contempla el Pla de Govern de la XII Legislatura i la Moció 59/XII del Parlament de Catalunya, sobre la igualtat de gènere, que instava el Govern a posar-lo en marxa en un
termini de tres mesos.»
On hi diu:
«14. Presentar, durant el segon semestre del 2020, l’informe d’impacte social de
la Llei 17/201 5, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, tal com estableix la mateixa llei.»
Hi ha de dir:
«14. Presentar, durant el tercer trimestre del 2020, l’informe d’impacte social de
la Llei 17/201 5, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, tal com estableix la mateixa llei.»
Nous punts
Hi ha de dir:
17. Elaborar, en un termini màxim de tres mesos, un estudi d’impacte de gènere de la crisi provocada per la Covid-19 que permeti posar en marxa un pla de xoc
per evitar que la càrrega de cures augmenti la desigualtat entre homes i dones, que
l’ocupació femenina trigui més en recuperar-se i que augmenti la precarietat en els
treballs que realitzen de forma majoritària les dones, com poden ser les treballadores d’atenció a la dependència, les feines de neteja, les cambreres de pis d’hotels, les
treballadores de la llar i de la restauració.

Hi ha de dir:
18. El Parlament de Catalunya reconeix la manca de recursos destinats a fer
front a les diferents formes de violència que afecten les dones i les nenes. Per aquest
motiu insta el Govern de la Generalitat a destinar una partida pressupostària per a
portar a terme mesures específiques de protecció a les dones, a les víctimes de tracta
i d’explotació sexual i d’atenció a les víctimes de violència masclista i els seus infants, que incloguin l’ampliació urgent dels serveis d’atenció psicològica i jurídica
dels SIAD i dels SIE per donar resposta, un cop acabi el confinament, a totes les
dones que han patit violència masclista durant aquesta crisi.
Palau del Parlament, 28 de maig de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model
educatiu
302-00202/12
RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT
Reg. 66276 / Coneixement: Presidència del Parlament, 28.05.2020

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Daniel Serrano Coronado, diputat
del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, en virtut de l’acord de la
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Mesa del Parlament del 26 de maig de 2020 que permet adaptar les mocions registrades com a subsegüents a les interpel·lacions substanciades a la sessió plenària núm.
50 dels dies 4 i 5 de març de 2020, presenten una adaptació del text de l’apartat f
de la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model educatiu (tram.
302-00202/12), que resta redactada de la manera següent:
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Retirar el projecte de Decret sobre programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió i el projecte de Decret sobre concerts educatius, projectes normatius amb una important contestació al sector educatiu.
b) Garantir als propers cursos escolars, com així ha estat des de l’aprovació de la
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, la llibertat d’ensenyament i la lliure elecció
de centre de mares i pares en l’educació sostinguda amb fons públics.
c) Vetllar perquè, en l’àmbit educatiu, es preservi la llibertat d’empresa i d’ideari, de
tal manera que el govern no posi en risc l’existència de cap projecte educatiu a través dels
que garanteix l’accés a una educació d’acord amb els valors i prioritats de les famílies.
d) No adoptar disposicions normatives que posin en risc l’actual configuració del
Servei d’Educació de Catalunya, sistema mixt format per centres educatius públics
i privats sostinguts amb recursos públics.
e) Garantir l’estabilitat, vigència i suficiència del Servei d’Educació de Catalunya, garantint, al mateix temps, el manteniment dels concerts educatius d’aquells
centres que presten, de manera respectuosa amb la normativa, el servei educatiu.
f) Mantenir el sosteniment de fons públics per a l’oferta d’educació diferenciada
a través del Servei d’Educació de Catalunya. En aquest sentit, s’insta el Govern a
renovar, per un període de sis cursos escolars, el concert educatiu als onze centres
catalans que ofereixen educació diferenciada, com la resta de renovacions acordades a través de la resolució del Departament d’Educació del passat 15 de maig.
g) Incloure als pressupostos de la Generalitat per a l’any 2020 la dotació necessària que garanteixin l’estabilitat, vigència i suficiència dels concerts educatius vigents a Catalunya.
Palau del Parlament, 27 de maig de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Daniel Serrano Coronado, diputat,
SP PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions
per a introduir la perspectiva de gènere en el sistema sanitari
302-00204/12
RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT
Reg. 66328 / Coneixement: Presidència del Parlament, 28.05.2020

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Gemma Espigares Tribó, diputada del Grup Parlamentari Republicà, comuniquen a la Mesa
del Parlament que han advertit les errades següents en la moció subsegüent a una
interpel·lació (tram. 302-00204/12) presentada el 9 de març de 2020 i amb número
de registre 60860.
Correcció primera. Al punt 1.a
On hi diu:
«a. Els col·lectius sanitaris per la tasca que realitzen, i en particular, per incloure-hi la perspectiva de gènere diàriament.»
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Hi ha de dir:
«a. Els col·lectius sanitaris per la tasca que realitzen, i en particular, per la
capacitat de resposta sanitària a la crisi de la covid19.
i. Especialment les dones, que són el 70% de la força laboral dels professionals
de la salut i el 88% de les professionals a les residències del nostre país i que han
estat més exposades a la infecció.
ii. A un sistema sanitari que no només cura, sinó que cuida.»
Correcció segona. Al punt 1.b.iv
On hi diu:
«Abordant les reptes...»

Hi ha de dir:
«Abordant els reptes...»
Correcció tercera. Al punt 2
On hi diu:
«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a. Fer una aposta clara per incloure la perspectiva de gènere en els diferents àmbits de la planificació, implementació i avaluació del sistema sanitari.
b. Seguir implementant canvis en l’àmbit de la recerca en salut:
i. A través de la convocatòria PERIS, per tal que la perspectiva de gènere sigui
una realitat (impuls a dones com a investigadores principals, presencia de dones en
els assajos clínics,...).
ii. Introduint indicadors a través de l’AQUAS per a fer-ne l’avaluació i seguiment.
iii. Donant a conèixer el talent femení, i donant suport a les accions que ajuden a
visibilitzar les dones com a referents.
c. Portar a terme formació amb perspectiva de gènere als professionals de la salut, per tal que tinguin les eines adequades per poder millorar la pràctica sanitària.
d. Realitzar actuacions per afrontar aquelles malalties que afecten específicament a les dones i que hagin estat històricament invisibilitzades.
e. Portar a terme formació en violències masclistes als professionals de la salut,
especialment en l’atenció primària, i dotar el sistema de les eines per a la detecció i
abordatge integral d’aquests casos, tot:
i. Fent seguiment de l’eina de cribatge de violència masclista dins el protocol de
seguiment de l’embaràs.
ii. Impulsant accions especifiques per a l’eradicació de les pràctiques nocives que
pateixen les dones migrades.
f. En l’abordatge de la mutilació genital femenina dur a terme les següents mesures:
i. Impulsar la formació dels professionals de la salut.
ii. Donar a conèixer el protocol d’actuació per a prevenir la mutilació genital femenina.
iii. Dotar al sistema dels recursos necessaris per a fer les intervencions quirúrgiques quan ja s’ha produït la mutilació genital femenina.
g. Tenir en compte les propostes de les diferents associacions en el reglament que
ha de desplegar la Llei d’Universalització de l’assistència sanitària, per evitar la limitació de drets, especialment en les dones amb situacions de vulnerabilitat.
h. Fer seguiment dels protocols d’atenció i acompanyament al naixement, de manera que:
i. S’incloguin les recomanacions de l’OMS que prioritzen la presa de decisions
informades de les gestants.
ii. Disminueixin el percentatge i variabilitat de les cesàries.
iii. Es detectin les depressions postpart que afecten el 10% de les dones que donen a llum.
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i. Seguir desplegant el model d’atenció a les persones trans, incorporant l’atenció
integral a la cartera de serveis, de manera que es:
i. Reforcin els punts d’atenció i d’intervencions quirúrgiques de reassignació.
ii. Dugui a terme la formació i la identificació de referents a tot el territori.
iii. Treballi la sensibilització de la societat en la concepció de les diferents expressions del gènere.
j. Seguir impulsant mesures que afavoreixin la conciliació de la vida laboral en
l’àmbit sanitari i familiar.
k. Participar en aquells fòrums que promoguin la introducció de la perspectiva
de gènere en les polítiques de salut, com el Women Medical Device Design, per fer
els equipaments més accessibles, usables i còmodes per a les professionals i usuàries.
l. Seguir treballant la perspectiva de gènere de forma transversal en tots els àmbits de govern, mitjançant el desenvolupament del Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022. Especialment en els àmbits de la coeducació, el treball,
l’eradicació de les violències masclistes, l’apoderament personal, la visbilització del
talent femení i l’actuació transversal a totes les polítiques públiques.»
Hi ha de dir:
«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a. Fer propostes concretes per reduir l’impacte de la crisi sobre les desigualtats,
que afecten especialment les dones, amb treballs temporals, a temps parcial i amb
retribucions més baixes.
b. Fer una aposta clara per incloure la perspectiva de gènere en els diferents àmbits de la planificació, implementació i avaluació del sistema sanitari.
c. Seguir implementant canvis en l’àmbit de la recerca en salut:
i. A través de la convocatòria PERIS, per tal que la perspectiva de gènere sigui
una realitat (impuls a dones com a investigadores principals, presencia de dones en
els assajos clínics,...).
ii. Introduint indicadors a través de l’AQUAS per a fer-ne l’avaluació i seguiment.
iii. Donant a conèixer el talent femení, i donant suport a les accions que ajuden
a visibilitzar les dones com a referents.
d. Portar a terme formació amb perspectiva de gènere als professionals de la salut, per tal que tinguin les eines adequades per poder millorar la pràctica sanitària.
e. Realitzar actuacions per afrontar aquelles malalties que afecten específicament a les dones i que hagin estat històricament invisibilitzades.
f. Portar a terme formació en violències masclistes als professionals de la salut,
especialment en l’atenció primària, i dotar el sistema de les eines per a la detecció i
abordatge integral d’aquests casos, tot:
i. Fent seguiment de l’eina de cribatge de violència masclista dins el protocol de
seguiment de l’embaràs.
ii. Impulsant accions especifiques per a l’eradicació de les pràctiques nocives que
pateixen les dones migrades.
g. En l’abordatge de la mutilació genital femenina dur a terme les següents mesures:
i. Impulsar la formació dels professionals de la salut.
ii. Donar a conèixer el protocol d’actuació per a prevenir la mutilació genital
femenina.
iii. Dotar al sistema dels recursos necessaris per a fer les intervencions quirúrgiques quan ja s’ha produït la mutilació genital femenina.
h. Tenir en compte les propostes de les diferents associacions en el reglament que
ha de desplegar la Llei d’Universalització de l’assistència sanitària, per evitar la limitació de drets, especialment en les dones amb situacions de vulnerabilitat.
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i. Fer seguiment dels protocols d’atenció i acompanyament al naixement, de manera que:
i. S’incloguin les recomanacions de l’OMS que prioritzen la presa de decisions
informades de les gestants.
ii. Disminueixin el percentatge i variabilitat de les cesàries.
iii. Es detectin les depressions postpart que afecten el 10% de les dones que donen a llum.
j. Seguir desplegant el model d’atenció a les persones trans, incorporant l’atenció
integral a la cartera de serveis, de manera que es:
i. Reforcin els punts d’atenció i d’intervencions quirúrgiques de reassignació.
ii. Dugui a terme la formació i la identificació de referents a tot el territori.
iii. Treballi la sensibilització de la societat en la concepció de les diferents expressions del gènere.
k. Seguir impulsant mesures que afavoreixin la conciliació de la vida laboral en
l’àmbit sanitari i familiar. La crisi sanitària ha aflorat encara més aquesta necessitat, i cal impulsar i consolidar noves iniciatives que hi donin resposta.
l. Participar en aquells fòrums que promoguin la introducció de la perspectiva de
gènere en les polítiques de salut, com el Women Medical Device Design, per fer els
equipaments més accessibles, usables i còmodes per a les professionals i usuàries.
m. Seguir treballant la perspectiva de gènere de forma transversal en tots els
àmbits de govern, mitjançant el desenvolupament del Pla estratègic de polítiques
d’igualtat de gènere 2019-2022. Especialment en els àmbits de la coeducació, el treball, l’eradicació de les violències masclistes, l’apoderament personal, la visibilització del talent femení i l’actuació transversal a totes les polítiques públiques.»
Palau del Parlament, 28 de maig de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Gemma Espigares Tribó, diputada, GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les seves
interlocucions
302-00205/12
RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT
Reg. 66323 / Coneixement: Presidència del Parlament, 28.05.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Ignacio Martín Blanco, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació
al Govern sobre les seves interlocucions (tram. 300-00247/12).
Moción

El Parlamento de Cataluña:
1. Recuerda que en democracia el diálogo político se desarrolla con transparencia en las cámaras de representación para garantizar el respeto a los principios
constitucionales de libertad, igualdad y pluralismo político, así como los derechos
de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad.
2. Condena el intento de usurpación de las funciones de representación de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad que tienen las cámaras de representación como el Parlament de Cataluña y las Cortes Generales que suponen las
reuniones de instrumentos autodenominados «mesa de diálogo» y «Consell per la
República».
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3. Recuerda que la acción política desarrollada por el Gobierno de España y
cualquier institución pública o representante político, para ser legal y democrática
debe ceñirse a la Constitución Española, garantía última de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, que dispone de mecanismos democráticos para su modificación dentro de la propia Constitución y del ordenamiento jurídico democrático
vigente. Por ello, no es democráticamente asumible que se impongan a la sociedad
postulados negociados al margen de las instituciones y con la sola mención de atenerse al requisito de la «seguridad jurídica», omitiendo deliberadamente la Constitución.
4. Rechaza el intento que implica la mesa de supuesto diálogo, en verdad una
mesa de chantaje, de sustraer al conjunto de la ciudadanía española su soberanía
para decidir sobre cuestiones fundamentales que afectan a los pilares básicos de
nuestra convivencia.
5. Condena la opacidad y la falta de transparencia con la que vienen desempeñando sus negociaciones los miembros del Gobierno de España y los representantes de los partidos políticos separatistas y la ocultación que practican del contenido
de los pactos y concesiones a los que ya han llegado o tienen intención de cerrar.
6. Lamenta que los líderes de los partidos separatistas pretendan actuar en representación del conjunto de los catalanes cuando, al intentar imponer sus exigencias separatistas al Gobierno de España, desprecian y no respetan democráticamente las posturas políticas de la mayoría de ciudadanos de Cataluña y del resto
de España.
7. Muestra su más enérgico rechazo a la desconsideración que supone la mesa de
chantaje entre el Gobierno de España y líderes políticos separatistas para las Cortes
Generales y, por tanto, para los derechos de todos los ciudadanos de España que
están representados en las mismas en condiciones de igualdad.
8. Censura la actitud del Govern de la Generalitat de desechar sistemáticamente los problemas reales de los catalanes y de abandonar las funciones de las instituciones democráticas para exponerlos y remediarlos, dedicando exclusivamente
su tiempo y los recursos públicos a intentar imponer la separación de Cataluña del
resto de España.
9. Constata que el denominado procés ha sido una pérdida de tiempo y recursos
que no ha conllevado ni una sola mejora para la solución de las necesidades reales
de los catalanes, y que ha tenido como principal resultado la división de la sociedad
catalana y el deterioro de la imagen de nuestra Comunidad en el mundo.
10. Insta al Govern de la Generalitat a respetar las instituciones democráticas
vigentes como el Parlament de Cataluña y las Cortes Generales.
11. Declara la inexistencia de conflicto político alguno entre un territorio dotado
de autonomía política como Cataluña y el conjunto de España, en cuyo pueblo reside la soberanía nacional y no en una fracción de este.
12. Consideraría un fraude democrático que el Gobierno de España pactase
conceder cualquier referéndum o consulta sobre cuestiones que afectasen a la soberanía nacional o a los derechos de todos los ciudadanos a resultas de las actividades
que tengan lugar en la autodenominada «mesa de diálogo».
13. Considera un fraude antidemocrático que los políticos negocien y acuerden
dejar sin efecto las resoluciones judiciales que afectan a otros políticos como condición o consecuencia de la autodenominada «mesa de diálogo» y una grave vulneración del principio de igualdad respecto de la aplicación de la legislación penitenciaria al resto de internos en las cárceles.
14. Insta al Govern de la Generalitat a que su acción se dirija a perseguir con
objetividad los intereses generales de los ciudadanos priorizando ante la grave crisis
de la pandemia COVID-19, el objetivo de salvar el máximo número de vidas humanas posible y la máxima actividad económica y los empleos asociados a la misma,
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cesando en su empeño de perseguir los exclusivos intereses partidistas separatistas
a través de la autodenominada «mesa de diálogo».
Palacio del Parlamento, 28 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Ignacio Martín Blanco, diputado, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ús de l’espai
públic
302-00206/12
RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT
Reg. 66322 / Coneixement: Presidència del Parlament, 28.05.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació
al Govern sobre l’ús de l’espai públic (tram. 300-00246/12).
Moción

El Parlamento de Cataluña:
1. Lamenta los perjuicios causados a los miles de usuarios y conductores, así
como a los vecinos y pequeños empresarios que desarrollan su actividad en el área
de influencia de la Avenida Meridiana, por los cortes sistemáticos de esa vía principal de acceso y salida a la ciudad de Barcelona que realizan grupos organizados
que se concentran a diario desde el 15 de octubre de 2019, entre las 19:00 y las
22:00 horas.
2. Insta al Govern de la Generalitat a reconsiderar sus reiteradas autorizaciones
a las concentraciones que cortan a diario la Avenida Meridiana, por el grave perjuicio que provoca a los miles de conductores y usuarios de la vía, así como a los
vecinos y pequeños empresarios de la zona. Caso de persistir la concesión de estas
autorizaciones, deberán compatibilizar el respeto y la salvaguarda de los derechos
de todos los implicados y afectados, limitando y acotando la zona de reunión, que en
todo caso debe dejar libre la calzada y el acceso a los comercios y locales del barrio.
3. Insta al Govern de la Generalitat a que, a través de su Departamento de Interior, ejerza sus competencias y facultades gubernativas en lo que respecta a la garantía del derecho de reunión y manifestación según lo dispuesto en la normativa
vigente y conforme a lo interpretado por los tribunales, garantizando los derechos
y la libertad de movimiento de quienes ni participan ni quieren participar en los actos de protesta que se están produciendo, de forma reiterada, en diversos lugares de
Cataluña.
4. Reprueba al Conseller de Interior, Sr. Miquel Buch, y al Director General de
Administración de Seguridad, Sr. Jordi Jardí, por dar injustificadamente distinto
trato a las manifestaciones según su signo.
5. Insta a las autoridades competentes a ser especialmente diligentes para evitar
actuaciones ilegales en el espacio público que provoquen aún más perjuicios económicos y laborales al sector del turismo, el comercio y la hostelería de Barcelona
que los que ya vienen padeciendo durante los meses de crisis económica y social
motivada por la COVID-19.
6. Remarca que la reiteración de actuaciones ilegales socava la buena imagen
de nuestra comunidad, Cataluña, en el conjunto de España y el exterior y resta toda
credibilidad a cualquier campaña puntual de promoción de la misma como destino
de inversión y/o turístico.
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7. Insta al Departamento de Interior a autorizar las concentraciones y manifestaciones conforme a la legalidad vigente y con cumplimiento de los requisitos sanitarios, especialmente el respeto a la distancia de seguridad entre personas, sin que
este último pueda ser utilizado de manera abusiva como vía para impedir injustificadamente la circulación de ciudadanos y vehículos.
Palacio del Parlamento, 28 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs

3.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació d’emergència educativa
300-00258/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 66095 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la situació d’emergència educativa,
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 3 i 4 de
juny de 2020, amb el text següent:
– Sobre la situació d’emergència educativa.
Palau del Parlament, 26 de maig de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre les mesures en l’àmbit econòmic i
social en la situació actual
300-00259/12
PRESENTACIÓ: SP CUP-CC
Reg. 66563 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2020

A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 160.1
i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre les
mesures en l’àmbit econòmic i social en la situació actual, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 3 i 4 de juny de 2020, amb
el text següent:
– Sobre les mesures en l’àmbit econòmic i social en la situació actual.
Palau del Parlament, 29 de maig de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC
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Interpel·lació al Govern sobre la situació de la cultura per la
pandèmia de Covid-19
300-00260/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 66568 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2020

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, president del Crup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 160.l i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la
Interpel·lació al Govern sobre la situació de la cultura a Catalunya arran de la pandèmia de la COVID-19, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc
els propers dies 3 i 4 de juny de 2020, amb el text següent:
– Sobre la situació de la cultura a Catalunya arran de la pandèmia de la COVID-19.
Palau del Parlament, 29 de maig de 2020
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre la planificació per a gestionar els riscos
derivats de la campanya d’estiu
300-00261/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 66569 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2020

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, president del Crup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 160.l i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la
lnterpel·lació al Govern sobre la planificació i la preparació per fer front als riscos
derivats de la campanya d’estiu per part del Departament d’Interior, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 3 i 4 de juny de 2020,
amb el text següent:
– Sobre la planificació i la preparació per fer front als riscos derivats de la campanya d’estiu per part del Departament d’lnterior.
Palau del Parlament, 29 de maig de 2020
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre la sobirania alimentària en el marc de
la crisi de la Covid-19
300-00262/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 66572 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2020

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·
lació al Govern sobre sobirania alimentària en el marc de la crisi de la COVID-19,
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 3 i 4 de
juny de 2020, amb el text següent:

3.20. Interpel·lacions

48

BOPC 613
29 de maig de 2020

– Sobre sobirania alimentària en el marc de la crisi de la COVID-19.
Palau del Parlament, 29 de maig de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre el tancament de Nissan
300-00263/12
PRESENTACIÓ: GP JXCAT
Reg. 66574 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2020

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament,
presenta la Interpel·lació al Govern sobre el tancament de Nissan, per tal que sigui
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 3 i 4 de juny de 2020,
amb el text següent:
– Sobre el tancament de Nissan.
Palau del Parlament, 29 de maig de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre la relació entre la percepció del
funcionament de la democràcia espanyola segons les dades del
Centre d’Estudis d’Opinió i l’Informe d’Amnistia Internacional
300-00264/12
PRESENTACIÓ: GP JXCAT
Reg. 66575 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2020

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament,
presenta la Interpel·lació al Govern sobre la relació entre la percepció en quant al
funcionament de la democràcia espanyola segons dades del CEO i l’informe d’Amnistia Internacional, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els
propers dies 3 i 4 de juny de 2020, amb el text següent:
– Sobre la relació entre la percepció en quant al funcionament de la democràcia
espanyola segons dades del CEO i l’informe d’Amnistia Internacional.
Palau del Parlament, 29 de maig de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Fascicle segon
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3.30.

Altres tramitacions

3.30.04.

Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «Els centres educatius
d’elevada complexitat davant la crisi derivada de la Covid-19»
360-00029/12
PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 65344).
Acord: Mesa del Parlament, 26.05.2020.
Al president del Parlament

Benvolgut,
Em plau lliurar-vos l’Informe monogràfic sobre els centres educatius d’elevada
complexitat davant la crisi derivada de la COVID-19.
L’informe analitza la situació dels alumnes socialment desfavorits que no han
pogut seguir l’activitat lectiva de manera adequada durant el curs 2019/2020, malgrat les actuacions dutes a terme per administracions, centres i professorat. Entre
les recomanacions, s’emplaça el Departament d’Educació a planificar el nou curs
2020/2021 amb presencialitat per a tothom i demana evitar la semipresencialitat
(modalitat híbrida), i a simplificar el currículum de cara al curs 2020/2021 per al
conjunt de l’alumnat i desenvolupar mesures organitzatives flexibles, adaptades a les
necessitats educatives de cada infant. També subratlla la necessitat d’elaborar un pla
específic per a centres amb elevada complexitat.
Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, en
el seu article 65, aquest informe monogràfic ha d’ésser objecte de debat parlamentari.
Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe, del
qual us suggereixo la seva culminació en una sessió en la comissió que es consideri
més oportuna.
Atentament,
Barcelona, 19 de maig de 2020
Rafael Ribó, síndic de Greuges de Catalunya

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.05.2020.
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de sessions plenàries per al cinquè període de sessions
244-00010/12
ACORD

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 26 de maig de 2020, d’acord
amb el que estableix l’article 83.1 del Reglament, i d’acord amb la Junta de Portaveus ha aprovat el calendari de sessions plenàries per al que resta del cinquè període
de sessions (gener - juliol 2020) següent:
Juny: 3 i 4; 17 i 18
Juliol: 1 i 3; 7, 8 i 9; 22 i 23
A reserva de les modificacions que l’actuació del Parlament demani.
Palau del Parlament, 26 de maig de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent
i Ramió

Acord de la Mesa del Parlament del 12 de maig de 2020 sobre la
represa de l’activitat parlamentària i funcionament del Parlament
395-00121/12
ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 12 de maig de 2020, ha aprovat les mesures que s’han d’adoptar en matèria de prevenció i planificació de la
reincorporació presencial del personal i en la recuperació de l’activitat ordinària del
Parlament de Catalunya, d’acord amb l’informe annex adjunt.
Palau del Parlament, 12 de maig de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent
i Ramió

Informe sobre la represa de l’activitat parlamentària ordinària
Pla relatiu a l’activitat parlamentària ordinària (diputats i grups
parlamentaris)

La represa de l’activitat parlamentària ordinària s’estructuraria en les etapes següents:
Etapa 1-A

Del 18 al 22 de maig de 2020

Etapa 1-B

Del 25 de maig al 12 de juny de 2020

Etapa 2

Del 15 de juny al 31 de juliol de 2020

L’agost del 2020, el Parlament tindrà l’horari i l’activitat habituals d’aquest mes
de l’any.
* Aquest pla de reactivació de l’activitat parlamentària està subjecte a les modificacions que pugui acordar la Mesa del Parlament en qualsevol moment, a les sessions
plenàries que es puguin dur a terme durant les diverses etapes, a les fases de la desescalada, especialment la que faci referència a la ciutat de Barcelona, i a les indicacions
de les autoritats sanitàries.
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Etapa 1-A (del 18 al 22 de maig de 2020)
Accés

Només es permet l’accés dels diputats i el personal dels
grups parlamentaris als despatxos i les dependències que
tenen assignades, en les condicions higièniques i sanitàries
establertes per l’Administració parlamentària. Es fa una
reorganització interna dels espais atenent els criteris sobre
ocupació i les recomanacions de la Direcció de Govern
Interior i del Departament d’Infraestructures, Equipaments i
Seguretat.

Horari d’obertura
de l’edifici

De 8 a 15 hores.

Òrgans

No hi ha canvis respecte a la situació actual, excepte
el dia 21 de maig, que el Ple del Parlament es reuneix
presencialment en format reduït.

Registre

Es fa per mitjà del correu electrònic regsecretariageneral@
parlament.cat. No hi ha atenció presencial, excepte el dia 21
de maig, que es reuneix el Ple del Parlament.

Terminis

Entra en vigor l’acord de deixar sense efecte la pròrroga
extraordinària dels terminis acordada per raó de la pandèmia
de la Covid-19.

Etapa 1-B (del 25 de maig al 12 de juny de 2020)
Accés

Es mantenen les condicions de l’etapa 1-A.

Horari d’obertura
de l’edifici

De 8 a 15 hores.

Òrgans

S’activen tots els òrgans parlamentaris (comissions,
ponències, grups de treballs i intergrups). Les reunions es fan
per videoconferència i es pot votar de manera ordinària (in
voce o a mà alçada), excepte en les sessions plenàries, que
es continuen fent de manera presencial i en format reduït.

Registre

Es fa per mitjà del correu electrònic regsecretariageneral@
parlament.cat. No hi ha atenció presencial, llevat que es
reuneixi el Ple del Parlament.

Etapa 2 (del 15 de juny al 31 de juliol de 2020)
Accés

Es permet l’accés al Palau del Parlament de les persones que
s’hagin de reunir amb els diputats o els grups parlamentaris.

Horari d’obertura
de l’edifici

De dimarts a dijous, de 8 a 19 hores. Dilluns i divendres, de 8 a
15 hores. *

Òrgans

Es recupera la presencialitat de tots els òrgans (Mesa, Junta
de Portaveus, comissions, ponències, grups de treball i
intergrups). Les comissions només es poden reunir a la
Sala de Grups i a la sala 1, per a garantir les mesures de
seguretat. Les sessions plenàries continuen sent presencials
i en format reduït (21 membres).

Registre

Atenció presencial: de dimarts a dijous, de 9 a 14 hores i de
15 a 17 hores. Dilluns i divendres, de 9 a 14 hores. * 1

Es recomana que els diputats portin mascareta al Saló de Sessions i a les sales de
comissions quan no facin ús de la paraula. També es recomana que abans d’entrar a
les diferents sales facin ús dels dispensadors de gel hidroalcohòlic.
* D’acord amb la modificació produïda per l’acord de Mesa del 26 de maig de 2020.
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Informe sobre la reincorporació presencial als llocs de treball de
l’Administració parlamentària
Introducció

El grau de propagació del virus SARS-CoV-2 a Catalunya ha generat una situació de risc per a la salut dels membres del Parlament i del personal de l’Administració parlamentària, especialment del personal més sensible per la seva especial
vulnerabilitat davant la Covid-19, la malaltia infecciosa provocada pel coronavirus
SARS-CoV-2.
El Parlament de Catalunya en tot moment ha estat atent a les notícies, informacions i directrius emeses pels òrgans competents en matèria sanitària, amb l’objectiu
de garantir el funcionament regular dels serveis i, alhora, protegir la salut del personal de l’Administració parlamentària.
En un primer moment, per mitjà de la Secretaria General com a òrgan superior
de tot el personal i de tots els serveis, sota la direcció del president i de la Mesa del
Parlament, es van fer públiques dues circulars amb mesures preventives i de protecció del personal, i també de tipus organitzatiu, amb la voluntat de garantir la continuïtat dels serveis essencials en els diversos centres gestors que asseguressin una
certa normalitat en l’activitat parlamentària i institucional.
En el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya número 575, del 19 de març
de 2020, es van publicar els «Acords de la Mesa del Parlament, dels dies 13 i 17 de
març de 2020, pels quals s’adopten diverses mesures de caràcter excepcional amb
relació al funcionament del Parlament i de l’Administració parlamentària durant el
període de contingència comprès entre el 13 de març de 2020 i el 27 de març de
2020 a causa de l’epidèmia de Covid-19».
L’Administració parlamentària, en tant que les autoritats sanitàries han establert
mesures de protecció davant la Covid-19, centrades en la restricció de les relacions
socials i en el confinament de la població, ha adoptat també mesures relatives a l’organització de l’espai i el temps de treball amb l’adaptació dels mitjans tècnics, per
tal de garantir la continuïtat de la feina al personal, d’una manera relativament ordinària.
Les primeres setmanes del confinament, el Parlament va distribuir ordinadors
portàtils entre el personal de l’Administració parlamentària que desenvolupa funcions tecnicoadministratives, de manera que durant la primera setmana el trenta
cinc per cent del personal tenia els mitjans adequats per a continuar desenvolupant
les seves responsabilitats de manera ordinària per mitjà del teletreball. Aquest percentatge es va anar incrementant les setmanes posteriors, amb la voluntat que cada
centre gestor tingués almenys un quaranta per cent del personal tecnicoadministratiu cobert.
En el cas de l’assistència presencial al Parlament, tot i que s’ha minimitzat tant
com s’ha pogut, durant la primera setmana va ser necessària la presència d’un cert
grau de personal per a poder preparar el treball a distància posterior. Durant el període més dur del confinament, l’assistència presencial es va aconseguir reduir al
màxim, i després de Setmana Santa s’ha anat incrementant progressivament. Ha estat una presència mínima però homogènia i transversal entre tots els col·lectius, atès
que els requeriments han abastat tots els àmbits de responsabilitat en un moment o
altre al llarg del període de confinament. Entre aquests requeriments, destaquen les
tasques relacionades amb la seguretat social, el pagament de factures, l’emissió de
comissions telemàtiques pel Canal Parlament, l’adequació dels llocs de treball per
a complir la distància interpersonal de seguretat, l’adquisició i distribució d’equips
de protecció i la preparació de la sessió plenària del divendres 24 d’abril de 2020.
És remarcable que, durant aquest període, els centres gestors més vinculats al
desplegament de les eines telemàtiques han hagut de sumar a les seves funcions habituals, responent a la necessitat sobrevinguda, el suport i la coordinació entre les
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diverses unitats per tal d’establir els mecanismes pertinents perquè l’impuls del teletreball hagi estat possible amb les garanties i els resultats adequats.
El personal ha hagut d’adaptar la seva esfera més privada a una nova realitat, i
en molts casos no ha estat fàcil. De vegades s’ha hagut de simultaniejar la tasca de
cuidador o cuidadora amb la de treballador o treballadora, sense línia divisòria ni
en l’espai ni el temps, i en molts casos, amb eines pròpies compartides amb altres
membres de la unitat familiar.
Ara la situació ha canviat. Es plantegen escenaris de retorn gradual i el confinament es va suavitzant. Cal, doncs, preveure les mesures necessàries per a una reincorporació segura als llocs de treball.
Mesures d’organització i condicions laborals del personal
1. Mesures generals de protecció

S’aplicaran les mesures generals de protecció davant el risc de contagi pel coronavirus SARS-CoV-2 que determinin les autoritats sanitàries i de funció pública,
i totes les que estableixi la Mesa del Parlament a proposta del servei de prevenció
aliè o del Comitè de Seguretat i Salut. El Parlament segueix les directrius de la Instrucció 4/2020, del 7 de maig, de la Secretaria d’Administració i Funció Pública del
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, sobre les mesures de
prevenció i seguretat que s’han d’aplicar al personal al servei de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, en previsió a
la futura reincorporació presencial al lloc de treball.
L’annex 3 conté el protocol d’actuacions per a persones potencialment contagiades amb el coronavirus o confinades com a mesura preventiva. L’annex 4 inclou
un resum de les mesures higièniques i sanitàries per a protegir les persones i unes
instruccions preventives bàsiques per a la reincorporació presencial del personal al
seu lloc de treball.
Aquestes mesures es faran arribar per correu electrònic a tot el personal del Parlament, s’inclouran a la intranet i al lloc web del Parlament i es publicaran als taulers d’anuncis del personal.
2. Mesures organitzatives de la feina

L’Administració parlamentària, a més d’adoptar les mesures tècniques i de seguretat i protecció del personal que s’han descrit en el document Mesures preventives
aplicades a l’edifici del Palau del Parlament, elaborat pel Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat, té l’objectiu d’adoptar mesures pel que fa a l’organització de la prestació dels serveis, tenint en compte els factors de risc intrínsecs
de l’activitat i l’organització interna.
La reincorporació a la feina en modalitat presencial s’ha de fer de manera progressiva i adequada a l’activitat parlamentària i institucional que es vagi desenvolupant, d’acord amb el que disposin en cada moment la normativa vigent i les autoritats sanitàries.
La reincorporació presencial als llocs de treball de l’Administració parlamentària s’estructura en les etapes següents, que es desenvolupen en l’annex 1:
Etapa 0:

Fins al 17 de maig de 2020

Etapa 1:

Del 18 de maig al 14 de juny de 2020

Etapa 2:

Del 15 de juny al 31 de juliol de 2020

Etapa 3:

De l’1 al 31 d’agost de 2020

Etapa 4:

De l’1 de setembre de 2020 en endavant
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Els paràmetres de la reincorporació són els següents:
– Establir i mantenir els sistemes de teletreball i treball a distància sempre que
sigui possible.
– Establir sistemes d’organització de torns i flexibilització d’horaris per a reduir
la mobilitat en les franges horàries amb més afluència.
– Evitar les reunions presencials, amb l’afavoriment de videoconferències o altres sistemes no presencials.
– Reduir l’assistència presencial al Parlament, tant pel que fa al nombre de dies
com al temps de permanència.
– Reduir el nombre de funcionaris presents de manera simultània en un mateix
espai de treball, per tal de garantir la distància interpersonal de seguretat.
3. Mesures vinculades al personal sensible

El personal pot ser declarat sensible pel metge o metgessa del servei de prevenció aliè, d’acord amb la valoració del seu estat de salut, la seva vulnerabilitat i els
criteris següents:
a) Embarassades.
b) Persones amb problemes de salut crònics de l’aparell respiratori, cardiovasculars o altres patologies associades.
c) Persones que han rebut darrerament tractaments oncològics de quimioteràpia
o radioteràpia o que estiguin immunodeprimides.
d) Persones que formen part del programa d’integració sociolaboral amb capacitat intel·lectual límit.
e) Persones amb diabetis.
f) Persones que durant el període de confinament hagin estat declarades de risc.
g) Persones de més de 60 anys.
El personal declarat sensible, amb la comunicació prèvia al centre gestor respectiu i al Departament de Recursos Humans, disposarà de mesures de protecció especial a l’hora de reincorporar-se presencialment al lloc de treball i, en funció de les
possibilitats que ofereixi el seu lloc de treball i les seves necessitats, li serà aplicable
una de les situacions següents:
a) Permanència al domicili en règim de teletreball.
b) Permanència al lloc de treball amb les mesures d’adaptació de l’espai i les mesures especials que el servei de prevenció consideri adequades.
c) Reubicació del lloc de treball a un altre espai.
d) Permanència obligatòria al domicili, amb la cobertura de permís per deure
inexcusable de caràcter públic, en el cas que no es pugui articular cap de les situacions anteriors.
e) Incapacitat temporal (baixa), declarada pel servei públic de salut.
Correspon al Parlament, i especialment al cap o la cap, o director o directora,
del centre gestor al qual estigui adscrit el funcionari o funcionària, determinar si és
possible l’adaptació del lloc de treball perquè sigui desenvolupat a distància. Si no
fos possible, el servei de prevenció aliè ha d’emetre un informe de valoració i, posteriorment, determinar les mesures que s’han de seguir per a adaptar el lloc.
Les mesures adoptades s’han de comunicar al funcionari o funcionària al més
aviat possible.
La reincorporació del personal especialment sensible o vulnerable queda condicionada a les indicacions del servei de prevenció aliè.
4. Teletreball

S’implanta el Programa especial de teletreball, amb motiu de la Covid-19, durant
el període comprès entre el 15 de juny i el 31 de juliol de 2020, que consta com a
annex 2.
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5. Altres mesures per a la reducció del temps de presència

Els dos principis que regeixen l’activitat presencial de l’Administració parlamentària, d’acord amb les Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre
actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2, del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, són els següents:
– Reduir tant com sigui possible el temps de permanència al centre de treball.
– Reduir el nombre de treballadors presents de manera simultània quan sigui necessari, per tal de garantir la distanciació entre els treballadors.
Durant l’etapa 2, i mentre es produeixi la coexistència de la modalitat presencial i del teletreball, s’establirà un mecanisme de compensació horària que permeti
equilibrar les hores de dedicació entre el personal que s’hagi acollit a una modalitat
de treball o a l’altra, tenint en compte el requisit de desplaçament al lloc de treball,
de manera que:
a) Al col·lectiu que s’aculli al treball presencial se li aplicarà la reducció d’un
15% de les hores de treball, sobre la jornada diària ordinària, establerta per a aquest
període segons l’article 8 de l’Acord sobre les condicions de treball del personal del
Parlament.
b) Al col·lectiu que s’aculli al teletreball se li aplicarà la reducció horària a què fa
referència la lletra a només els dies d’assistència presencial.
Al personal amb reducció de la jornada laboral se li aplicarà el mateix percentatge de reducció horària, en els mateixos termes, sobre la jornada diària que tingui
establerta.
Durant aquesta segona etapa, i mentre no es pugui haver valorat l’adaptació a les
noves modalitats de treball, es pot condicionar l’autorització de dies de permís per
afers personals, establert per l’article 81.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, principalment als dies assignats a teletreball.
6. Mesures excepcionals de conciliació de la vida personal, familiar i
laboral

Durant l’etapa 2, el secretari general, amb l’informe previ del cap o la cap del
centre gestor corresponent, podrà autoritzar motivadament que al personal del Parlament que tingui al seu càrrec fills, o infants en acolliment preadoptiu o permanent,
de fins a catorze anys, o majors dependents, i es vegi afectat pel tancament de centres educatius, o al personal que convisqui amb familiars immunodeprimits o persones grans, se li apliquin, per ordre de preferència, les mesures següents:
a) Flexibilització de l’horari de permanència obligatòria, sense subjecció als límits establerts pels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya o l’Acord sobre les condicions de treball del personal del Parlament.
b) Permanència al domicili, en règim de teletreball, en un model d’horari adaptat.
c) Permanència total o parcial al domicili, en el cas que sigui imprescindible,
amb la cobertura de permís per compliment d’un deure inexcusable.
Si dues persones amb la condició de personal del Parlament comparteixen el fet
causant, no podran gaudir d’aquestes mesures simultàniament.
7. Mesures provisionals de mobilitat i polivalència per a garantir el
funcionament dels serveis

Si en un determinat àmbit de treball es produeix un elevat índex d’absència temporal de personal, com a conseqüència de l’aplicació de les mesures excepcionals
adoptades amb motiu de la crisi sanitària provocada pel coronavirus SARS-CoV-2,
i hi ha el risc que una o diverses unitats administratives quedin desateses, el secretari general podrà fer les adscripcions provisionals que calgui a llocs de treball de la
mateixa classificació professional per a assegurar el manteniment dels serveis, tant
amb personal del mateix centre gestor com d’altres, i n’haurà de donar compte a la
Mesa i al Consell de Personal.
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Les resolucions que s’adoptin a aquest efecte, amb la consulta prèvia dels responsables dels centres gestors afectats, seran immediatament executives.

Annex 1. Etapes de la reincorporació presencial als llocs de treball de
l’Administració parlamentària

Les etapes principals de la reincorporació presencial als llocs de treball de l’Administració parlamentària són les següents:
Etapa 0:

Fins al 17 de maig de 2020

Etapa 1:

Del 18 de maig al 14 de juny de 2020

Etapa 2:

Del 15 de juny al 31 de juliol de 2020

Etapa 3:

De l’1 al 31 d’agost de 2020

Etapa 4:

De l’1 de setembre de 2020 en endavant

Etapa 0 (fins al 17 de maig de 2020). Preparació
Finalitat de l’etapa:

Preparació de l’organització per a la reincorporació,
adaptació dels espais, senyalització, establiment de pautes i
recomanacions.

Horari d’obertura
de l’edifici:

De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Prestació de serveis
del personal:

Manteniment de la reducció de la prestació de serveis
de manera presencial al mínim possible per a garantir el
funcionament de la institució.
Activitat presencial urgent i imprescindible.
Foment del teletreball.

Horari d’atenció
presencial del
Registre:

Només si eventualment es reuneix el Ple del Parlament.

Actuacions no
permeses:

Visites al Palau del Parlament.
Accés a la sala de lectura de la biblioteca.
Entrada de premsa i públic.
Accés al bar restaurant.

En l’etapa 0 es dona preferència a la modalitat de teletreball. Per tant, s’autoritza el personal que actualment treballa a distància perquè ho continuï fent, sempre
que la naturalesa dels nous requeriments de l’activitat laboral no disposi el contrari.
En els casos en què el teletreball no sigui possible, la permanència del personal
al seu domicili, durant aquesta etapa, tindrà la consideració de deure inexcusable de
caràcter públic.
Es determinarà, en funció de l’activitat parlamentària i institucional, quina és la
dotació mínima de personal com a servei essencial i quins seran els espais de treball
habilitats que permetin garantir la realització de les sessions dels òrgans parlamentaris que es puguin convocar de manera ordinària i presencial.
Els caps i directors dels centres gestors han d’establir els mecanismes de flexibilitat horària i rotació entre el personal al seu càrrec per tal de garantir alhora la
prestació del servei i la seguretat del personal.
Només s’obrirà una porta d’accés al Palau del Parlament –la principal–, llevat
que es reuneixi el Ple del Parlament. En aquest cas, s’obririen les dues portes per a
facilitar l’entrada.

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

57

BOPC 613
29 de maig de 2020

Etapa 1 (del 18 de maig al 14 de juny de 2020). Adaptació
Finalitat de l’etapa:

Adaptació progressiva a la prestació de serveis presencials i
establiment dels acords necessaris de teletreball.

Horari d’obertura
de l’edifici:

De dilluns a divendres, de 8 a 15 hores.

Prestació de serveis
del personal:

Prestació esglaonada de serveis presencials.
Activitat presencial essencial i necessària per al
desenvolupament de les properes etapes.
Resolucions de teletreball.

Horari d’atenció
presencial del
Registre:

Només quan es reuneixi el Ple del Parlament.

Actuacions no
permeses:

Visites al Palau del Parlament.
Accés a la sala de lectura de la biblioteca.
Entrada de premsa i públic.
Accés al bar restaurant.

En l’etapa 1 es comença a recuperar una certa normalitat. En aquesta etapa s’ha
de controlar el nombre de funcionaris presents al Parlament de manera simultània i,
alhora, reduir-ne el temps de permanència.
Com en l’etapa anterior, s’autoritza el personal que treballa a distància perquè
ho continuï fent, sempre que la naturalesa dels nous requeriments de l’activitat del
Parlament no disposi el contrari. També com en l’etapa anterior, en els casos en què
el teletreball no sigui possible, la permanència del personal al seu domicili tindrà la
consideració de deure inexcusable de caràcter públic.
En l’etapa 1, els treballadors que tenen restringida l’activitat s’han d’adaptar a assumir noves tasques de polivalència o a rebre noves assignacions.
Només s’obrirà una porta d’accés al Parlament –la principal–, llevat que es reuneixi el Ple del Parlament. En aquest cas, s’obririen les dues portes per a facilitar
l’entrada.
Etapa 2 (del 15 de juny al 31 de juliol). Estabilització
Finalitat de l’etapa:

Reincorporació.

Horari d’obertura
de l’edifici:

De dimarts a dijous, de 8 a 19 hores.
Dilluns i divendres, de 8 a 15 hores. *

Prestació de serveis
del personal:

Activitat presencial per torns, preferentment combinada amb
teletreball.
Teletreball en tots els casos en què sigui possible.

Horari d’atenció
presencial del
Registre:

De dimarts a dijous, de 9 a 14 hores i de 15 a 17 hores.
Dilluns i divendres, de 9 a 14 hores. * 2

Actuacions no
permeses:

Visites al Palau del Parlament.
Entrada de premsa i públic.
Accés a la sala de lectura de la biblioteca.

Bar restaurant:

Obertura amb les limitacions d’aforament i separació que
correspongui d’acord amb la normativa vigent i la fase de
desescalada.

En l’etapa 2 es recupera l’activitat presencial, tot i que s’aplica el Programa especial de teletreball, amb motiu de la Covid-19, durant el període comprès entre el 15
de juny i el 31 de juliol de 2020. El control horari es fa amb la targeta de fitxar i, en
el cas del teletreball, amb una aplicació informàtica.
* D’acord amb la modificació produïda per l’acord de Mesa del 26 de maig de 2020.
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Els caps i directors dels centres gestors han d’establir els mecanismes de flexibilitat horària i rotació del personal al seu càrrec entre torns, per tal de garantir alhora
la prestació del servei i la seguretat del personal.
L’assignació als torns i horaris de treball s’establirà preferentment de manera
consensuada entre el funcionari o funcionària i el cap o la cap, o director o directora, del centre gestor, sempre en atenció a les necessitats del servei, les mesures de
seguretat i protecció i la voluntat o preferència del personal, d’acord amb la situació
i necessitats de conciliació personals.
Així mateix, el personal pot sol·licitar al Departament de Recursos Humans acollir-se a la reducció de la jornada laboral, d’acord amb les circumstàncies personals.
S’obriran les dues portes d’accés al Parlament, llevat que es constati que amb una
de sola no es perjudica l’entrada i sortida, especialment a la tarda.
Es mantenen les mesures tècniques i de protecció i seguretat, d’acord amb els
criteris sanitaris i l’evolució de la malaltia.
Etapa 3 (de l’1 al 31 d’agost). Agost
Finalitat de l’etapa:

Obertura del Parlament en condicions similars a altres mesos
d’agost.

Horari d’obertura
de l’edifici:

De dilluns a divendres, de 8 a 15 hores.

Prestació de serveis
del personal:

Activitat presencial en condicions similars a altres mesos
d’agost.
Teletreball de manera puntual.

Horari d’atenció
presencial del
Registre:

De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Actuacions no
permeses:

Visites al Palau del Parlament.
Accés a la sala de lectura de la biblioteca.
Entrada de premsa i públic.

Bar restaurant:

Només obertura de la barra del bar, com la resta de mesos
d’agost.

En l’etapa 3, s’intenta mantenir un nivell d’activitat similar al del mes d’agost
dels darrers anys.
Només s’obrirà una porta d’accés al Parlament, llevat que es reuneixi el Ple del
Parlament o la Diputació Permanent. En aquest cas, s’obririen les dues portes per a
facilitar l’accés.
Etapa 4 (a partir de l’1 de setembre). Nou començament

La Mesa del Parlament haurà d’avaluar com s’han desenvolupat les etapes anteriors i decidir si el programa de teletreball ha de continuar amb els mateixos paràmetres i si és convenient començar a fer visites i permetre l’accés a la sala de lectura
de la biblioteca, i l’entrada de premsa i públic. De la mateixa manera, la Mesa s’haurà de pronunciar sobre una eventual obertura de l’edifici de 8 a 20 hores.
També caldrà decidir si el personal amb capacitats especials (actualment, dues
treballadores amb síndrome de Down i dos treballadors amb diversitat funcional) es
pot reincorporar a l’activitat presencial al Parlament durant aquesta etapa o ho haurà
de fer més endavant.
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Annex 2. Programa especial de teletreball, amb motiu de la Covid-19,
durant el període comprès entre el 15 de juny i el 31 de juliol de 2020
Definició i característiques del teletreball

El teletreball és la modalitat de prestació de serveis de caràcter no presencial,
basada en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, que possibilita
als treballadors dur a terme una part o la totalitat de la seva jornada laboral de manera no presencial.
El teletreball no és un dret ni una obligació, sinó una possibilitat que ofereix
l’Administració parlamentària en funció de les característiques de les tasques de
cada lloc de treball, sens perjudici que estigui altament recomanat en certes situacions, com és el cas del personal vulnerable.
Punt de partida

Fins ara la incorporació de la modalitat del teletreball tenia com a objectius contribuir a reduir el nombre de desplaçaments, estalviar el consum energètic, prevenir
riscos d’accidents in itinere i afavorir la conciliació de la vida professional i la personal. No obstant això, la pandèmia de la Covid-19 ha posat el teletreball al centre
d’atenció com a condició necessària per a fer possible continuar prestant els serveis
administratius i garantir una ocupació moderada dels espais de treball per a complir
la distància interpersonal de seguretat entre els treballadors.
Principis

El Parlament segueix els principis de l’Acord marc europeu sobre el teletreball,
del 16 de juliol de 2002; en concret:
– El caràcter voluntari i reversible del teletreball.
– El principi d’igualtat de tracte entre el personal que opta per la modalitat de
teletreball i el que opta per la modalitat presencial, comparables en tot el que afecta
les condicions d’ocupació i, en concret, els drets de formació i promoció professional i l’exercici de drets col·lectius.
– La responsabilitat empresarial amb relació a la protecció de dades, el respecte
a la vida privada i la intimitat del personal en modalitat de teletreball i la protecció
de la seguretat i la salut.
Durada

La durada d’aquest programa és del 15 de juny al 31 de juliol de 2020.
En finalitzar el temps pel qual s’autoritza la prestació de serveis en règim no presencial, el treballador o treballadora tornarà a prestar serveis d’acord amb el règim
horari presencial que tenia establert prèviament i en els mateixos termes que en el
moment de la incorporació a la modalitat no presencial, llevat que a partir d’aquella
data hi hagi un altre programa de teletreball al qual es pugui acollir.
El personal que s’acull a la modalitat de teletreball té la condició de teletreballador o teletreballadora únicament el temps de durada de la prestació de serveis en la
modalitat no presencial, i queda sense efecte si canvia de lloc de treball.
Aquesta situació és reversible en qualsevol moment a instància de la persona autoritzada i del cap o la cap del departament, o del director o directora.
Suspensió de la condició de teletreballador o teletreballadora

El secretari general pot suspendre temporalment la condició de teletreballador o
teletreballadora per circumstàncies sobrevingudes que afectin la persona o per necessitats del servei que justifiquin la mesura.
En la tramitació del procés, s’ha de comunicar presencialment a la persona afectada. Una vegada acreditades les circumstàncies que ho justifiquen, el secretari general ha de dictar una resolució motivada de suspensió de l’autorització, i hi ha d’indicar el termini de la suspensió.
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L’autorització es pot suspendre temporalment per circumstàncies sobrevingudes
que afectin la persona autoritzada, per necessitats del servei degudament justificades, o per problemes de l’equip informàtic o del sistema de comunicació i connectivitat. En aquest darrer supòsit, la persona autoritzada ha de prestar serveis en règim
presencial fins que els problemes es resolguin.
Consideracions generals

– La jornada en règim de teletreball admet flexibilitat, respectant les pauses i els
descansos entre jornades, i també les franges horàries de disponibilitat obligatòries
per interconnexió i coordinació que es puguin establir dins l’horari de permanència
obligatòria.
– La sol·licitud és voluntària i va destinada al personal que ocupa llocs de treball
que no requereixen una presència física continuada, amb l’autorització prèvia del
cap o la del centre gestor.
– La sol·licitud ha d’indicar els mitjans amb què compta el treballador o treballadora, que podrien permetre el teletreball. Si es considera pertinent, i en vista de les
sol·licituds presentades, es pot demanar als treballadors que utilitzin els seus propis
mitjans per a garantir que puguin prestar serveis en la modalitat de teletreball el màxim nombre possible de sol·licitants.
– La prestació del servei en la modalitat de teletreball ha de respectar la jornada
laboral setmanal assignada al treballador o treballadora.
– El control horari es farà amb el fitxatge per mitjà d’una aplicació mòbil.
– La persona que presta serveis en modalitat de teletreball ha d’estar localitzable
durant la seva jornada per mitjà de qualsevol sistema de comunicació directa.
– Durant les jornades de teletreball, per necessitats del servei degudament justificades i amb l’avís previ de, com a mínim, vint-i-quatre hores, es podrà exigir al
treballador o treballadora l’assistència presencial obligatòria al Palau del Parlament.
– El cap o la cap té l’obligació de supervisar i organitzar la feina del personal que
s’aculli al teletreball.
– El servei de prevenció de riscos laborals ha de facilitar al personal que s’aculli
a la modalitat de teletreball l’avaluació de riscos de la seva activitat, i també la informació pertinent en matèria de seguretat i salut laboral per a evitar els riscos laborals
i, si calgués, disposar de les mesures preventives necessàries.
Obligacions del teletreballador o teletreballadora

El personal que s’acull a la modalitat de teletreball té les obligacions següents:
– Complir la jornada de teletreball que pertoqui.
– Fer els marcatges de control horari corresponents a cada jornada de teletreball.
– Fer una relació de les tasques diàries i una avaluació setmanal de la feina a
distància.
– Garantir les condicions de prevenció i salut laboral establerta per la normativa.
– Respectar la normativa sobre protecció de dades personals i de confidencialitat
i la resta de normativa continguda en els Estatuts del règim i el govern interiors del
Parlament de Catalunya.
Organització

Correspon als caps o directors dels centres gestors determinar les tasques concretes que han de dur a terme els treballadors que prestin el servei en règim de teletreball, i també fer-ne el seguiment.
L’organització de la feina requereix identificar objectius i fites, per mitjà d’indicadors de seguiment, i avaluar el grau de compliment.
Aquesta modalitat de treball ha de contribuir a promoure un model basat en la
responsabilitat i l’assoliment de resultats mesurables.
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Requisits

Pot sol·licitar la prestació del servei en modalitat de teletreball, d’acord amb aquest
programa, el personal de l’Administració que compleixi les característiques següents:
a) Ocupar un lloc de treball que es pugui adaptar a la prestació a distància.
b) Disposar d’un equip informàtic i de sistemes de comunicació i connectivitat
a internet suficients i segurs amb les característiques que defineixi el Departament
d’Informàtica i Telecomunicacions.
c) Emplenar la sol·licitud i aportar les dades i la documentació requerides.
d) Contestar el qüestionari d’autoavaluació de riscos laborals i enviar-lo al servei
de prevenció aliè.
Model de teletreball en el Programa Covid-19

Llocs de treball amb adaptació no problemàtica per a la prestació a distància:
3 dies de feina presencial

2 dies de teletreball

Llocs de treball amb adaptació parcial:
4 dies de feina presencial

1 dia de teletreball

Aquest model es pot adaptar al personal sensible, al qual es procurarà facilitar la
modalitat de teletreball. A aquest personal se li poden augmentar les jornades de teletreball, sempre que l’adaptació per a la prestació a distància no sigui problemàtica.
Personal a qui es facilitarà el teletreball

El personal a qui es procurarà facilitar que presti serveis en la modalitat de teletreball és el següent:
– Personal sensible amb relació a la pandèmia de la Covid-19.
– Personal amb familiars al seu càrrec, si ningú altre no se’n pot cuidar, especialment en el cas de fills menors de catorze anys, persones dependents o pares més
grans de setanta anys que conviuen al domicili habitual.
– Personal per al qual l’adaptació a la prestació del treball a distància sigui
menys problemàtica.
Sol·licitud i autorització

Els interessats a acollir-se al programa de teletreball hauran d’emplenar la sol·licitud que rebran per correu electrònic –i que també tindran disponible a la intranet,
entre els documents de Recursos Humans– i lliurar-la al seu cap o la seva cap abans
del 3 de juny de 2020, a les 12 hores, perquè comprovi que el treballador o treballadora compleix les condicions requerides per a acollir-se a la modalitat de teletreball.
Els caps hauran d’enviar al secretari general una proposta conjunta amb relació
al seu departament o oficina, per tal que hi doni el vistiplau. Si el cap o la cap, o
director o directora, del centre gestor considera que el lloc de treball de la persona
sol·licitant no compleix les condicions requerides perquè s’aculli a la modalitat de
teletreball, ho haurà de justificar.
Planificació dels centres gestors

La proposta conjunta del cap o la cap del centre gestor ha de contenir la disposició de sistemes de torns i de redistribució de personal. La finalitat d’aquestes mesures ha de ser garantir la continuïtat de la prestació del servei. Es recomana, sempre
que sigui possible, que s’estableixin equips de treballadors per àrea o servei, que no
cal que coincideixin presencialment, de manera que puguin fer torns, ja sigui en dies
successius o, eventualment, en presència alterna de setmanes.
Motius de denegació o de revocació

La sol·licitud per a desenvolupar a distància les funcions del lloc de treball pot
ser denegada, o revocada un cop concedida, per alguna de les causes següents:
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a) Perquè no es compleixen els requisits d’aquest programa.
b) Per necessitats del servei, degudament acreditades per mitjà d’un informe motivat del cap o la cap, o director o directora, del centre gestor.
c) Per canvi de lloc de treball.
d) Per raons organitzatives, degudament acreditades per mitjà d’un informe motivat del cap o la cap, o director o directora, del centre gestor.
e) Per limitacions en les infraestructures tecnològiques o la impossibilitat de garantir la connectivitat al lloc des d’on es pretén treballar.
f) Per incompliment de la persona sol·licitant dels objectius establerts pel seu cap
o la seva cap, o director o directora.
g) Per rendiment insuficient, degudament justificat, de la persona sol·licitant.
h) Per no adoptar les mesures preventives recomanades pel tècnic de prevenció
de riscos laborals o negar-se que el personal corresponent efectuï les funcions de
comprovació del compliment d’aquestes mesures.
i) Per qualsevol altra causa degudament justificada.
Coordinació, control i avaluació del Programa de teletreball Covid-19

El Departament de Recursos Humans ha de fer públiques les dades d’adhesió al
programa de teletreball, les conclusions i l’aplicació. Una vegada finalitzat el període
d’aplicació del programa, se’n farà una avaluació, en la qual participaran el treballador o treballadora, el seu cap la seva cap, o supervisor o supervisora, i el Departament de Recursos Humans.
Annex 3. Protocol d’actuacions per a persones potencialment
contagiades amb el coronavirus o confinades com a mesura preventiva

I. El personal que presenti símptomes de febre, tos o sensació de dificultat per
a respirar (dispnea) es considera un cas de possible contagi del coronavirus SARSCoV-2. Aquest personal està obligat a:
1r. Restar al seu domicili i abstenir-se d’anar a treballar.
2n. Posar-se en contacte telefònicament amb el seu centre d’atenció primària
(CAP), en el cas dels dies feiners, o trucar al 061 CatSalut Respon - Sistema d’Emergències Mèdiques, en el cas dels caps de setmana. Els professionals sanitaris, després de fer la valoració que correspongui, donaran les indicacions pertinents.
3r. Comunicar immediatament la situació a:
a) El seu cap o la seva cap del centre gestor.
b) El tècnic de prevenció de riscos laborals o un dels membres del Departament
de Recursos Humans.
c) La metgessa del Parlament.
Cal tenir en compte que, a banda dels símptomes descrits més amunt, algunes
persones contagiades amb el coronavirus SARS-CoV-2 també poden experimentar
esgarrifances, dolor muscular, congestió nasal, alteracions en l’olfacte, abundant secreció nasal, mal de coll, mal de cap, gastroenteritis i vòmits.
II. La metgessa del Parlament o el tècnic de prevenció han d’informar el servei
de prevenció Aspy Prevención de les comunicacions que rebin d’acord amb el punt
I.3r, i han de recollir la informació de les persones de l’entorn laboral amb qui ha
estat en contacte la persona amb símptomes. Per un principi de precaució, en el cas
que aquests contactes s’hagin produït durant un temps superior a quinze minuts i
a una distància inferior a dos metres, el Departament de Recursos Humans ha de
comunicar a aquestes persones que s’han de quedar preventivament al domicili i
prestar els serveis a distància, mentre el personal mèdic de vigilància de la salut en
fa l’estudi definitiu. També ha de sol·licitar de manera immediata la desinfecció del
lloc de treball de la persona amb símptomes i ha de garantir que l’equip de treball i
el seu entorn és coneixedor de l’episodi.
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III. En els casos que sigui procedent l’aïllament domiciliari, el personal mèdic
de vigilància de la salut del servei de prevenció Aspy Prevención ha d’elaborar un
informe que indiqui la necessitat del confinament i, si escau, la incapacitat temporal
(en funció dels símptomes i la possibilitat de treballar a distància). Aquest informe
ha de ser lliurat a la persona interessada, per tal que el personal mèdic del sistema
públic de salut emeti el comunicat de baixa corresponent, en cas necessari.
Annex 4. Mesures higièniques i sanitàries preventives adoptades per a
la protecció personal

El Parlament ha anat adoptant les mesures higièniques i sanitàries per a protegir
els treballadors davant la pandèmia de Covid-19 i les ha anat revisant en funció de
l’evolució de la malaltia, el coneixement científic de cada moment i les indicacions
de les autoritats sanitàries i laborals.
En concret, el Parlament segueix la Instrucció 4/2020, del 7 de maig, de la Secretaria d’Administració i Funció Pública del Departament de Polítiques Digitals i
Administració Pública, sobre les mesures de prevenció i seguretat que s’han d’aplicar al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, en previsió a la futura reincorporació presencial
al lloc de treball.
Les principals mesures que s’han adoptat són les següents:
– El personal que duu a terme tasques presencials al Palau del Parlament rep
mascaretes respiratòries i guants per a minimitzar el contacte amb espais i eines comunes. La provisió de mascaretes del tipus FFP2 o quirúrgiques s’ha fet en funció
dels criteris de la dita instrucció.
– Al Palau del Parlament hi ha informació sobre el rentatge de mans amb aigua
i sabó i també amb gel hidroalcohòlic.
– Al Palau del Parlament s’han incrementat els dispensadors de gel hidroalcohòlic, distribuïts pels espais comuns: vestíbuls, passadissos i lavabos. A més, diversos
centres gestors també disposen d’ampolles de gel hidroalcohòlic.
– Es mesura la temperatura de les persones que volen accedir al Palau del Parlament.
– Per a situacions que requereixin una distància interpersonal inferior a la de seguretat, s’ha previst l’ús de pantalles facials, com per exemple mampares.
El Parlament s’ha adherit voluntàriament a la compra centralitzada de mascaretes, guants de nitril i gel hidroalcohòlic per mitjà de la Comissió Central de Subministraments, que és l’òrgan de contractació dels productes, béns mobles i serveis
de referència d’acord amb el que estableix el Decret 96/2001, del 20 de març, sobre
organització i competències per a la contractació dels subministraments i dels seus
serveis complementaris, relacionats o derivats dins l’Administració de la Generalitat i altres organismes públics que es declarin de contractació centralitzada. D’acord
amb les previsions de les persones que assistiran presencialment al Parlament durant
cada etapa del retorn progressiu a l’activitat habitual i les tasques que duran a terme,
s’han encarregat mascaretes, guants i gel hidroalcohòlic fins al final de l’any 2020.
Instruccions preventives bàsiques per a la reincorporació del personal
al lloc de treball

1. Compliu totes les mesures de prevenció que se us indiquin.
2. Mantingueu la distància de seguretat interpersonal de dos metres.
3. Eviteu la salutació amb proximitat i el contacte físic, especialment l’encaixada de mans.
4. Eviteu, en la mesura del possible, utilitzar equips, dispositius, estris i objectes d’altres treballadors. En cas que sigui necessari, augmenteu les mesures de precaució i, si podeu, desinfecteu-los abans d’usar-los. Si no és possible, renteu-vos les
mans immediatament després d’haver-los fet servir.
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5. Renteu-vos freqüentment les mans amb aigua i sabó, especialment després de
tossir o esternudar o després de tocar superfícies potencialment contaminades, i utilitzeu el gel hidroalcohòlic. Cada rentatge ha de durar almenys 20 segons i s’ha de
fer amb aigua calenta i sabó. Seguiu aquestes instruccions:
a) Fregueu-vos les mans amb l’aigua i el sabó.
b) Renteu-vos la part posterior de les dues mans, incloent-hi els dits.
c) Entrellaceu els dits i torneu-vos a fregar les mans.
d) Fregueu-vos els polzes i les puntes dels dits.
e) Fregueu-vos les ungles.
f) Esbandiu-vos les mans i eixugueu-vos-les bé amb paper d’un sol ús.
6. En tossir i esternudar, cobriu-vos el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús
i a continuació llenceu-lo a una galleda d’escombraries amb tancament. Si no teniu
mocadors, cobriu-vos el nas i la boca amb la part interna del colze per no contaminar les mans.
7. Eviteu tocar-vos els ulls, el nas o la boca.
8. Faciliteu la feina al personal de neteja quan abandoneu el vostre lloc deixant-lo lliure d’objectes i qualsevol element que dificulti la neteja i la desinfecció.
9. Llenceu qualsevol deixalla d’higiene personal –especialment, els mocadors
d’un sol ús– immediatament a les papereres o contenidors habilitats.
10. Si noteu que comenceu a tenir símptomes de Covid-19, aviseu els vostres
companys i superiors, extremeu les precaucions tant de distanciament social com
d’higiene mentre sou al lloc de treball i contacteu immediatament amb el servei
de prevenció de riscos laborals, amb el vostre metge d’atenció primària, al telèfon
d’atenció a la Covid-19, o utilitzeu l’aplicació STOP COVID19 CAT al vostre telèfon mòbil o tauleta.

Pla de contingència
Mesures preventives aplicades a l’edifici del Palau del Parlament

Atès que el Parlament de Catalunya té previst recuperar l’activitat presencial regular, s’estan reforçant les mesures per a la prevenció de contagis al centre de treball.
S’han tingut en compte les prescripcions de les autoritats sanitàries competents,
l’avaluació de riscos i mesures de protecció dels diferents llocs de treball i les determinacions i recomanacions que han emès la Generalitat de Catalunya i altres administracions.
L’organització preventiva, després de valorar el risc d’infecció de SARS-CoV2 a
l’edifici del Palau, estableix com a protocol de control la implantació i la modificació de certs procediments per a aconseguir que la represa de l’activitat es pugui dur
a terme en condicions de seguretat.
1. Mesures relacionades amb els accessos a l’edifici

Per a donar compliment a les recomanacions pel que fa a la confluència de persones en accessos, i per a evitar aglomeracions, mantenir les distàncies de seguretat i
la capacitat de control, s’estableix que tothom qui vulgui accedir al Palau del Parlament ho ha de fer per una de les dues portes de control amb arc de seguretat (llevat
que se n’estigui exempt per motius mèdics).
L’accés d’entrada al Parlament és a través d’un accés que s’ha habilitat sota els
porxos, disposat en forma de Z per mitjà de fites o tanques.
La via de sortida és la porta giratòria del vestíbul principal.
Per a evitar el contagi en l’atenció directa al públic, s’ha instal·lat una mampara
de protecció per al personal que rep, identifica i lliura les acreditacions.
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Als accessos es reforcen els senyals amb informació de mesures preventives i
distanciament social, i es garanteix la disponibilitat i la facilitat d’accés al gel hidroalcohòlic per a rentar-se les mans.
Durant els tres pròxims mesos s’estudiarà la possibilitat de modificar i redistribuir els espais per tal d’incrementar el control d’accés a l’edifici i millorar el flux i
la seguretat de les persones.
2. Mesures relacionades amb el trànsit de persones dins l’edifici

Seguint les recomanacions d’evitar els creuaments de persones per a minimitzar
la possibilitat de contagi, es reordenen direccions de pas i se separen els sentits de
la marxa en els espais per al pas de persones.
– Entrada a l’edifici, per les portes amb escàner.
– Sortida de l’edifici, per la porta giratòria del vestíbul principal.
– Escala d’honor, dividida en dos sentits.
– Escala de pedra dreta (la d’accés de Registre), de pujada.
– Escala de pedra esquerra (la d’accés a Recursos Humans i Serveis Jurídics),
de baixada.
– Passadís de les golfes (sales 5, 6 i 7), un únic sentit.
– Passadís de reprografia, un únic sentit.
– Passadís d’Oïdoria de Comptes, un únic sentit.
– Sala de passos perduts de planta baixa, dos sentits amb divisió central feta amb
fites.
– Sales de passos perduts dels canelobres, rosa i grisa, dos sentits amb divisió
central feta amb fites.
– Passadís sales, un únic sentit.
– Passadís de vicepresidències i secretaries, un únic sentit.
– Passarel·les d’accés ales, dos sentits amb divisió central feta amb fites.
– Passadís dret de l’hemicicle, sentit únic (aquesta mesura pot ser reversible en
dia de Ple, per a facilitar l’accés als escons).
– Passadís esquerre de l’hemicicle, sentit únic (aquesta mesura pot ser reversible
en dia de Ple, per a facilitar l’accés als escons).
Es fomenta l’ús de les escales en lloc dels ascensors, que tindran senyals amb
informació de mesures preventives en cas que se’n faci ús.
3. Mesures relacionades amb els espais comuns i les sales

Atesa la major probabilitat d’entrar en contacte amb superfícies i objectes contaminats i del contacte directe entre persones, les zones comunes del Palau del Parlament i les sales de reunions i comissions requereixen una atenció especial per a
evitar el risc de contagi. D’acord amb les recomanacions sanitàries, es redueix a un
terç l’aforament de les sales de reunions i de les comissions.
Per aquest motiu, s’instal·larà retolació específica per a informar de l’aforament
màxim, es retiraran cadires per a garantir la distància interpersonal de seguretat i
es marcaran els espais del taulell que no es pot ocupar per a reforçar les mesures.
Es col·loquen elements informatius per a recordar la necessitat de mantenir la
distància de seguretat i, quan sigui possible, es deixen les portes obertes per a evitar
de tocar-ne les manetes.
Caldrà organitzar i preveure un ús esglaonat de les zones comunes.
Es preveu la distribució de dispensadors de gel hidroalcohòlic per tot l’edifici.
4. Mesures relacionades amb els llocs de treball

Es preparen els espais de manera que es pugui garantir la separació de dos metres entre treballadors, d’acord amb les recomanacions de prevenció, per a reduir el
risc de contagi i la possibilitat de contacte interpersonal.
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Per a assolir aquest objectiu, en funció de les necessitats específiques de cada
espai es determinarà l’actuació concreta, d’acord amb la persona responsable o en
qui delegui.
– Acotació i senyalització d’espais.
– Creació de barreres de separació física per mitjà de mobiliari o de mampares.
– Redistribució de mobiliari per a garantir una separació de més de dos metres.
Es recomana que l’ús d’eines, equips de treball, estris d’oficina, telèfons i altres
materials sigui preferentment individual. Si no és possible, caldrà identificar-los per
a desinfectar-los després de cada ús i protocolitzar-ne la neteja.
Es demana que al final de la jornada laboral les taules estiguin lliures de papers
i altres elements per tal de poder procedir a la neteja amb les màximes garanties.
Cal evitar, sempre que sigui possible, traslladar material o equips fora d’una àrea
concreta i, si és possible, tenir separades una zona per a la recepció i una altra per
a l’expedició de material.
Les sales de reunions adscrites també han de minimitzar aforaments, o bé eliminar-se per a ser transformades en espais per a lloc de treball.
5. Mesures relacionades amb els menjadors de personal i bar restaurant

Es limita l’ús dels menjadors de personal sempre que sigui possible, i no s’aconsella la manipulació ni el consum d’aliments al centre de treball.
S’instal·la senyalització per a recordar els aforaments i les mesures preventives.
Per a garantir les distàncies interpersonals de seguretat, es marcaran els espais del
taulell que no es poden ocupar per a reforçar les mesures.
Es col·loquen elements informatius per a recordar la necessitat de mantenir la
distància de seguretat i, quan sigui possible, es deixen les portes obertes per a evitar
que es toquin les manetes.
En aquests espais s’incrementa la freqüència de desinfecció del terra i de les superfícies amb més contacte amb les mans, i es posen a disposició dels usuaris elements de neteja específics per al microones per abans de cada ús. Caldrà organitzar
i preveure un ús esglaonat.
En el cas del bar restaurant del Parlament, es treballa juntament amb el concessionari per a restablir el servei amb totes les garanties sanitàries i amb els protocols
alimentaris establerts. A aquest efecte, s’adaptarà la prestació del servei amb la redistribució de mobiliari per a mantenir la distància interpersonal de seguretat, la
proposta gastronòmica i la manera d’oferir-la.
S’ha incrementat l’oferta i la reposició de venda automàtica mentre no hi hagi
servei de bar restaurant.
6. Mesures relacionades amb les instal·lacions i la neteja

Es treballa perquè l’enllumenat general dels lavabos sigui amb detectors de presència i els urinaris sense polsadors. També s’estan incorporant arreu aixetes temporitzades. La ventilació dels lavabos ha de ser forçada de manera contínua durant
tota la jornada laboral, com a mesura preventiva al contagi.
Als vestidors d’uixers, es tanquen les dutxes.
S’ha modificat en freqüència el protocol de neteja del Parlament, i la neteja de
les superfícies es fa amb aigua i sabó, aigua amb lleixiu diluït o gel hidroalcohòlic.
El servei garanteix la reposició constant de gel hidroalcohòlic als dispensadors.
El servei treballa per torns i en horaris més llargs que la jornada laboral de
l’edifici. Es destina personal específic per a netejar més freqüentment els llocs més
transitats, com ara passamans, botoneres d’ascensors, poms, manetes, mostradors,
marcs o fotocopiadores. També s’incrementa la neteja en els menjadors, després de
cada servei, i en els lavabos.
Es modifiquen els paràmetres de climatització i la renovació d’aire, d’acord amb
els criteris del document elaborat per REHVA sobre com operar i usar les instal·la-

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

67

BOPC 613
29 de maig de 2020

cions tèrmiques per a prevenir la propagació del coronavirus (Covid-19) (SARSCoV-2) als llocs de treball.
L’empresa especialitzada desinfecta les bateries dels aerogeneradors i climatitzadors; es canvien més sovint tots els filtres i se n’incrementa la neteja. La setmana
vinent es netejaran conductes.
7. Coordinació empresarial

Totes les mesures adoptades per a evitar el contagi del coronavirus s’hauran de
fer extensives als altres treballadors que accedeixin al Parlament com a centre de
treball i, de la mateixa manera, caldrà garantir que els treballadors propis quedin
protegits quan es desplacin a fer la seva feina a altres centres de treball.

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 653/XII, sobre la celebració
de festes aquàtiques privades en espais protegits de la Costa Brava
290-00604/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 65194 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 26.05.2020

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 653/XII, sobre la
celebració de festes aquàtiques privades a la cala d’en Massoni i en altres espais protegits de la Costa Brava (tram. 290-00604/12), us informo del següent:
Per una banda, quan el Departament de Territori i Sostenibilitat detecta que
una empresa subjecte a autorització per part del Servei Territorial de Transport per
transport de passatgers organitza o ha organitzat alguna festa diürna o nocturna en
alguna zona protegida, immediatament revoca l’autorització emesa.
Cal tenir present, que aquest tipus d’activitats poden tenir una afectació ambiental relacionada amb el fondeig de les embarcacions directament sobre les praderies de posidònia, així com molèsties per soroll a la fauna protegida i/o amenaçada i
abandonament de residus. Alhora, conceptualment si es donen en un espai natural
protegit no es considera un lloc adequat on desenvolupar aquest tipus d’activitats.
És per això que el Govern, en aquests casos, obra un expedient informatiu i en
el cas concret de la cala d’en Massoni del litoral gironí, el va obrir per l’organització d’aquestes festes. Aquest expedient ha de servir per identificar els propietaris
dels vaixells participants en aquestes festes en espais litorals protegits i establir les
sancions corresponents per dur a terme una activitat sense autorització en un espai
natural protegit.
Tanmateix, en el cas concret, recentment la Subdirecció General de Coordinació
d’Actuacions en Muntanya i Litoral ha informat que, després d’haver realitzat les
corresponents diligències prèvies, l’expedient es va haver d’arxivar de facto, donat
que no va ser possible identificar als presumptes infractors.
Per tal d’evitar futurs casos, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha donat
instruccions als seus serveis d’inspecció perquè, en cas de detectar-se una altra festa similar, aixequin acta i identifiquin els vaixells, per possibilitar la tramitació de
nous expedients sancionadors.
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D’altra banda, arran dels fets a la cala d’en Massoni, la Generalitat en col·laboració amb altres administracions i altres ens públics competents, va actuar per evitar
que es duguessin a terme aquest tipus d’activitats no permeses en altres espais protegits de la Costa Brava.
Concretament, es va aconseguir que es desconvoqués una festa prevista al Parc
Natural del Cap de Creus. El Cos d’Agents Rurals, l’Ajuntament del Port de la Selva
i la Guardia Civil es van assabentar prèviament que es pretenia realitzar una festa
d’aquestes característiques al Port de la Selva, de manera que es va iniciar una actuació per evitar-la. La festa es va desconvocar i, per tant, no es va arribar a dur a
terme.
Pel que fa a les mesures adoptades amb caràcter general per tal d’evitar que es
produeixin aquest tipus d’activitats, cal dir que aquestes festes privades es poden
assimilar a les festes «rave», i els cossos i forces de seguretat poden actuar d’ofici
per tractar-se de festes il·legals, ja que per poder-la dur a terme cal disposar d’una
autorització del Director dels SSTT del Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya i una assegurança de responsabilitat civil.
En els espais protegits de la Xarxa Natura 2000 aquesta és una activitat no regulada que no entra en cap dels supòsits en què cal demanar una autorització o informe favorable.
Tanmateix, quan es realitza dins un Parc Natural sí que cal autorització expressa
del Director/a del Parc Natural. Cal recordar també que la Llei de Costes preveu la
possibilitat de multar per anunciar activitats sense autorització que tinguin lloc en
el domini públic marítimo-terrestre.
De cara a futures temporades d’estiu, el Departament de Territori i Sostenibilitat
col·labora amb el Cos d’Agents Rurals, les entitats locals, la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, el Ministeri de Transició Ecològica i els cossos i forces de
seguretat de l’Estat per tal d’evitar que aquests fets es repeteixin.
També es treballa en la sensibilització ambiental en relació als fondejos directes sobre posidònia, per tal d’incrementar la consciència social i evitar que es produeixin.
Barcelona, 18 de maig de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 677/XII, sobre el compliment
de determinats compromisos amb els treballadors del Consorci per a
la Normalització Lingüística
290-00628/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 65474 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 26.05.2020

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 677/XII, sobre el
compliment de determinats compromisos amb els treballadors del Consorci per a la
Normalització Lingüística (tram. 290-00628/12), us informo del següent:
El Govern promou i garanteix l’ensenyament del català la població adulta en general i especialment per a les persones nascudes a l’estranger, ja que l’aprenentatge del català és un element clau de cohesió social i una necessitat per a la integració social i la participació activa dels ciutadans. En aquests sentit cal recordar que
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l’oferta de cursos del CPNL, presencials i en línia (amb el portal Parla.cat), manté
una demanda creixent des de 2014, majoritàriament de població adulta immigrada.
Per poder donar resposta a l’augment de la demanda formativa en català, el Govern ha previst un increment de l’aportació del Departament de Cultura per mitjà
de la Direcció General de Política Lingüística. L’increment de recursos econòmics
ja ha estat consignat en el projecte de llei de pressupostos per al 2020 que han estat aprovats recentment, de manera que es puguin atendre les necessitats del CPNL
tant pel que fa la plantilla amb la qual ha de poder actuar en l’atenció a la ciutadania
com pel que al seu finançament, d’acord amb el model de finançament que deriva
dels seus Estatuts aprovats el 2018. Cal recordar que el Govern ha avançat en la línia d’incrementar els recursos del CPNL, ja en els exercicis 2018 i 2019, tot i haver
estat en pròrroga pressupostària, per anar assumint progressivament un major finançament del CPNL.
El 2018, el Departament de Cultura va incrementar ja en 1.425.554,57 € la seva
aportació en relació amb l’aportació inicial corresponent al pressupost prorrogat del
2017, essent l’import del total aportat l’any 2018 de 18.956.791,82 €. Pel que fa al
2019, les aportacions del Departament de Cultura al CPNL es van tornar a incrementar i van arribar a un total de 20.322.513,49 €
Per tant, la Generalitat manté el compliment dels compromisos derivats del nou
model de finançament i està aportant des del 2018 les quantitats previstes, per assumir la totalitat del cost del capítol 1 estructural. En aquest sentit, l’aportació de
la Generalitat entre 2017 i 2019 s’ha incrementat d’un 11,17%, amb l’aportació del
Departament de Cultura, per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística.
Pel que fa al 2020, en els pressupostos de la Generalitat s’ha incrementat l’aportació
prevista del Departament de Cultura per al CPNL fins a un total de 22.201.237,25 €,
per atendre demanda de cursos i d’activitats formatives de català, esmentada.
En relació als recursos humans, la reconversió de places amb dedicació parcial
a dedicació completa és un procés que està en marxa des del 2017. Fins ara s’han
reconvertit 37 places del centenar de places en aquesta situació. Aquest procés continuarà en adequació amb les necessitats d’activitat del CPNL i d’acord també amb
què aquesta sigui una opció volguda i expressada pel treballador.
La dedicació d’hores lectives del personal es manté per garantir el desenvolupant
de les necessitats de prestació de servei del CPNL i és en curs la valoració de l’eventual disminució d’hores lectives comptant amb el diàleg, informació i negociació
amb el comitè d’empresa del CPNL, que és continuat i permanent.
Pel que fa a la cobertura de places en el CPNL, aquesta ja és una previsió per al
2020 i exercicis futurs. Amb tot, per poder avançar en aquest objectiu que comporta
un increment de la massa salarial del CPNL, cal remoure les limitacions en aquest
sentit, sobre cobertura de vacants així com eventuals ampliacions de plantilla, establertes per normativa bàsica de l’Estat, que podrien ser revisades, per exemple, per
mitjà de la Llei de pressupostos de l’Estat per al 2020.
Finalment, s’informa que malgrat l’increment de les aportacions de la Generalitat, una part del finançament del CPNL resulta de les aportacions que pertoquen als
ens locals consorciats, alguns dels quals tenen pendents de satisfer les aportacions
corresponents d’exercicis anteriors.
Barcelona, 18 de maig de 2020
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura
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290-00629/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 65570 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 26.05.2020

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 678/XII, sobre el
projecte del Museu del Còmic de Badalona (tram. 290-00629/12), us informo del
següent:
El Departament de Cultura a través de la Direcció General del Patrimoni Cultural, tenia previst reprendre els contactes amb l’Ajuntament de Badalona, per tal
de adaptar i concretar les mesures acordades en el conveni de col·laboració per a la
creació del Centre de les Arts del Còmic i la Il·lustració, signat el 20 de gener de
2010, durant el primer trimestre de 2020.
Ateses les circumstàncies sobrevingudes com a conseqüència de la crisi sanitària derivades del COVID-19 i la declaració per part del Govern Estatal de l’Estat
d’Alarma, així com del canvis succeïts al capdavant de l’alcaldia de l’Ajuntament de
Badalona durant aquest període, no ha estat possible reprendre aquests contactes, la
qual cosa es realitzarà en el moment que s’assoleixin les condicions sanitàries i es
pugui mantenir una activitat normalitzada.
El Departament de Cultura, aquests darrers mesos, ha avançat en la creació de la
Comissió del Còmic i la Il·lustració –es constituí el dia 26 de novembre de 2019–, la
qual la composen experts en els camps del còmic i la il·lustració, amb els següents
objectius:
1. Assessorar en l’elaboració d’un relat unificat referent al Còmic i la Il·lustració
a Catalunya, des dels pioners fins al present. Tenir un discurs cronològic, geogràfic
i temàtic, que ens digui què hi cal incloure, així com escoles, àmbits, vessants i variants. Que no vol dir en cap cas ni lineal, ni únic.
2. Fer el seguiment del cens del còmic, o sigui, de la cartografia dels fons del
còmic i il·lustració que hi ha a les col·leccions públiques del país. L’inventari ha de
donar el llistat i la geografia del que ja es té, així com detectar buits i mancances.
Ha d’incloure el punt de vista de corrents, autors, títols i cronologies. Aquest inventari es farà per àmbits geogràfics i a través de les xarxes d’arxius i de museus ja
existents.
3. Proposar les adquisicions a fer per part de la Generalitat de Catalunya, per
anys naturals, d’acord i amb coherència amb els punts 1 i 2. Entenem per política
d’adquisicions qualsevol forma d’ingrés que signifiqui el títol de propietat dels béns
patrimonials. Unes adquisicions que han de fonamentar-se en la legislació vigent i
fixar– se en les tendències nacionals i internacionals que es perfilen per respondre a
les necessitats i a la legalitat actuals.
La futura Col·lecció Nacional del Còmic persegueix l’objectiu de preservar el
patrimoni cultural català representatiu d’aquesta disciplina artística. Alhora, estar a
disposició del conjunt de museus i centres de custòdia patrimonial, a través de dipòsits i préstecs, per tal de donar-la a conèixer, contribuir a la dinamització de l’oferta
expositiva i generar coneixement en la nostra societat.
4. Suggerir unes actuacions que vagin encaminades a la visibilització del còmic
i la il·lustració. La promoció del valor públic del còmic pot tenir dues línies: la primera, de suport al sector perquè es donin a conèixer els valors culturals i socials, i
no tan sols els econòmics i lúdics; i, la segona, el còmic i la il·lustració com a eina
d’educació, reglada i no reglada, per a tota la ciutadania. Ha de marcar línies d’expo4.50.01. Compliment de resolucions
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sicions. Caldrà que incorpori la comunicació com a activitat transversal per a totes
les accions de la comissió.
Barcelona, 21 de maig de 2020
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Control del compliment de la Resolució 679/XII, sobre el foment i la
difusió del ballet
290-00630/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 65475 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 26.05.2020

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 679/XII, sobre el
foment i la difusió del ballet (tram. 290-00630/12), us informo del següent:
L’ICEC exposa les consideracions i actuacions relacionades amb cada punt de
l’esmentada resolució.
a) Potenciar els programes de difusió del ballet en l’espai públic.
L’ICEC treballa per al desenvolupament i la consolidació de la dansa, tant si es
tracta de ballet com de dansa contemporània, donant suport l’emprenedoria i impulsant a les empreses i els seus professionals per millorar-ne la competitivitat i la seva
professionalització.
En el marc de la seva tasca d’impuls de la creativitat, la producció, la distribució
i l’exhibició de la dansa, l’Àrea de les Arts Escèniques de l’ICEC desplega línies de
subvencions específiques per a aquest sector, així com programes, mesures i altres
dispositius destinats a donar cobertura a la dansa contemporània i al ballet, com és
el cas dels plans de la dansa impulsats aquests darrers anys:
Pla integral de la dansa:
El 2009 el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya impulsa un
pla integral de la dansa en cooperació amb l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya i l’Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya,
que estableix un estat de la qüestió i detecta les mancances del sector.
Pla d’impuls de la dansa:
Sorgit dels acords estratègics establerts en el Pla integral de la dansa per al
desenvolupament del sector, des de 2016 l’Institut Català de les Empreses Culturals
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la coordinació de l’Àrea d’Arts Escèniques, impulsa i lidera, amb la col·laboració del Mercat
de les Flors, el festival Sismògraf, l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, l’Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la complicitat de més de 48 municipis
de Catalunya, el Pla d’impuls de la dansa 2016-2018, una iniciativa que fixa mesures específiques per incentivar la presència de la dansa professional catalana a tot el
país, crear ocupació de qualitat i fomentar una difusió més gran en l’esfera pública
de la dansa per generar nou públic.
El Pla d’Impuls de la Dansa, fins a la data, ha generat un increment addicional
de les contractacions de companyies de dansa catalanes als municipis de Catalunya
durant el 2017 i 2018 del 56%, i un impacte de públic de més de 450.000 espectadors
del conjunt de mesures impulsades.

4.50.01. Compliment de resolucions

72

BOPC 613
29 de maig de 2020

Des dels seus inicis, ha tingut un cost global de 1.222.889 euros, dels quals,
aquest 2018, l’ICEC i el Departament de Cultura n’han aportat 125.000 euros.
b) Emprar totes les eines de col·laboració necessàries amb les escoles de dansa
de Catalunya per a dissenyar i posar en pràctica un programa de difusió i foment del
ballet en l’espai públic.
La col·laboració entre les escoles de dansa per tal de fomentar el ballet en els
equipaments públics cal analitzar-la obrint el debat a la participació del Departament d’Educació, amb competències sobre l’ensenyament artístic superior, el centre públic de la Diputació de Barcelona, així com els centres privats del Maresme i
Tarragona.
c) Coordinar els mecanismes de col·laboració pertinents amb les administracions
per a posar en pràctica un programa de difusió i foment del ballet en l’espai públic.
Aquesta coordinació ja s’està fent a través de la Mancomunitat Cultural, mitjançant les línies d’actuació que impulsen la col·laboració institucional en l’SPEEM i
Programa.cat, entre altres.
Recentment s’ha institucionalitzat la Mancomunitat Cultural amb l’Ordre
CLT/14/2019, de 31 de gener (DOGC 7808), per la qual es crea el Consell de la
Mancomunitat Cultural, que estableix que «la cooperació entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya i les diputacions de Catalunya es considera essencial per al
bon funcionament de les polítiques culturals ja que permet millorar l’exercici de les
competències que té cadascuna d’aquestes administracions públiques en un àmbit en
què comparteixen molts interessos.»
El Consell de la Mancomunitat Cultural és l’òrgan permanent de col·laboració i
coordinació entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les diputacions
provincials en el desenvolupament de les polítiques culturals i s’adscriu al departament competent en matèria de cultura. Es tracta d’un òrgan col·legiat que no té ni
estructura ni pressupost, atès que compta amb les aportacions de cadascuna de les
entitats integrants, i que depèn del departament de cultura. Entre les funcions previstes del consell hi consta: «crear i impulsar grups de treball tècnics, de caràcter
específic, per a l’estudi i anàlisi de les diferents línies d’actuació en l’àmbit de la
política cultural».
El foment i difusió del ballet en l’espai públic, per tant, pot ser una de les línies
de treball a desenvolupar en la Mancomunitat de cultura que vol integrar iniciatives
coordinades amb Educació, incorporant alhora, el conjunt de les quatre diputacions,
en un desplegament territorial d’abast de país.
Barcelona, 18 de maig de 2020
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Control del compliment de la Resolució 680/XII, sobre la inclusió
de la sardana en la llista representativa del Patrimoni Cultural
Immaterial de la Humanitat
290-00631/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 65476 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 26.05.2020

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 680/XII, sobre la
inclusió de la sardana en la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial
de la Humanitat (tram. 290-00631/12), us informo del següent:
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L’informe que ara es redacta es fonamenta, de manera total i absoluta, en l’informe que ja van emetre les dues direccions generals de Patrimoni i de Cultura Popular
quan es va presentar aquesta proposta de resolució al Parlament. Bàsicament perquè
res ha canviat des de llavors, i perquè el Departament de Cultura ja ha completat i
realitzat tots els tràmits legals que es troben dins del seu àmbit competencial.
1) En el reino de España la comunitat sardanista és especialment forta i activa
dins de Catalunya, però també és present a les comarques de la Catalunya Nord, especialment al Rosselló, on la sardana està documentada igualment des de ben antic.
També a Andorra hi ha un moviment sardanista, agrupat al voltant de dues entitats.
Totes aquestes associacions sardanistes es troben dins del marc associatiu de la
Confederació Sardanista de Catalunya i per això la voluntat és que la inscripció a la
Llista Representativa reflecteixi aquesta realitat territorial. Des de la comunitat portadora es va decidir que seria Andorra l’estat que elevés la candidatura a UNESCO
i que per tant seria una proposta de candidatura transnacional Andorra-Espanya-França.
2) En data 28 de febrer de 2019 el Consell Assessor del patrimoni Cultural va
emetre informa favorable en relació a l’esmentada candidatura. Posteriorment, en
data 3 d’abril de 2019, la Consellera de Cultura va resoldre presentar la candidatura
de La Sardana a l’òrgan competent de l’Administració General de l’Estat per ser inscrita a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
3) Per tant, durant el primer semestre del 2019, el govern de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament de Cultura, ja havia realitzat tots els tràmits
necessaris i possibles amb el govern espanyol per a formar part d’aquesta candidatura transnacional a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la
Humanitat de la UNESCO. A tal efecte en data 24 d’abril de 2019 el nostre departament va trametre al Ministerio de Cultura y Deporte la proposta de candidatura
de la Sardana.
4) El govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Cultura, ha demostrat en reiterades ocasions el suport a la proposta de candidatura a
la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la
UNESCO de ‘La Sardana’, i segueix mantenint un contacte directe i habitual amb
les persones responsables de la Confederació Sardanista de Catalunya, impulsora de
la candidatura. I en el futur és previst que continuï realitzant la seva funció d’acompanyament i visibilització del suport institucional a la candidatura.
5) Finalment cal recordar que determinades iniciatives actives de les administracions públiques en favor de possibles candidatures, i que no siguin les legalment
establertes a l’hora de la protecció o reconeixement de l’activitat, o dels informes favorables i preceptius sobre les candidatures a la Llista Representativa del Patrimoni
Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO, podrien arribar ser contraproduents si aquesta organització les considerés una ingerència per part de l’administració pública corresponent.
Per tant, i com ja van manifestar les dues direccions generals el passat 19 d’octubre de 2019, el Departament de Cultura de la Generalitat ha fet tots els tràmits necessaris i possibles davant el Govern de l’Estat per a incloure la sardana en la llista
representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Per aquest motiu
considerem que el Govern ha complert, en la seva totalitat, el punt 1 de la resolució
de 13 de desembre de 2019 de la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya.
Barcelona, 18 de maig de 2020
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura
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290-00641/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 65195 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 26.05.2020

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 696/XII, sobre l’estudi de mesures de millorament de la mobilitat entre Lloret de Mar i Blanes (tram.
290-00641/12), us informo del següent:
Pel que fa al punt a), el Departament de Territori i Sostenibilitat està elaborant
un nou document, que en el seu cas restarà sotmès a la tramitació i procediment legalment establert del Text Refós de Carreteres de Catalunya, amb l’objecte d’analitzar totes les alternatives viables que puguin donar resposta al problema de mobilitat
plantejat, tant des del punt de vista global com local, entre Tordera i Lloret de Mar,
tot emparant un anàlisi multicriteri més adient des d’una valoració tècnica, econòmica i mediambientalment.
Quant al punt b), la xarxa BRCat té com a objectiu proporcionar un sistema de
transport col·lectiu que pugui assolir els nivells de capacitat d’un sistema ferroviari, però amb la flexibilitat de l’autobús. Els corredors BRCat han de combinar estacions, vehicles confortables de baixes emissions, carrils exclusius, plans d’operació
flexibles i tecnologia per proporcionar un servei eficient i d’alta qualitat enfocat a
l’usuari.
D’acord amb l’anterior, l’estudi previ del corredor BRCat de Blanes a Lloret de
Mar ja ha estat impulsat i està previst iniciar la seva redacció quan passi l’actual estat d’alarma. Aquest estudi incorporarà també l’anàlisi de connexió dels dos municipis mitjançant una via ciclista.
Barcelona, 18 de maig de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 707/XII, sobre el compliment
dels cabals mínims del Segre i la depuració de les aigües residuals
del barri de Llívia, de Lleida
290-00652/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 65196 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 26.05.2020

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 707/XII, sobre el
compliment dels cabals mínims del Segre i la depuració de les aigües residuals del
barri de Llívia, de Lleida (tram. 290-00652/12), us informo del següent:
Pel que fa al punt a), des de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) s’ha enviat un
escrit a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre informant del contingut de la Resolució (se n’adjunta còpia) i demanant que la prengui en consideració i que impulsi
las mesures que li pertoquen per tal de fer efectiu aquest punt al més aviat possible.
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Quant al punt b), aquesta actuació, en principi, està planificada per al període
2022-2027, però ja s’ha acordat amb l’Ajuntament de Lleida que s’ha de considerar
com a urgent, de manera que s’avançarà. El procediment de modificació de la planificació hidrològica era complex, i hagués requerit l’aprovació formal del Govern. No
obstant, la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives
i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en
el medi ambient, incorpora un mecanisme més àgil per tal de poder avançar actuacions, de manera que només es requereix l’aprovació per part del Consell d’Administració de l’ACA (art. 148.3 de la Llei 5/2020).
Un cop el Parlament de Catalunya ha aprovat la llei, i s’ha publicat en el DOGC,
l’activació efectiva d’aquest mecanisme ha permès que l’ACA ja hagi posat en marxa la tramitació de l’avançament d’aquesta actuació per tal que es pugui executar
durant el període actual, incloent-la en el Programa de mesures del Pla de gestió del
districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021).
Barcelona, 18 de maig de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 133/XII, sobre l’ascens de la
ultradreta a Europa i l’impacte de la deriva repressiva de l’Estat
espanyol en la construcció europea com una comunitat democràtica
de drets compartits
390-00133/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 65636 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 26.05.2020

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 a la Moció 133/XII, sobre l’ascens de la ultradreta a Europa i l’impacte de la deriva repressiva de l’Estat espanyol en la construcció
europea com una comunitat democràtica de drets compartits (tram. 390-00133/12),
us informo del següent:
La història i la mateixa realitat actual de la Unió Europea (UE) és plena de
clarobscurs, també pel que fa al seu compromís amb els valors de la democràcia,
la igualtat i la llibertat. No obstant això, és difícilment discutible que l’actual procés de construcció europea sorgeix com a resposta a la guerra i a l’autoritarisme i
que té, en conseqüència, una base inequívocament antifeixista. El mateix tractat de
Lisboa (2007) proclama que els valors de la UE són la dignitat humana, la llibertat,
la democràcia, la igualtat, l’estat de dret i els drets humans. Valors, tots i cadascun
d’ells, oposats als que promouen el neo-feixisme i els diversos populismes de dretes.
El combat contra les idees contràries als principis recollits en la Declaració universal dels drets humans i, sobretot, a l’esperit del seu article primer (Tots els éssers
humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres) no pot ser només a
nivell de discurs polític i de formació de governs. Per ser creïble i eficaç, aquesta
voluntat ha de tenir també una translació directa en l’àmbit legislatiu i executiu. En
aquest sentit, les restriccions del dret d’asil, el tancament de fronteres a les persones
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refugiades, l’infern burocràtic pel qual han de passar les persones immigrades, el
tracte discriminatori que sovint practiquen els cossos i forces de seguretat, la inhumanitat amb què es gestionen els fluxos migratoris, la dificultat que tenen les persones provinents de la immigració per exercir la participació política, l’existència de
presons amb un altre nom per a persones que no han comès cap delicte penal (CIE),
etc... debiliten i treuen credibilitat als plantejaments democràtics i humanistes que
es fan des de la política i les institucions. Alhora, el discurs sistemàticament crispat,
el rebuig al diàleg, la criminalització de l’adversari polític, el conspiracionisme, l’excés d’emotivitat, la simplificació de la realitat, el recurs als raonaments dicotòmics
en els quals uns es creuen estar en possessió de la veritat absoluta (valents i patriotes, contra covards i traïdors...), etc... són pròpies del populisme de dretes i reforcen
els plantejaments postfeixistes. És per això que les forces polítiques realment compromeses amb els valors democràtics haurien d’evitar-les tant com els fos possible.
En relació amb la vulneració de drets fonamentals per part de l’Estat espanyol,
tal com va afirmar el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE),
Koen Lenaerts, en els actes de celebració dels 10 anys de l’aprovació de la carta de
drets fonamentals de la UE, l’estat de dret (el rule of law) no implica només l’existència d’un ordenament legal ben estructurat, un aparell de justícia formalment independent del poder executiu i legislatiu i uns procediments més o menys homologables. Cal, també, reforçar les garanties de la independència judicial i orientar
l’acció de la justícia en el sentit de protegir i eixamplar les bases de la democràcia:
la llibertat d’expressió, el pluralisme polític, la llibertat ideològica, la participació
política i tots els drets civils i polítics per extensió. En aquest sentit, considerem greu
la instrumentalització política de la justícia espanyola, no només per evitar un referèndum obert a la participació de tota la ciutadania i per perseguir un determinat
projecte polític (l’independentista), sinó també, tal com descriu la moció, per distorsionar els mateixos mecanismes electorals. La utilització de determinades acusacions (rebel·lió) amb l’únic objectiu d’evitar l’exercici del càrrec pel qual els acusats
havien estat escollits democràticament, l’alentiment o acceleració dels terminis jurídics amb l’objectiu d’impedir o retardar posteriors recursos al Tribunal Europeu
de Drets Humans (TEDH), l’intent (evitat finalment pel TJUE) de fer prevaldre un
tràmit burocràtic al resultat de les eleccions o la vinculació política i el biaix ideològic dels membres de la cúpula judicial són algunes mostres de la manca de qualitat
de l’estat de dret a l’Estat espanyol. En aquest sentit, és important recordar que els
obstacles i impediments que el Regne d’Espanya i el Tribunal Suprem han posat al
nomenament com a eurodiputats de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Toni Comín i Clara Ponsatí no són només una vulneració dels drets polítics d’aquestes quatre persones sinó, sobretot, del dret a la participació política dels més de dos milions
d’europeus que els van votar. Es tracta, en definitiva, d’un intent d’alterar els resultats d’unes eleccions mitjançant una interpretació esbiaixada i interessada de la llei.
Barcelona, 21 de maig de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern de la Generalitat i conseller
d’Economia i Hisenda
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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 la prevenció, l’acció, la comunicació i la
gestió amb relació a l’emergència provocada per l’explosió a les
instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno
(Iqoxe)
354-00228/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 25 de la Comissió d’Interior, tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 492.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el
conseller d’Interior sobre l’explosió en una planta petroquímica de
Tarragona i sobre l’aplicació del Pla d’emergència exterior del sector
químic de Catalunya
354-00230/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 25 de la Comissió d’Interior, tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 492.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el
conseller d’Interior sobre els protocols d’avís i autoprotecció que es
van activar arran de l’accident a l’empresa Industrias Químicas de
Óxido de Etileno (Iqoxe)
354-00234/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 25 de la Comissió d’Interior, tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 492.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el
conseller d’Interior sobre les actuacions dutes a terme arran de
l’accident a l’empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
354-00235/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 25 de la Comissió d’Interior, tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 492.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el
conseller de d’Interior sobre la gestió de l’emergència causada pel
temporal Gloria
354-00251/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 25,
tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 492.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb
el conseller d’Interior sobre els motius del cessament de dos
subdirectors generals de la Direcció General de Protecció Civil
354-00258/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 25,
tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 492.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el
conseller d’Interior sobre les actuacions dels cossos de seguretat
durant el desnonament del Bloc Llavors, de Barcelona
354-00262/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 25,
tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 492.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la
consellera de Salut sobre l’evolució del coronavirus a Catalunya i les
mesures adoptades i previstes pel Departament
354-00264/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units (reg. 61665).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 25.05.2020.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la
consellera de Salut sobre l’evolució de la Covid-19, els estudis fets i
les mesures adoptades a la conca d’Òdena
354-00265/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units (reg. 62194).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 25.05.2020.

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
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 25, tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 492.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la
consellera de Salut sobre la situació de la Covid-19 i el pla de retorn
a la normalitat assistencial
354-00271/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units (reg. 63560).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 25.05.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la represa de les activitats
econòmiques, el paper del transport públic en la mobilitat dels
treballadors i el garantiment de la seguretat
354-00274/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Territori, en la sessió 26,
tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 491.
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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
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 25, tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 492.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb
la consellera de Salut sobre la gestió de l’emergència sanitària
produïda per la Covid-19
354-00277/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Marta Ribas Frías, del GP CatECP (reg. 63605).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 25.05.2020.

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
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 25, tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 492.

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
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 25,
tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 492.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera
de Salut sobre la gestió sanitària de la crisi provocada per la Covid-19
354-00292/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jorge Soler González, del GP Cs (reg. 65487).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 25.05.2020.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la
consellera de Salut sobre l’evolució de les dades de les víctimes
mortals per la Covid-19
354-00295/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC (reg. 65773).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 25.05.2020.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del director general d’Administració
de Seguretat davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els
desordres públics provocats per radicals violents separatistes del 14
d’octubre de 2019 ençà
356-00670/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 25, tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 492.

Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Civil
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els esdeveniments
del 17 d’agost de 2017, els protocols emprats i la gestió del Centre
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
356-00671/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 25 de la Comissió d’Interior, tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 492.

Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè
informi sobre l’explosió del 14 de gener de 2020 en una planta
petroquímica de Tarragona
356-00678/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 25 de la Comissió d’Interior, tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 492.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Protecció
Civil davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el
funcionament dels protocols i mecanismes de detecció de riscos
arran de l’explosió en una planta petroquímica de Tarragona
356-00679/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 25 de la Comissió d’Interior, tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 492.
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Sol·licitud de compareixença del director del Centre d’Atenció i
Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya davant la Comissió
d’Interior perquè informi sobre l’explosió del 14 de gener de 2020 en
una planta petroquímica de Tarragona
356-00680/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 25 de la Comissió d’Interior, tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 492.

Sol·licitud de compareixença del responsable de seguretat del
polígon Sud de la Petroquímica de Tarragona davant la Comissió
d’Interior perquè informi sobre l’explosió del 14 de gener de 2020 en
una planta petroquímica
356-00681/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 25 de la Comissió d’Interior, tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 492.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Protecció
Civil davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les
actuacions dutes a terme arran de l’accident químic a l’empresa
Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00685/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 25 de la Comissió d’Interior, tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 492.

Sol·licitud de compareixença del subdirector general de Coordinació
i Gestió d’Emergències davant la Comissió d’Interior perquè informi
sobre les actuacions dutes a terme arran de l’accident químic a
l’empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00686/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 25 de la Comissió d’Interior, tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 492.

Sol·licitud de compareixença de Pau Ricomà Vallhonrat, alcalde
de Tarragona, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre
l’accident químic a l’empresa Industrias Químicas de Óxido de
Etileno (Iqoxe)
356-00687/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 25 de la Comissió d’Interior, tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 492.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

83

BOPC 613
29 de maig de 2020

Sol·licitud de compareixença de Roc Muñoz Martínez, alcalde de
la Canonja, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre
l’accident químic a l’empresa Industrias Químicas de Óxido de
Etileno (Iqoxe)
356-00688/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 25 de la Comissió d’Interior, tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 492.

Sol·licitud de compareixença de Pere Segura Xatruch, alcalde de Vilaseca, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’accident
químic a l’empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00689/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 25 de la Comissió d’Interior, tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 492.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions
Obreres davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’accident
químic a l’empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00690/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 25 de la Comissió d’Interior, tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 492.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General
de Treballadors davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre
l’accident químic a l’empresa Industrias Químicas de Óxido de
Etileno (Iqoxe)
356-00691/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 25 de la Comissió d’Interior, tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 492.

Sol·licitud de compareixença de Mar Jerez, representant de la
Coordinadora d’Entitats de Tarragona, davant la Comissió d’Interior
perquè informi sobre l’accident químic a l’empresa Industrias
Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00692/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 25 de la Comissió d’Interior, tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 492.
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Sol·licitud de compareixença de Loli Gutiérrez, representant de
l’Associació de Veïns de Bonavista, davant la Comissió d’Interior
perquè informi sobre l’accident químic a l’empresa Industrias
Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00693/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 25 de la Comissió d’Interior, tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 492.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació
d’Associacions de Veïns de Tarragona davant la Comissió d’Interior
perquè informi sobre l’accident químic de l’empresa Industrias
Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00696/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 25 de la Comissió d’Interior, tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 492.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació
Empresarial Química de Tarragona davant la Comissió d’Interior
perquè informi sobre l’accident químic que va tenir lloc a l’empresa
Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe) del polígon sud de
Tarragona el 14 de gener de 2020
356-00697/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 25 de la Comissió d’Interior, tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 492.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la direcció
d’Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe) davant la Comissió
d’Interior perquè informi sobre l’accident químic que va tenir lloc en
aquesta empresa del polígon sud de Tarragona el 14 de gener de 2020
356-00698/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 25 de la Comissió d’Interior, tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 492.
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Sol·licitud de compareixença de la directora general de Protecció
Civil davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els motius
del cessament de la subdirectora general de Programes en Protecció
Civil i del subdirector general de Coordinació i Gestió d’Emergències
356-00729/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 25, tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 492.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Administració de
Seguretat davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el criteri
i l’actuació de la Direcció General d’Administració de Seguretat amb
relació als talls de l’avinguda de la Meridiana, de Barcelona
356-00731/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 25, tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 492.

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
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la
sessió 25, tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 492.

4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de
Salut sobre les actuacions dutes a terme per a afrontar la Covid-19
355-00142/12
SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Departament de Salut (reg. 65569).
Comissió competent: Comissió de Salut.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa de la Comissió de Salut, 25.05.2020.
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Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller
de Territori i Sostenibilitat sobre la represa de les activitats
econòmiques, el paper del transport públic en la mobilitat dels
treballadors i el garantiment de la seguretat
355-00144/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Territori, en la sessió 26, tinguda el 27.05.2020, DSPC-C 491.
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 26 de la Comissió de Territori, tinguda el
27.05.2020, DSPC-C 491.

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

Compareixença d’Àngel Gómez-Quintero i Mora, president de
l’Associació per la Integració Laboral de Mossos d’Esquadra amb
Discapacitats, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre
la modificació de la Llei 10/1994, de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra
357-00680/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió d’Interior, tinguda el 27.05.2020,
DSPC-C 492.

Compareixença de l’alcalde de Tarragona davant la Comissió d’Estudi
de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00700/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector
de la Petroquímica, tinguda el 26.05.2020, DSPC-C 490.

Compareixença de l’alcalde de la Canonja (Tarragonès) davant la
Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00701/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector
de la Petroquímica, tinguda el 26.05.2020, DSPC-C 490.
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Compareixença de l’alcalde de Constantí (Tarragonès) davant la
Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00702/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector
de la Petroquímica, tinguda el 26.05.2020, DSPC-C 490.

Compareixença de l’alcalde de Vila-seca (Tarragonès) davant la
Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00703/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector
de la Petroquímica, tinguda el 26.05.2020, DSPC-C 490.

Compareixença de l’alcalde del Morell (Tarragonès) davant la
Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00704/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector
de la Petroquímica, tinguda el 26.05.2020, DSPC-C 490.

4.55.

Activitat parlamentària

4.55.15.

Convocatòries

Sessió plenària 54
CONVOCADA PER AL 3 DE JUNY DE 2020

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del
Ple del Parlament, el 3 de juny de 2020, a les 10.00 h, al saló de sessions.
Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral.
2. Declaració del Parlament de Catalunya de suport als treballadors de Nissan.
Tram. 401-00035/12. Tots els grups i subgrups parlamentaris. Substanciació.
3. Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals. Tram. 202-00023/12.
Comissió de Territori. Debat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen:
BOPC 553, 39).
4. Decret llei 15/2020, del 5 de maig, pel qual s’autoritza el Consell Català de
l’Esport per prestar garantia durant l’exercici 2020, fins a una quantia màxima global de 8.000.000 d’euros, a favor de l’Institut Català de Finances, per a l’atorgament
de préstecs per facilitar la liquiditat de les entitats esportives inscrites en el Registre
d’Entitats Esportives, afectades per la situació derivada de la Covid-19. Tram. 203-
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00040/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació
del decret llei (text presentat: BOPC 603, 8).
5. Decret llei 16/2020, del 5 de maig, de mesures urgents complementàries en
matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer
front a la COVID-19. Tram. 203-00041/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 603, 10).
6. 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. Tram. 203-00042/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la
validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 607, 12).
7. Decret llei 19/2020, del 19 de maig, de mesures complementàries en matèria
social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19.
Tram. 203-00044/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o
derogació del decret llei (text presentat: BOPC 610, 12).
8. Proposta de resolució sobre les mesures urgents per a garantir els drets dels
treballadors de Nissan Motor Ibérica i cercar alternatives de viabilitat per a l’empresa. Tram. 250-01300/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text
presentat: BOPC 610, 39).
9. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de la reconstrucció
i la reactivació socials i econòmiques. Tram. 252-00026/12. Grup Parlamentari de
Ciutadans, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari
de Catalunya en Comú Podem i Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació (text presentat: BOPC 610, 41).
10. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els pressupostos per al
2020. Tram. 302-00200/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.
11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de dones.
Tram. 302-00201/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.
12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model educatiu.
Tram. 302-00202/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat
i votació.
13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’abordatge des del sistema sanitari de les violències sexuals contra els infants. Tram. 302-00203/12. Grup
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació.
14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions per a introduir la perspectiva de gènere en el sistema sanitari. Tram. 302-00204/12. Grup
Parlamentari Republicà. Debat i votació.
15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les seves interlocucions.
Tram. 302-00205/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ús de l’espai públic.
Tram. 302-00206/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
17. Interpel·lació al Govern sobre la planificació per a gestionar els riscos derivats de la campanya d’estiu. Tram. 300-00261/12. Grup Parlamentari de Ciutadans.
Substanciació.
18. Interpel·lació al Govern sobre la sobirania alimentària en el marc de la crisi
de la Covid-19. Tram. 300-00262/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
19. Interpel·lació al Govern sobre el model educatiu. Tram. 300-00252/12. Grup
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.
20. Interpel·lació al Govern sobre la situació d’emergència educativa. Tram. 30000258/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
21. Interpel·lació al Govern sobre les discriminacions en els diferents àmbits.
Tram. 300-00250/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
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22. Interpel·lació al Govern sobre les mesures en l’àmbit econòmic i social en
la situació actual. Tram. 300-00259/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.
23. Interpel·lació al Govern sobre la situació de la cultura per la pandèmia de Covid-19. Tram. 300-00260/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
24. Interpel·lació al Govern sobre el tancament de Nissan. Tram. 300-00263/12.
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.
25. Interpel·lació al Govern sobre la relació entre la percepció del funcionament
de la democràcia espanyola segons les dades del Centre d’Estudis d’Opinió i l’Informe d’Amnistia Internacional. Tram. 300-00264/12. Grup Parlamentari de Junts
per Catalunya. Substanciació.
Palau del Parlament, 29 de maig de 2020
El president, Roger Torrent i Ramió

4.55.15. Convocatòries
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