BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · cinquè període · número 616 · divendres 5 de juny de 2020

TAU L A D E C O N T I N G U T
1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
1.01. Lleis i altres normes
1.01.01. Lleis
Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació
de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient
200-00012/12
Correcció d’errades de publicació (BOPC 591 i 599)

13

1.10. Acords i resolucions
Resolució 766/XII del Parlament de Catalunya, sobre els delictes d’odi
250-01086/12
Adopció

17

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
2.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre l’increment de l’horari curricular d’educació física en
l’educació primària i l’educació secundària
250-00995/12
Rebuig

18

3. Tramitacions en curs
3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
3.01.01. Projectes de llei
Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00006/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat

19

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

19
19

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

19

3.01.02. Proposicions de llei
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
202-00035/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

19

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
202-00067/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
3.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre l’exigència del pagament del deute que hauria defraudat l’expresident Jordi Pujol a l’Agència Tributària
250-01141/12
Esmenes presentades

20

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

20

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

21

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

21

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

21

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

21

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

21

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

22

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

22

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

22

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

22

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

22

Proposta de resolució sobre la declaració de la Diada de Sant Jordi com a patrimoni
cultural immaterial de la humanitat
250-01205/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

23

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

Taula de contingut

23

2

BOPC 616
5 de juny de 2020

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

23

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

23
23

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

24
24

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

24
24

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

24
24

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

25
25

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

25
25

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

25
25

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

26
26

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

26
26

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

26
26

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

27
27

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

27
27

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

28
28

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

28
28

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

28
28

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

29
29

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

29
29

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

29
29

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

30
30

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

30
30

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

30
30

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

31
31

Proposta de resolució sobre el reforç del personal de les presons durant la crisi de
la Covid-19
250-01232/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre el garantiment de la protecció del personal de les presons davant la Covid-19
250-01233/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

31
31

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

32
32

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

32
32

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

32
32

Proposta de resolució sobre la col·laboració entre les administracions públiques
250-01237/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

33
33

Proposta de resolució sobre la formació artística i les escoles de música
250-01238/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

33
33

Proposta de resolució sobre el garantiment de la viabilitat de les llars d’infants
250-01239/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

33
33

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

34
34

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

34
34

Proposta de resolució sobre la revisió i l’ampliació de les partides econòmiques
destinades a les beques de menjador
250-01242/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

34
34

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

35
35

Proposta de resolució de condemna de la intolerància, l’odi i la discriminació com
a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 i de protecció efectiva dels professionals que n’hagin estat víctimes
250-01244/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució de suport i agraïment als professionals que fan tasques per
a afrontar la crisi de la Covid-19 i de llur protecció efectiva davant d’actes d’assetjament o assenyalament per aquest fet
250-01245/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

35
35

Proposta de resolució sobre la minimització de la situació generada per la crisi sanitària al sector de les colònies escolars
250-01246/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

36
36

Proposta de resolució sobre la suspensió de les rendes de lloguer dels habitatges
públics gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
250-01247/12
Esmenes presentades
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

36
36
36

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi per a quantificar els danys econòmics causats per la Covid-19
250-01248/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

37
37

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

37
37

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
250-01300/12
Esmenes presentades

37

Proposta de resolució sobre la retirada del concert educatiu a l’escola diferenciada
250-01312/12
Presentació: SP PPC

39

Proposta de resolució sobre l’arranjament del passeig Francesc de Blanes afectat
pel temporal Glòria a Llafranc (Palafrugell)
250-01313/12
Presentació: GP CatECP

41

Proposta de resolució sobre la cobertura sanitària al centre d’atenció primària del
Bruc
250-01314/12
Presentació: GP PSC-Units

42

Proposta de resolució sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que condemna la Generalitat a pagar els deutes als ajuntaments
250-01315/12
Presentació: GP Cs

43

Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un pla industrial que garanteixi
el subministrament de material sanitari
250-01316/12
Presentació: GP Cs

45

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla urgent de garantia residencial per
als sensesostre
250-01317/12
Presentació: GP Cs

46

Proposta de resolució sobre l’activació urgent d’un programa de detecció i atenció
de les addiccions en el context de la crisi de la Covid-19
250-01318/12
Presentació: GP Cs

47

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla urgent sobre les necessitats de
la infància i l’adolescència
250-01319/12
Presentació: GP Cs
Taula de contingut

49
6

BOPC 616
5 de juny de 2020

Proposta de resolució sobre la defensa de la vall del Jordà, a Palestina
250-01320/12
Presentació: SP CUP-CC, GP CatECP

50

Proposta de resolució sobre el compliment de la sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya amb relació al pagament als ajuntaments del finançament de
les quotes de les llars d’infants municipals
250-01321/12
Presentació: GP Cs

51

Proposta de resolució sobre la mediació administrativa per a assolir acords entre
les parts en les mesures de suport al pagament del lloguer
250-01322/12
Presentació: GP ERC

53

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la
Sindicatura de Comptes
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018
256-00040/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences

54

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

54

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2020, sobre el Patronat de la Muntanya de Montserrat, corresponent a l’exercici del 2017
256-00042/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences

55

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups
de treball
Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de la reconstrucció i la
reactivació socials i econòmiques
252-00026/12
Esmenes presentades

55

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

57

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de dones
302-00201/12
Esmenes presentades

61

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model educatiu
302-00202/12
Esmenes presentades

65

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’abordatge des del sistema
sanitari de les violències sexuals contra els infants
302-00203/12
Esmenes presentades

67

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
Esmenes presentades

70

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ús de l’espai públic
302-00206/12
Esmenes presentades
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4. Informació
4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
Horaris d’obertura de l’edifici del Parlament i del Registre
395-00141/12
Acord

76

4.45. Composició dels òrgans del Parlament
4.45.05. Comissions legislatives
Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
410-00015/12
Substitució de diputats

76

4.50. Compliment de resolucions i de mocions
4.50.01. Compliment de resolucions
Control del compliment de la Resolució 661/XII, sobre l’aplicació de la legislació de
transparència al món local
290-00612/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

77

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Educació sobre la inacció davant el fet que membres d’una entitat privada espiessin a
alumnes i docents de centres educatius
354-00154/12
Rebuig de la sol·licitud

79

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Educació sobre la vigilància del comportament lingüístic d’alumnes i professors als
centres educatius
354-00158/12
Rebuig de la sol·licitud

79

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Educació sobre les paraules que ha adreçat als funcionaris del Departament
354-00188/12
Retirada de la sol·licitud

80

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Educació sobre les conductes dels responsables dels centres amb relació als fets d’octubre de 2019
354-00197/12
Rebuig de la sol·licitud

80

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Educació sobre un estudi sociolingüístic de la Universitat de Lleida en què es pregunta
a alumnes de secundària si donen suport a l’independentisme
354-00201/12
Rebuig de la sol·licitud

80

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Educació sobre una enquesta de la Universitat de Lleida feta a l’Institut El Morell, de
Tarragona
354-00202/12
Rebuig de la sol·licitud

80

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Educació
sobre les seves declaracions durant la intervenció en la conferència «La cultura religiosa
als centres educatius» al Seminari Conciliar de Barcelona el 17 de novembre de 2019
354-00210/12
Acord sobre la sol·licitud

80

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Educació sobre el Projecte de decret de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya
354-00255/12
Acord sobre la sol·licitud
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració
Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre l’estratègia del Govern amb relació a la intel·ligència artificial
354-00259/12
Sol·licitud i tramitació

81

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

81

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

81

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració
Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre el pla
de retorn dels treballadors públics
354-00281/12
Sol·licitud i tramitació

82

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

82

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració
Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la seva
presumpta relació amb la trama de corrupció de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
(Vallès Occidental)
354-00296/12
Sol·licitud i tramitació

82

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració
Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre les raons
per les quals no s’ha donat una atenció adequada a les necessitats de dispositius
digitals i de connectivitat dels alumnes
354-00297/12
Sol·licitud i tramitació

82

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Sol·licitud de compareixença d’Òscar Escuder i de la Torre davant la Comissió
d’Educació perquè informi sobre les actuacions de la Plataforma per la Llengua als
centres educatius
356-00575/12
Rebuig de la sol·licitud

83

Sol·licitud de compareixença del secretari de Polítiques Educatives davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre les actuacions d’inspecció a les escoles
catalanes amb relació als fets d’octubre del 2019
356-00622/12
Rebuig de la sol·licitud

83

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya davant la Comissió d’Educació
perquè informi sobre la segregació escolar i la inclusió
356-00623/12
Acord sobre la sol·licitud

83

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de
Mares i Pares d’Escoles Lliures de Catalunya davant la Comissió d’Educació perquè
informi sobre la segregació escolar i la inclusió
356-00624/12
Acord sobre la sol·licitud

83

Sol·licitud de compareixença d’Emilie Rivas, tècnica de polítiques d’infància i sensibilització de Save the Children Barcelona, davant la Comissió d’Educació perquè presenti l’informe «On tot comença: educació de 0 a 3 anys per a igualar oportunitats»
356-00631/12
Acord sobre la sol·licitud
Taula de contingut
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Mesa d’Educació de Persones
Adultes de Catalunya davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre la situació
de l’educació per a adults
356-00683/12
Acord sobre la sol·licitud

84

Sol·licitud de compareixença de Meritxell Palou, en representació de l’entitat Múltiples Juntos en la Escuela, Decisión de los Padres, davant la Comissió d’Educació
perquè informi sobre les activitats de l’entitat amb relació a l’escolarització agrupada dels menors múltiples
356-00720/12
Acord sobre la sol·licitud

84

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

84

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

85

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la situació dels
infants i els joves des que es va decretar l’estat d’alarma
356-00763/12
Sol·licitud

85

Proposta de compareixença d’Oriol Ponsatí, director de la Institució de les Lletres
Catalanes, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre
la seva posició amb relació al procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2020,
sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018
362-00008/12
Sol·licitud

85

Proposta de compareixença d’Oriol Ponsatí Murlà, director de la Institució de les
Lletres Catalanes, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi
sobre la seva posició amb relació al procediment relatiu a l’Informe de fiscalització
2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018
362-00009/12
Sol·licitud

85

Proposta de compareixença del president de la Junta de Govern de la Institució de
les Lletres Catalanes davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi
sobre la seva posició amb relació al procediment relatiu a l’Informe de fiscalització
2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018
362-00010/12
Sol·licitud

86

Proposta de compareixença del responsable de la contractació pública de la Institució de les Lletres Catalanes davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes
perquè informi sobre la seva posició amb relació al procediment relatiu a l’Informe
de fiscalització 2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a
l’exercici del 2018
362-00011/12
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
Substanciació

86

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de la
Presidència sobre els efectes de la borrasca Gloria i les mesures previstes per a
pal·liar-ne els danys
355-00149/12
Acord de tenir la sessió informativa

Taula de contingut
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Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre les relacions amb el Consell General d’Aran
355-00150/12
Acord de tenir la sessió informativa

87

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller d’Interior
sobre les informacions aparegudes a la premsa amb relació als sobresous que cobrava a l’Associació Catalana de Municipis
355-00151/12
Acord de tenir la sessió informativa

87

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre la gestió de l’emergència sanitària per la Covid-19
355-00152/12
Acord de tenir la sessió informativa

87

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre la col·laboració amb els ajuntaments i les línies d’ajuts i de finançament a l’Administració local per a afrontar la crisi de la Covid-19
355-00153/12
Acord de tenir la sessió informativa

87

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
355-00154/12
Substanciació

87

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
355-00155/12
Substanciació

88

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
355-00156/12
Substanciació

88

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre la gestió de l’emergència sanitària produïda per la Covid-19
355-00157/12
Substanciació

88

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre la gestió sanitària de la crisi provocada per la Covid-19
355-00158/12
Substanciació

88

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
355-00159/12
Substanciació

88

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern
i d’altres òrgans
4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
Memòria de l’Oficina de l’Expresident de la Generalitat José Montilla corresponent
al 2019
334-00095/12
Presentació: Jordi Menéndez Pablo, Cap de l’Oficina de Oficina del president Montilla

89

4.70.10. Altres comunicacions
Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya titulat «Presència i prominència
d’obres europees a Netflix»
337-00035/12
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Taula de contingut
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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01.

Lleis i altres normes

1.01.01.

Lleis

Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic
i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el
medi ambient
200-00012/12
CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 591 I 599)

En el BOPC 591
A la pàgina 94
Títol o epígraf: Article 129, apartat 3
On hi diu:
«3. S’afegeix una lletra, la g bis, a la Llei 13/1997, amb el text següent:
“g bis) Dissenyar i desenvolupar polítiques d’atenció postadoptiva”.»
Hi ha de dir:
«3. S’afegeix una lletra, la g bis, a l’article 3 de la Llei 13/1997, amb el text següent:
“g bis) Dissenyar i desenvolupar polítiques d’atenció postadoptiva”.»
A la pàgina 97
Títol o epígraf: Article 136, apartats 2, 3 i 4
On hi diu:
«2. Es modifica la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, en els termes següents:
a) Es modifica la lletra a de l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei, que resta redactada de la manera següent:
“[...]”.
b) Es modifica l’apartat 9 de l’article 5 de la Llei, que resta redactat de la manera
següent:
“[...]”.
3. Es modifica la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del
dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, en els termes següents:
a) Es modifica l’apartat 3 de l’article 16 de la Llei, i s’afegeix al dit article un
apartat, el 3 bis, amb el text següent:
“[...]”.
b) Es modifiquen les lletres d i e de l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei, que resten
redactades de la manera següent:
“[...]”.
c) Es modifica el punt 1r de la lletra b de l’apartat 1 de la disposició addicional
primera de la Llei, que resta redactat de la manera següent:
“1r. Que l’habitatge es trobi inscrit en el Registre d’habitatges buits i d’habitatges
ocupats sense títol habilitant o sigui susceptible d’ésser-hi inscrit”.
d) Es deroga l’apartat 3 de la disposició addicional primera de la Llei.
4. Es modifica el Decret llei 17/2019, del 23 de desembre, de mesures urgents per
millorar l’accés a l’habitatge, en els termes següents:
a) Es modifica la lletra b de l’apartat 1 de la disposició addicional sisena de la
Llei, que resta redactada de la manera següent:
“[...]”.
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b) Es modifica l’apartat 3 de la disposició addicional sisena de la Llei, que resta
redactat de la manera següent:
“3. El règim especial que estableix aquesta disposició [...] un cop passat el termini de quaranta-cinc dies hàbils comptadors des del 24 de desembre de 2019, data
d’entrada en vigor del present Decret llei”.»
Hi ha de dir:
«2. Es modifica la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, en els termes següents:
a) Es modifica la lletra a de l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei, que resta redactada de la manera següent:
“[...]”.
b) Es modifica l’apartat 9 de l’article 5 de la Llei, que resta redactat de la manera següent:
“[...]”.
c) Es modifiquen l’encapçalament i el punt 1r de la lletra b de l’apartat 1 de la
disposició addicional primera de la Llei, que resten redactats de la manera següent:
“b) Per manca de títol jurídic que habiliti l’ocupació, quan el demandant tingui
la condició de gran tenidor d’acord amb les lletres a i c de l’apartat 9 de l’article 5,
sempre que concorrin les circumstàncies següents:
”1r. Que l’habitatge es trobi inscrit en el Registre d’habitatges buits i d’habitatges
ocupats sense títol habilitant o sigui susceptible d’ésser-hi inscrit”.
d) Es deroga l’apartat 3 de la disposició addicional primera de la Llei.
3. Es modifica la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret
a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, en els termes següents:
a) Es modifica l’apartat 3 de l’article 16 de la Llei, i s’afegeix al dit article un
apartat, el 3 bis, amb el text següent:
“[...]”.
b) Es modifiquen les lletres d i e de l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei, que resten
redactades de la manera següent:
“[...]”.
4. Es modifica el Decret llei 17/2019, del 23 de desembre, de mesures urgents per
millorar l’accés a l’habitatge, en els termes següents:
a) Es modifica la lletra b de l’apartat 1 de la disposició addicional sisena del Decret llei, que resta redactada de la manera següent:
“[...]”.
b) Es modifica l’apartat 3 de la disposició addicional sisena del Decret llei, que
resta redactat de la manera següent:
“3. El règim especial que estableix aquesta disposició [...] un cop passat el termini de quaranta-cinc dies hàbils comptadors des del 31 de desembre de 2019, data
d’entrada en vigor del present Decret llei”.»
A la pàgina 100
Títol o epígraf: Article 137, apartats 7 i 23
On hi diu:
«7. Es modifica l’apartat 7 de l’article 57 del text refós de la Llei d’urbanisme, que
resta redactat de la manera següent:
“7. La qualificació del sòl [...] el dret de reallotjament d’anteriors residents o titulars.
”7 bis. Si la qualificació del sòl permet diferents usos, el planejament pot vincular l’ús residencial a la condició que les actuacions edificatòries esmentades destinin
totalment o parcialment l’edificabilitat a habitatges de protecció pública. En el cas de
destinació parcial, si la qualificació urbanística no concreta les unitats d’habitatge so-
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bre les quals recau, l’atorgament de la llicència d’obres resta condicionada a l’obtenció
de la qualificació provisional dels habitatges amb protecció oficial i la primera ocupació de l’edificació resta condicionada a l’obtenció de la qualificació definitiva”.
[...]
23. S’afegeixen dues lletres, la e bis i la e ter, a la disposició derogatòria del text
refós de la Llei d’urbanisme, amb el text següent:
“e bis) L’article 9 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
305/2006, del 18 de juliol.
”e ter) La lletra b de l’apartat 1 de l’article 107, la lletra b de l’article 108, el punt
1r de la lletra b de l’apartat 1 de l’article 109 i l’apartat 3 de l’article 131 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, del 13
de maig”.»
Hi ha de dir:
«7. Es modifica l’apartat 7 de l’article 57 del text refós de la Llei d’urbanisme,
que resta redactat de la manera següent:
“7. La qualificació del sòl [...] el dret de reallotjament d’anteriors residents o titulars.
”Si la qualificació del sòl permet diferents usos, el planejament pot vincular l’ús
residencial a la condició que les actuacions edificatòries esmentades destinin totalment o parcialment l’edificabilitat a habitatges de protecció pública.
”En tots els casos de destinació parcial, si la qualificació urbanística no concreta les unitats d’habitatge sobre les quals recau, l’atorgament de la llicència d’obres
resta condicionat a l’obtenció de la qualificació provisional dels habitatges amb protecció oficial i la primera ocupació de l’edificació resta condicionada a l’obtenció de
la qualificació definitiva”.
[...]
23. S’afegeix una disposició derogatòria, única, al text refós de la Llei d’urbanisme, amb el text següent:
“Disposició derogatòria única
”Es deroguen les disposicions següents:
”a) L’article 9 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006,
del 18 de juliol.
”b) La lletra b de l’apartat 1 de l’article 107, la lletra b de l’article 108, el punt
1r de la lletra b de l’apartat 1 de l’article 109 i l’apartat 3 de l’article 131 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, del 13
de maig”.»
A la pàgina 122
Títol o epígraf: Article 154, apartat 2
On hi diu:
«2. Es deroga la lletra c de l’apartat 4 de l’article 54 de la Llei 14/2003.»
Hi ha de dir:
«2. Es deroga la lletra c de l’apartat 4 de l’article 53 de la Llei 14/2003.»

En el BOPC 599
A la pàgina 11
Títol o epígraf: Rectificació del text de l’article 106 publicat en el BOPC 591
On hi diu, com a text resultant de la rectificació:
«Article 106. Modificació de la Llei de la funció pública amb relació a la responsabilitat dels empleats públics en la gestió de societats mercantils i fundacions del
sector públic institucional
1.01.01. Lleis
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S’afegeix un article, el 109 bis, a la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovada pel
Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, amb el text següent:
“Article 109 bis. Responsabilitat dels empleats públics en la gestió de societats
mercantils i fundacions del sector públic institucional
”1. La responsabilitat que correspongui als empleats públics [...] que els hagi designat.
”2. L’entitat [...] de responsabilitat patrimonial.
”3. Als efectes de determinar els estàndards [...] els següents:
”a) Els que estableixen [...] bones pràctiques.
”b) Els que deriven [...] l’article 54.2 de la dita llei.
”c) Els que estableixen [...] de capital.
”4. El règim de responsabilitat [...] l’apartat 2.
”5. Els estàndards de diligència [...] de l’apartat 3.
”6. Les entitats del sector públic [...] les pòlisses corresponents”.»
Hi ha de dir, en realitat:
«Article 106. Responsabilitat dels empleats públics en la gestió de societats mercantils i fundacions del sector públic institucional
1. La responsabilitat que correspongui als empleats públics de la Generalitat
com a membres de consells d’administració, secretaris dels òrgans de govern de les
societats de capital i membres d’òrgans amb funcions de liquidació de societats mercantils del sector públic institucional de l’Administració de la Generalitat és directament assumida per l’entitat o l’Administració de la Generalitat que els hagi designat.
2. L’entitat o l’Administració de la Generalitat, segons correspongui, poden exigir d’ofici a l’empleat públic la responsabilitat en què hagi pogut incórrer per causa
dels danys i perjudicis ocasionats als béns o drets d’aquelles si concorre dol, culpa
o negligència greu, d’acord amb el que disposen les lleis administratives en matèria
de responsabilitat patrimonial.
3. Als efectes de determinar els estàndards de diligència l’incompliment dels
quals és susceptible d’originar responsabilitat, es consideren deures dels membres
dels òrgans a què fa referència l’apartat 1 els següents:
a) Els que estableixen els estatuts de la societat i, si escau, el reglament de règim
interior, bases d’execució del pressupost, el codi de bon govern i els programes sobre
gestió de sistemes de compliment normatiu i bones pràctiques.
b) Els que deriven dels articles 55 i 56 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern, i també els resultants del Codi
de conducta d’alts càrrecs i personal directiu del sector públic, aprovat per l’Acord
GOV/82/2016, del 21 de juny, pel qual s’aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic i altres
mesures en matèria de transparència, grups d’interès i ètica pública, en el cas dels
empleats públics a què fa referència l’article 54.2 de la dita llei.
c) Els que estableixen els articles 225 a 231 del Reial decret legislatiu 1/2010, del
2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital.
4. El règim de responsabilitat aplicable als empleats públics de la Generalitat
com a patrons de les fundacions del sector públic institucional de l’Administració
de la Generalitat i de les que hi estan adscrites, i també als secretaris del patronat i
altres òrgans de govern i als membres dels òrgans de liquidació d’aquestes entitats,
es regeix pel que disposa l’article 312-14 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, sens perjudici de l’exercici de l’acció de regrés a què fa referència l’apartat 2.
5. Els estàndards de diligència exigible als membres dels òrgans a què fa referència l’apartat 4 es regeixen pel que disposen el llibre tercer del Codi civil de Catalunya i les lletres a i b de l’apartat 3.

1.01.01. Lleis

16

BOPC 616
5 de juny de 2020

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

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 766/XII del Parlament de Catalunya, sobre els delictes
d’odi
250-01086/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Afers Institucionals, sessió 27, 28.05.2020, DSPC-C 493

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 28 de maig de 2020,
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els delictes d’odi (tram. 25001086/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya expressa la seva profunda preocupació i condemna
per l’augment dels delictes d’odi a Catalunya, al conjunt d’Espanya i arreu d’Europa
durant els darrers anys.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer periòdicament campanyes
de sensibilització contra la discriminació i els delictes d’odi, i campanyes per a informar les possibles víctimes sobre els indicadors de biaix dels delictes que hagin
pogut patir, a fi que puguin manifestar, en el moment de fer la denúncia, si aprecien
que s’ha produït aquest biaix.
3. El Parlament de Catalunya fa una crida al conjunt de la ciutadania i a les organitzacions de la societat civil per a combatre el discurs de l’odi i aïllar les forces
polítiques que el fomentin.
4. El Parlament de Catalunya considera necessari que el conjunt de poders públics i institucions, des del nivell local fins a l’europeu, evitin la normalització o la
contemporització dels discursos de l’odi, i remarca la importància de l’aïllament social i polític de llurs promotors, i de la implicació del poder judicial, la fiscalia i les
forces i els cossos de seguretat en l’acompanyament de les víctimes de delictes d’odi
i en la persecució dels delictes que tenen com a base la discriminació i el prejudici.
Palau del Parlament, 28 de maig de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Orobitg i Solé; el president de la Comissió,
Jean Castel Sucarrat
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’increment de l’horari curricular
d’educació física en l’educació primària i l’educació secundària
250-00995/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Educació en la sessió 28, tinguda el 02.06.2020,
DSPC-C 496.
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00006/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC; SP PPC; GP CatECP (reg. 66002; 66061; 66137; 66260).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 03.06.2020; 10:30 h.

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. 66302).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 66764).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.06.2020; 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; GP PSC-Units (reg. 66303; 66681).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 03.06.2020; 10:30 h.

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de
Catalunya
202-00035/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 66306; 66500).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 02.06.2020 al 08.06.2020).
Finiment del termini: 09.06.2020; 10:30 h.
3.01.01. Projectes de llei
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Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a erradicar la violència masclista
202-00067/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; SP PPC; GP JxCat; GP ERC (reg. 66004; 66139; 66236; 66251).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 03.06.2020; 10:30 h.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’exigència del pagament del deute que
hauria defraudat l’expresident Jordi Pujol a l’Agència Tributària
250-01141/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 65995 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 29.05.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 65995)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 1

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu total i unànime rebuig a qualsevol
pràctica corrupta que suposi un atemptat contra el bon funcionament institucional
que ha de caracteritzar a totes i cadascuna de les institucions del nostre país, i alhora, reclama que aquelles persones o institucions que no regularitzin la seva situació
voluntàriament i siguin condemnades per sentència ferma responguin davant la societat i la justícia en els termes de la condemna.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya (2)
D’addició d’un nou punt 1 bis

1 bis. El Parlament de Catalunya constata que per Resolució 1150/X del Parlament de Catalunya es van aprovar les conclusions de la Comissió d’Investigació
sobre el frau i l’evasió fiscals i les pràctiques de corrupció política en el qual es van
analitzar diversos casos de presumpte corrupció que van ser ja condemnats i rebutjats explícitament per aquest Parlament.

Proposta de resolució de condemna de les manifestacions racistes i
supremacistes proferides a l’hemicicle del Parlament
250-01190/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64696; 65357).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.06.2020 al 08.06.2020).
Finiment del termini: 09.06.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’Hospital de Sant Bernabé, de Berga
250-01195/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64697; 65358).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.06.2020 al 08.06.2020).
Finiment del termini: 09.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el consum de carn de qualitat en la dieta
mediterrània
250-01196/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64698; 65359).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.06.2020 al 08.06.2020).
Finiment del termini: 09.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a la
protecció del delta de l’Ebre
250-01197/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64699; 65360).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.06.2020 al 08.06.2020).
Finiment del termini: 09.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació de l’Autoritat Territorial de
Mobilitat de les Terres de l’Ebre
250-01198/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64700; 65361).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.06.2020 al 08.06.2020).
Finiment del termini: 09.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els talls viaris per les concentracions
reiterades a l’avinguda de la Meridiana, de Barcelona
250-01199/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64701; 65362).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.06.2020 al 08.06.2020).
Finiment del termini: 09.06.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el deure del Govern de garantir una
oferta educativa d’ensenyament en espanyol
250-01200/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64702; 65363).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.06.2020 al 08.06.2020).
Finiment del termini: 09.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la retirada del projecte d’estudi
informatiu de la carretera C-37 relatiu a la variant de les Preses
250-01201/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64703; 65364).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.06.2020 al 08.06.2020).
Finiment del termini: 09.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la contractació directa i sense concurrència
pública de serveis d’avaluació de programes de TV3 per la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-01202/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64704; 65365).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.06.2020 al 08.06.2020).
Finiment del termini: 09.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució de suport als drets dels treballadors de la
planta automobilística de Nissan Motor Ibérica
250-01203/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64705; 65366).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.06.2020 al 08.06.2020).
Finiment del termini: 09.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’educació en valors a les escoles i els
instituts
250-01204/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64706; 65367).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.06.2020 al 08.06.2020).
Finiment del termini: 09.06.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la declaració de la Diada de Sant Jordi
com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat
250-01205/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64707; 65368).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.06.2020 al 08.06.2020).
Finiment del termini: 09.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a
impulsar el projecte del centre recreatiu i turístic Hard Rock a Vilaseca i Salou
250-01206/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64708; 65369).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.06.2020 al 08.06.2020).
Finiment del termini: 09.06.2020; 10:30 h.

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

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64709; 65370).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.06.2020 al 08.06.2020).
Finiment del termini: 09.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la carretera C-31 al pas pel Garraf i el
Baix Penedès
250-01209/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 65884; 66005; 66047).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 66774; 66829).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el sostre del gimnàs de l’Escola Mitja
Costa, de Montcada i Reixac
250-01210/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 65885; 66006; 66048).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 66775; 66830).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei de farmàcia a Santa Perpètua
de Mogoda
250-01211/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 65886; 66007; 66049).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 66776; 66831).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Hospital d’Igualada
250-01212/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 65887; 66008; 66050).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 66777; 66832).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la Fundació Hospital Sant Joan de Déu
de Martorell
250-01213/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 65888; 66009; 66051).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 66778; 66833).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’urgències
d’atenció primària a Esparreguera
250-01214/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 65889; 66010; 66052).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 66779; 66834).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la unitat de VIH de Lleida
250-01215/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 65890; 66011; 66053).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 66780; 66835).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre els catalans a l’exterior
250-01216/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 65891; 66012; 66054).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 66781; 66836).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els talls viaris per les concentracions al
carrer Barcelona de Girona
250-01217/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 65892; 66013; 66055).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 66782; 66837).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’horari del CAP Pou Torre,
de Begues (Baix Llobregat)
250-01218/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 65893; 66014; 66056).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 66783; 66838).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la commemoració del Dia Europeu en
Memòria de les Víctimes del Terrorisme
250-01219/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 66057; 66237).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 66839).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el futur de l’Escola Àngel Guimerà, de
Balaguer
250-01220/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 65895; 66015; 66058).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 66784; 66840).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’estat de les instal·lacions de l’Escola
Albert Vives, de la Seu d’Urgell
250-01221/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 65896; 66017; 66059).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 66785; 66841).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució

27

BOPC 616
5 de juny de 2020

Proposta de resolució sobre la mobilitat al Bages
250-01222/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 65897; 66018; 66060).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 66786; 66842).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el mal aïllament tèrmic dels habitatges
dotacionals per a gent gran de Calaf
250-01223/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 65898; 66019; 66067).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 66787; 66843).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.

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

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 66016; 66068).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 66844).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’evolució de l’aplicació StopCovid19Cat
250-01225/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 65900; 66069).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.06.2020 al 04.06.2020).
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 66845).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la jornada escolar als centres educatius
250-01226/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 65901; 66020; 66070).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.06.2020 al 04.06.2020).
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 66788; 66846).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació de la sisena hora als
centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya
250-01227/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 65902; 66021; 66071).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.06.2020 al 04.06.2020).
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 66789; 66847).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.06.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la renovació de l’acord amb els
municipis per a reduir les ràtios als centres educatius
250-01228/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 65903; 66022; 66072).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.06.2020 al 04.06.2020).
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 66790; 66848).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la gestió de la crisi sanitària de la
Covid-19 en el Cos de Mossos d’Esquadra
250-01229/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 65904; 66023; 66073).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.06.2020 al 04.06.2020).
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 66791; 66849).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures de lluita contra la Covid-19
en l’àmbit del sistema de seguretat
250-01230/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 65905; 66024; 66074).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.06.2020 al 04.06.2020).
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 66802; 66850).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.06.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’adopció de plans de contingència al
061 CatSalut Respon per a preveure situacions d’emergència
250-01231/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 65906; 66025; 66075).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.06.2020 al 04.06.2020).
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 66803; 66851).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reforç del personal de les presons
durant la crisi de la Covid-19
250-01232/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 65907; 66026; 66076).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.06.2020 al 04.06.2020).
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 66804; 66852).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la protecció del
personal de les presons davant la Covid-19
250-01233/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 65908; 66027; 66077).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.06.2020 al 04.06.2020).
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 66805; 66853).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.06.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la intervenció urgent de la Unitat Militar
d’Emergència per a desinfectar els centres penitenciaris
250-01234/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 65909; 66028; 66078).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.06.2020 al 04.06.2020).
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 66806; 66854).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la incorporació del Cos de Bombers
de la Generalitat a les tasques de desinfecció d’espais per a lluitar
contra la Covid-19
250-01235/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 65910; 66029; 66079).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.06.2020 al 04.06.2020).
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 66807; 66855).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ús de la llengua de signes en les
comunicacions del Govern i les entitats que en depenen
250-01236/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 65911; 66080).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.06.2020 al 04.06.2020).
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 66856).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.06.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la col·laboració entre les administracions
públiques
250-01237/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 66081; 66238).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 66857).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la formació artística i les escoles de
música
250-01238/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 66030; 66082; 66239).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 66808; 66858).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la viabilitat de les llars
d’infants
250-01239/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 66083; 66240).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 66859).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’afavoriment de l’acompanyament i la
pal·liació de la situació de solitud de les persones hospitalitzades
que pateixen la Covid-19
250-01240/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 66084; 66241).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 66860).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.

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

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 66085; 66242).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 66861).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la revisió i l’ampliació de les partides
econòmiques destinades a les beques de menjador
250-01242/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 66086; 66243).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 66862).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la difusió d’informació transparent i
veraç a la ciutadania amb relació a l’afectació de la població per la
Covid-19 i el nombre de morts per aquesta causa
250-01243/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 66087; 66244).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 66863).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.

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

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 66088; 66245).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 66864).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.

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

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 66089; 66246).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 66865).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la minimització de la situació generada
per la crisi sanitària al sector de les colònies escolars
250-01246/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 66031; 66090; 66247).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 66809; 66866).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la suspensió de les rendes de lloguer dels
habitatges públics gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
250-01247/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 65448 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 29.05.2020
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 65448)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació del punt 1

«1. La suspensión de la facturación del alquiler de las viviendas administradas
por la Generalitat de todas las cuotas a partir de abril y hasta las de los 3 meses
posteriores a la finalización del estado de alarma para los inquilinos que así lo soliciten de viviendas administradas por la Generalitat con el objetivo de flexibilizar
y facilitar su pago.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició d’un nou punt

«2. La exoneración del pago del alquiler durante todo el tiempo que dure el estado de alarma y los seis meses posteriores para los arrendatarios que hayan visto
disminuidos sus ingresos en un 50% debido a la crisis del Covid-19 y sus consecuencias y lo justifiquen documentalmente.»

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 66091; 66248).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 66867).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi per a quantificar
els danys econòmics causats per la Covid-19
250-01248/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 66092; 66249).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 66868).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la necessitat d’impulsar el projecte Hard
Rock Entertainment World
250-01249/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 66093; 66250).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.06.2020; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 66869).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.06.2020; 10:30 h.

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
250-01300/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 66884, 66910 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.06.2020
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 66884 I 67071)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article
167.3 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 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. 25001300/12).
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Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 1

«1. Celebrar d’urgència, a partir de l’adopció d’aquest acord, un ple específic en
comissió sobre el sector de l’automoció a la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies o a la Comissió d’Empresa i Coneixement via article 157 del Reglament del
Parlament de Catalunya, per donar comptes de:
a) La gestió de la situació de NISSAN per part del Departament d’Empresa i Coneixement i del Departament de Treball, Afers socials i famílies, així com l’impacte
sobre els treballadors i el conjunt de l’economia catalana.
b) La posició del Govern de Catalunya davant del tancament i les alternatives
que planteja en l’escenari actual.
c) La situació del sector de l’automoció a Catalunya, els escenaris de futur i les
mesures necessàries per garantir la continuïtat de la industria i la seva reconversió.
Aquest ple específic en comissió haurà de comptar amb el conseller de Treball,
Afers Socials i Famílies, la consellera d’Empresa i Coneixement així com els actors
sindicals, socials i governamentals que els grups parlamentaris de la comissió considerin escaients.»
Palau del Parlament, 2 de juny de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 66910 I 67069)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada, Pol Gibert
Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb
el que estableix l’article 167.3 del Reglament del Parlament, presenten les següents
esmenes a la 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).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 1

1. Impulsar una comissió de treball entre les diferents administracions implicades (Estat, Generalitat i Ajuntaments) amb l’objectiu de cercar una sortida industrial al tancament de les plantes de NISSAN i així mantenir l’activitat.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 2

2. Acompanyar als treballadors i treballadores de les plantes de NISSAN durant
el procés de tancament i destinar 20 M€ a les tasques de formació i outplacement.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 3

3. Fer totes les gestions necessàries per cercar socis industrials que puguin mantenir tota o part de l’activitat que NISSAN realitza a Catalunya, i informar als grups
parlamentaris.
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Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 4

4. Dissenyar i presentar, en els propers tres mesos, un Pla adreçats als proveïdors
del sector de l’automoció que veuran afectada la seva activitat degut al tancament
de la planta de Nissan, per tal de cercar solucions a la seva demanda.
Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 5

5. Destinar 500 M€ en els propers quatre anys a les polítiques industrials, i en
concret, al sector de l’automòbil per reforçar aquesta activitat clau pel present i el
futur de Catalunya, i conseqüentment modificar el pressupost del 2020 augmentant
els recursos per a polítiques industrials en 125 M€.
Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 1 que passa a ser un nou punt 6

«6. El Parlament es compromet a celebrar en el termini de dos mesos a partir de
l’adopció d’aquest acord un debat específic conjunt entre la Comissió d’Empresa i
Coneixement i la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en el Parlament via
article 157 del Reglament del Parlament de Catalunya, per a tractar la situació i les
conseqüències, així com les mesures a curt, mitjà i llarg termini que es duran a terme en favor dels treballadors i treballadores, i de la indústria de l’automoció a la
Comunitat Autònoma de Catalunya.»
Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 7

7. El Parlament es compromet a demanar la compareixença de la direcció de
NISSAN perquè, de manera conjunta i en el termini màxim d’un mes, presenti a la
Comissió d’Empresa i Coneixement i a la Comissió de Benestar Social i Treball els
motius que han portat a l’empresa japonesa a tancar la planta de Barcelona. Les
persones de la direcció que hauran de comparèixer seran: Frank Torres, director de
Nissan motor Ibérica des de 28/05/19, Genís Alonso director de Nissan Motor Ibérica fins el 28/05/19, Juan Luis Pla director de Relacions institucionals de Nissan
España, i Gianluca Ficchy sènior VP de Nissan Europe.
Palau del Parlament, 2 de juny de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, Pol Gibert Horcas,
diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la retirada del concert educatiu a
l’escola diferenciada
250-01312/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 65759 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.06.2020

A la Mesa del Parlamento

Alejandro Fernández Álvarez, representante, Daniel Serrano Coronado, diputado del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo
establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan
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la Propuesta de resolución sobre la retirada del concierto educativo a la escuela diferenciada, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, con el siguiente
texto:
Exposición de motivos

El gobierno de la Generalitat ha materializado la amenaza que llevaba tiempo
anunciando contra la escuela diferenciada y contra las familias que, dentro de su libertad, han escogido este tipo de escolarización para sus hijos.
El pasado 22 de mayo de 2020, el Departament d’Educació hizo pública la Resolución EDU/1089/2020, del 15 de mayo, por la que se aprueban con carácter provisional las renovaciones de los conciertos educativos de centros privados para los
distintos ciclos de la educación obligatoria. A través de esta resolución la Generalitat, entre otras previsiones, ha denegado la renovación del concierto educativo a once
centros educativos de escolarización diferenciada, aunque ha concedido un curso escolar de prórroga en el concierto de la etapa de educación primaria para garantizar la
escolarización gratuita de este alumnado durante el próximo curso escolar.
Según consta en la propia resolución, el motivo formal que ha justificado la retirada del concierto educativo es que estos centros educativos no cumplen con el principio de coeducación por medio de la escolarización mixta, que tiene que ser de atención preferente, de acuerdo la Ley 12/2009, del 10 de julio, de educación (LEC). Pero
parece que, el motivo de fondo que ha motivado la decisión de retirar el concierto
educativo a la educación diferenciada responde más a motivaciones políticas.
En efecto, los últimos gobiernos de la Generalitat formados anteriormente por
CiU y ERC, y ahora por JxCat y ERC, han venido anunciado su voluntad de retirar
el concierto a los centros educativos que ofrecen escolarización diferenciada. Recientemente este anuncio se ha manifestado en el proyecto de decreto de conciertos
educativos, cuya tramitación administrativa ha quedado en suspenso por los efectos
la declaración del estado de alarma contenidos en el Real Decreto 463/2020, del 14
de marzo.
A pesar de la falta de aprobación de este proyecto de decreto y que el principio de
coeducación contiendo en la LEC está vigente desde hace más de diez años, tiempo
durante el cual se renovado y mantenido el concierto a la escolarización diferenciada
en Catalunya, no deja lugar a duda alguna la motivación política de esta resolución
contra un sector de la educción y de la comunidad educativa en Catalunya.
La Ley Orgánica 2/2006, de Educación, como bien recoge la propia resolución
que no renueva los conciertos educativos para la educación diferenciada, establece
que no constituye discriminación la organización de educación diferenciada, aunque aún dice más. La legislación básica señala que, en ningún caso, la elección de la
educación diferenciada puede implicar para las familias, los alumnos, las alumnas
y los centros un trato menos favorable, ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos con las administraciones educativas (art. 84.3 LO 2/2006).
Es evidente que la decisión adoptada por la Generalitat de no renovar los conciertos educativos de la escuela diferenciada supone una clara discriminación para
el sector y las familias. No se ha producido un cambio legal que ampare la decisión
respecto a cursos anteriores en los que se ha mantenido el concierto y durante los
cuales el principio de coeducación ha estado vigente.
Esta retirada del concierto, a pesar de la prórroga para un curso escolar para la
educación primaria, representa un nuevo y preocupante retroceso en las libertades
en Catalunya.
Hace unos meses el Govern publicó sendos proyectos de decretos en el ámbito
educativo en los que se atacaba al sector de la educación concertada. Ahora, con
la resolución del pasado 22 de mayo, el Govern nuevamente ataca a un sector de la
sociedad impidiendo la libertad de las familias a elegir libremente, y en igualdad de
condiciones, el tipo de educación que quieren para sus hijos.
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Por todo ello, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta
la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:
1. Garantizar la no-discriminación a los centros educativos que ofrecen educación diferenciada, así como a las familias y alumnos que eligen este tipo de educación a la hora de suscribir conciertos educativos.
2. Renovar el concierto educativo vigente hasta al presente curso escolar a los
centros privados que ofrecen en Catalunya educación diferenciada, y modificar en
este sentido, al Resolución EDU/1089/2020, del 15 de mayo.
Palacio del Parlamento, 25 de mayo de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representante; Daniel Serrano Coronado, diputado, SP PPC

Proposta de resolució sobre l’arranjament del passeig Francesc de
Blanes afectat pel temporal Glòria a Llafranc (Palafrugell)
250-01313/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 65814 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.06.2020

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 sobre
l’arranjament del passeig Francesc de Blanes afectat pel temporal Glòria a Llafranc
(Palafrugell), per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el
text següent:
Exposició de motius

Al mes de gener de 2020 Catalunya va patir de forma molt severa la virulència
del temporal Glòria, amb afectacions molt importants a tot el litoral català, de forma
especial a la costa de les comarques gironines. Un dels espais afectats va ser la costa
i el passeig marítim de Llafranc, al municipi de Palafrugell, i en especial el seu port
esportiu, concessionat l’any 1967 al Club Nàutic de Llafranc.
Amb data 15 de Desembre de 1967, la «Jefatura Regional de Costas de Cataluña» va notificar al «Club Náutico de Llafranch» l’autorització per a la construcció
de «tres embarcaderos deportivos». L’autorització es va donar a l’empara de l’article
44, tal com ho preveia la aleshores vigent «Ley de Puertos». Ja en aquell moment hi
va haver resposta discrepant de la ciutadania expressada en forma d’al·legacions que
ja posaven de manifest la manca de sensibilitat ambiental i la inoportunitat d’aquest
projecte que significà la desaparició de l’antic embarcador. Es va atorgar una concessió administrativa «a título precario por un plazo de 99 años, dejando a salvo el
derecho de propiedad, sin perjuicio de tercero, sin cesión del dominio público ni de
las facultades del Estado». És a dir, la concessió expira a l’any 2066.
Un port esportiu petit, sense possibilitats d’expansió i amb l’únic accés pel passeig marítim, molt congestionat, ja a l’any 1967. A més a més, s’ha revelat com una
construcció que només ha generat efectes adversos sobre la platja de Llafranc, amb
contínues pèrdues de sorra i alteració de corrents marítims. Per aquestes raons, cada
any el port de Llafranc quan arriba la primavera ha de traslladar camions de sorra
des del racó de llevant fins al de garbí, amb les conseqüents molèsties i la pèrdua de
la qualitat de la sorra.
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Com és lògic, la concessió s’articulà en una sèrie de condicionants. S’ha d’entendre que el produir-se el traspàs del port a la Generalitat de Catalunya, es traspassen
també drets i obligacions de la esmentada concessió. En aplicació de la clàusula 12
(«Si como consecuencia de las obras que se autorizan se originase alguna regresión
de la playa o cualquier otro perjuicio, el concesionario queda obligado a proyectar y
ejecutar en el plazo que la Administración le fije las obras que se requieran para devolver las playas al estado que se encuentran en la actualidad y anular los perjuicios
producidos»), procedeix al transport de la sorra que sobra a llevant per retornar-la
a garbí. Enguany, en una platja afeblida per tants anys de manipulació, la tempesta
Glòria ha causat danys molt importants als murs de contenció del passeig, que son
del tot atribuïbles a l’existència del port.
Per altra banda, es demostra que caldria iniciar els treballs de recuperació del
port de Llafranc per part de la Generalitat de manera immediata per tal de fer un
continu costaner i fer ambientalment sostenible la costa a aquell àmbit. Desmuntar,
en definitiva, un port esportiu lesiu per l’entorn natural de la Costa Brava.
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) Reclamar al Port de Llafranc l’import total de les obres de reconstrucció del
Passeig de Llafranc en les parts destruïdes pel temporal Glòria, en virtut de la clàusula 12 de l’actual concessió.
2) Instar el Club Nàutic de Llafranc a la restitució íntegra de les despeses avançades per qualsevol administració.
3) Iniciar els treballs tècnics i els càlculs del cost de rescat de la concessió del
Port de Llafranc per recuperar de manera efectiva la gestió del Port.
Palau del Parlament, 25 de maig de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre la cobertura sanitària al centre d’atenció
primària del Bruc
250-01314/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 66035 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.06.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, 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 cobertura sanitària al CAP del Bruc, per tal que sigui substanciada davant la
Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

El municipi del Bruc forma part de l’Àrea Bàsica d’Esparreguera des de l’any 1991.
Fins l’any 2017 el CAP comptava amb dos metges de família, un pediatre i 3 infermers i 3 auxiliars administratius. El primer trimestre del 2017 el Govern de la Generalitat va reduir els horaris dels dos metges de família, del personal infermer i del pediatre. Actualment, el CAP compta amb un pediatre que visita vuit hores a la setmana
distribuïdes en una tarda i un matí i dos metges de família que visiten, un tres dies
al matí i l’altre dos dies a la tarda. En cas d’urgència, fora d’aquest horari, els veïns i
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veïnes han de desplaçar-se fins l’ABS d’Esparreguera o fins el CUAP de Sant Andreu
de la Barca.
Aquesta reducció horària ha comportat una pèrdua de cobertura assistencial de
la població i molts problemes als pacients que tenen medicació crònica, baixes mèdiques, visites domiciliàries i urgències i que tenen problemes de mobilitat.
A més, no es cobreixen les baixes i el municipi ha estat alguna vegada, amb una
baixa d’un metge sense cobrir més de cinc dies. En èpoques de vacances tampoc es
cobreix bé el servei per falta de substitucions.
El mes de maig de 2020 han publicat els horaris d’aquest estiu del Centre d’Atenció Primària del Bruc, deixant sense servei de pediatria al municipi durant tres setmanes seguides d’agost i dues de setembre. A més els horaris del metge de capçalera
també es redueixen de 5 a 3 hores diàries.
Amb una població de 2.050 habitants, que a l’època d’estiu es veu augmentada, és
complicat poder atendre les urgències, les visites programades i les domiciliacions
només en tres hores diàries.
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. Millorar el sistema d’horaris de consulta al Bruc, garantint la cobertura assistencial al centre d’atenció primària amb un metge de família i un pediatre de dilluns
a divendres, matí i tarda.
2. Elaborar una previsió per assegurar que es cobreixen les substitucions al CAP
del Bruc, principalment en època de vacances, assegurant que no queda descoberta
l’assistència sanitària cap dia.
Palau del Parlament, 25 de maig de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSCUnits

Proposta de resolució sobre la sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya que condemna la Generalitat a pagar els
deutes als ajuntaments
250-01315/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 66037 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.06.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Dimas Gragera Velaz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que condena a la Generalitat
de Cataluña al pago de importes adeudados a los Ayuntamientos, para que sea sustanciada ante la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Durante los años de procés, el Govern de la Generalitat ha recortado inversiones
en políticas públicas afectando a todos los sectores de población, destinando recursos y esfuerzos a apuntalar duplicidades, estructuras clientelares y gastos en destinos que, lejos de obedecer el interés general, se centraban en difundir y amplificar
todo lo relacionado con el proceso separatista.
3.10.25. Propostes de resolució

43

BOPC 616
5 de juny de 2020

En este tiempo, las corporaciones locales también han sufrido intensamente la
inacción del Govern de la Generalitat, por un lado y, de forma recurrente, el hecho
que Govern no ha cumplido sus compromisos de pago con los entes locales, acumulando deudas que en muchos casos superaban el 10% de los presupuestos locales.
Una situación que se ha visto agravada porque en muchos casos tampoco ha asumido sus competencias en muchos ámbitos que afectan directamente a la gestión local
como las políticas sociales, educación, sanidad, dependencia o seguridad, competencias que en ocasiones se han tenido que atender desde los Ayuntamientos, complicando aún más la situación financiera de los entes locales.
Esta última situación, ha dado lugar a numerosas reclamaciones desde las Administraciones locales, algunas de las cuales han acabado en procesos judiciales como
consecuencia de la reclamación de los importes adeudados y la dejadez de competencias.
En este sentido, el TSJC ha condenado a la Generalitat al pago de importes adeudados a los Ayuntamientos en concepto de importes que debería haber atendido el
Govern y no realizó en lo referente a la financiación de las guarderías.
Una sentencia que es firme y que evidencia la falta de implicación de la Administración de la Generalitat de Catalunya con el mundo local.
Tras la crisis generada por el Covid-19, es necesario que el Govern transfiera de
manera inmediata estos importes y el resto de importes adeudados a los Ayuntamientos y, que de forma efectiva atienda sus responsabilidades con los entes locales,
lanzando también líneas de financiación a los municipios para la recuperación social, económica y sanitaria de nuestros pueblos y ciudades.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña:
1. Rechaza las situaciones de impagos y falta de compromiso con el mundo local
por parte del Govern de la Generalitat, mientras se malgastaban recursos a partidas
que no perseguían el interés general.
2. Condena que el Govern de la Generalitat, ante una situación evidente de dejadez en sus obligaciones financieras con los Ayuntamientos, como la derivada de los
importes relativos a las guarderías, no haya buscado una solución efectiva antes de
ser obligado a realizar este pago por parte de los tribunales.
El Parlament de Cataluña insta al Govern a:
3. Saldar de forma inmediata con los Ayuntamientos los importes explicitados
en la condena y todos los adeudados por este concepto, sin más dilaciones, para que
desde las corporaciones locales se pueda disponer de más recursos para atender la
emergencia Covid-19 y las políticas públicas básicas de atención a la ciudadanía.
4. Lanzar líneas de ayudas económicas y líneas de proyectos cofinanciados (Generalitat y Administraciones locales) para la atención de la emergencia del Covid-19.
Palacio del Parlamento, 26 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Dimas Gragera Velaz, diputado, GP Cs
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Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un pla industrial
que garanteixi el subministrament de material sanitari
250-01316/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 66042 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.06.2020

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 Propuesta de
resolución para desarrollar un plan industrial que garantice el suministro de material sanitario, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixement,
con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Nos encontramos ante una crisis sanitaria sin precedentes donde la principal
prioridad, sin lugar a dudas, es la de salvar vidas.
Ante esta pandemia nos hemos encontrado con una incapacidad para cubrir las
necesidades del material sanitario suficiente para dar cobertura y proteger a la ciudadanía en general y, sobre todo, a todos aquellos profesionales y voluntarios que están
arriesgando su propia salud y su vida poniéndola al servicio de los demás, situándose
en primera línea. Mascarillas, batas, geles hidroalcohólicos, guantes, respiradores y
EPIS en general se han convertido en bienes escasos y de difícil acceso.
Por eso vemos como todos los colectivos expuestos a la pandemia no cesan de
denunciar la falta de equipos de protección para eludir el Covid-19, y como se han
tenido que enfrentar al virus de manera muy precaria, confeccionándose ellos mismo batas de plástico u otros elementos de protección sin las garantías sanitarias
necesarias.
Todo ello ante un mercado internacional desbordado, donde el principal país
productor, China, hizo acopio del material para sus necesidades y que solo una vez
cubiertas empezó a producir y a abrir el mercado al resto de países. Esta situación
potenció el mercado negro de todo este tipo de materiales.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
La escasez de productos en el mercado también ha supuesto un incremento de la
especulación y que se dispararan los precios ante tanta demanda.
Para evitar que esta situación se vuelva a producir ante futuras situaciones de
emergencia o rebrotes del propio Covid-19 es necesario garantizar la producción de
manera rápida, cercana y suficiente de todo ese material sanitario. Una producción
que garantice su aprovisionamiento en caso de necesidad.
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 plan de industria específico, en colaboración con los distintos
sectores industriales, que permita garantizar el suministro de material sanitario, en
base a la experiencia adquirida por la pandemia del Covid-19 y como garantía ante
posibles rebrotes, siempre con el objetivo de salvar vidas.
2. 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, 20 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; José María Cano Navarro, diputado, GP Cs

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla urgent de garantia
residencial per als sensesostre
250-01317/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 66043 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.06.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para realizar
un Plan Urgente de garantia habitacional a las personas que no disponen de un techo o vivienda, para que sea sustanciada ante la Comissió de Treball, Afers Socials
i Famílies, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Un total de 1.239 personas duermen a fecha de 14 de mayo en las calles de Barcelona. Antes de la declaración del Estado de Alarma se calculaba que vivían al raso
unas 1.200 personas.
Esta situación no corre visos de mejorar puesto que la comisionada de Acción
Social del Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que el consistorio prevé cerrar
entre junio y septiembre el pabellón de la Fira de Barcelona, que aloja a personas sin
hogar durante el confinamiento decretado en el Estado de Alarma.
La crisis sanitaria, económica y social producida por la aparición del Covid-19,
ha puesto de manifiesto las debilidades de nuestro sistema de servicios sociales,
pero también que la acción coordinada de diferentes administraciones, entidades y
particulares ha hecho posible la creación en tiempo récord de nuevas plazas de alojamiento para dar cobijo a las personas que viven en la calle.
El fin del confinamiento no debería suponer un retroceso en estos avances conseguidos, si las administraciones trabajasen coordinadas para impedir que estas personas vuelvan a la calle y que además de garantizar el alojamiento, también puedan
acceder a programas de inserción social y laboral.
A esta situación, se suma que hay personas que antes de la aparición del Covid-19
tenía el dinero justo para sobrevivir una o dos semanas, pero qué debido a la crisis
económica derivada del confinamiento, ahora no pueden pagar ni siquiera una habitación subarrendada. La tipología de las personas vulnerables que corren riesgo de
llegar a una situación de calle es muy amplia y diversa e incluye a familias que pueden ser desahuciadas, residentes en pisos de instituciones, centros de acogida, recursos, infravivienda, chabolismo, viviendas masificadas, estancias temporales en casas
de amistades o familiares o vivir bajo la amenaza de violencia machista.
Es por ello, que la respuesta a la emergencia habitacional que debe hacerse por
parte de la administración en colaboración con las entidades sociales debe adaptarse al proceso y la metodología de cada uno de estos perfiles con riesgo de exclusión
social.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:
1. Realizar urgentemente un recuento integral en toda Cataluña de todas las personas que no dispongan de techo o vivienda o, en caso de que no dispongan de él, o éste
sea inseguro o inadecuado, siguiendo la metodología utilizada por FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the Homeless) en coordinación con las entidades especializadas de la sociedad civil y las administraciones
locales, dicho recuento se deberá actualizar cada dos años.
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2. Reforzar el modelo Housing First en toda Cataluña para ofrecer vivienda estable a las personas que se hayan en una situación de calle.
3. Impulsar el modelo Housing Led en toda Cataluña para ofrecer una vivienda
estable a personas que son usuarias de alguno de los centros de alojamiento y que
por su situación personal puedan adquirir un cierto grado de autonomía o independencia.
4. Establecer mecanismos de prevención que detecten los procesos de exclusión
antes de que las personas terminen en situación de calle e incorporar en estos procesos a los agentes sociales y áreas de la administración que puedan intervenir, como
son agentes sociales, policía local, Mossos d’Esquadra, centros de salud, servicios
sociales, entre otros.
5. Reforzar los equipos de intervención profesional en la calle, tanto para atender
la emergencia social como para hacer un seguimiento continuado de las personas
que no recurren a los recursos existentes para facilitarles el acceso a la atención a
la salud mental.
Palacio del Parlamento, 26 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’activació urgent d’un programa de
detecció i atenció de les addiccions en el context de la crisi de la
Covid-19
250-01318/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 66044 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.06.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada
del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución
para activar urgentemente un programa de detección y atención a las adicciones en
el contexto de la crisis del Covid-19 especialmente para jóvenes y colectivos especialmente vulnerables para que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con el
siguiente texto:
Exposición de motivos

Los expertos nos alertan que durante el confinamiento las personas que ya padecían previamente un trastorno por consumo de sustancias, drogas y alcohol, han
aumentado el consumo y mezclándolo con el de fármacos. Según declaraciones de
la Jefa de la Sección de Adicciones y Patología Dual del Hospital Vall d’Hebron de
Barcelona, la Sra. Lara Grau, ya ha constatado que las personas con adicciones a
las drogas consumen durante el confinamiento un 80 por ciento más de alcohol y un
30 por ciento más de fármacos. Las autoridades sanitarias han informado de un aumento en las prescripciones de ansiolíticos benzodiacepínicos durante este periodo.
Sin embargo, todos estos consumos pueden aumentar el malestar emocional, la
ansiedad y el estrés, generando más problemas y dificultades para afrontar tanto el
confinamiento, como el temor al contagio, y las consecuencias emocionales de las
pérdidas durante la pandemia.
Paralelamente los expertos nos alertan del riesgo de recaída en los consumos de
personas que ya habían logrado la abstinencia y de nuevos patrones de consumo problemático, abusos y adicciones en personas que previamente hacían un uso lúdico
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de las sustancias aplicándolos para ayudarse a conciliar el sueño o para sobrellevar
el confinamiento.
Del mismo modo asociaciones especializadas en la atención a las adicciones sin
sustancia llevan alertando del consumo excesivo de pantallas especialmente entre
los adolescentes durante el confinamiento y desarrollo de adicción a juegos on line.
Los recursos informáticos que han permitido el teletrabajo y el contacto social
durante el confinamiento, a la vez representan un riesgo de uso perjudicial por el
elevado número de horas que las personas, jóvenes y adultos, han podido estar expuestos al uso de pantallas y a la vez, por el riesgo a desarrollar conductas de juego
patológico y compras compulsivas a través de internet. La incertidumbre, la ansiedad
y el confinamiento han actuado como facilitadores del desarrollo de estas adicciones
en todas las edades, siendo especialmente preocupante entre los más jóvenes.
Ya en el año 2016 el Grupo Parlamentario de Ciutadans presentó una Moción
sobre las adicciones sociales, consiguiendo el acuerdo del Parlament en la creación
de una Taula per l’Estudi de les TICs para elaborar un protocolo de prevención detección y atención a las adicciones sociales para su ulterior implementación por el
Plan Director de Salud Mental y adicciones en todo el territorio catalán.
Dada la situación actual desencadenada por la crisis del coronavirus, consideramos de vital importancia para la población de Cataluña priorizar la detección y
atención a las adicciones tanto derivadas del consumo de sustancias como otras
adicciones comportamentales como el juego patológico y las derivadas del uso de
TICs en todos los grupos de edad, poniendo especial énfasis en los grupos más jóvenes.
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:
a) Desarrollar un programa de detección de adicciones comportamentales y con
sustancias en el contexto de la crisis del Covid-19, poniendo especial énfasis en los
grupos de edad más jóvenes y en los colectivos especialmente vulnerables.
b) Establecer programas proactivos de detección de conductas de riesgo de consumo de sustancias y de pantallas en los adolescentes desde el Programa Salut i Escola mediante herramientas telemáticas.
c) Aplicar programas de prevención por parte de los equipos docentes y de uso
saludable de las TICs en los jóvenes y adolescentes escolarizados.
d) Reforzar los equipos de profesionales de los Centres d’Atenció i Seguiment a
les Addiccions (CASD), así como los equipos de atención a las adicciones comportamentales, juego patológico y adicciones sin sustancia para garantizar la detección
y atención de las personas que durante el confinamiento hayan desarrollado estas
adiciones.
e) Reactivar urgentemente la Mesa de Estudio de les TICs para definir un Plan
estratégico que aborde específicamente las adicciones con y sin sustancia en relación con la pandemia del coronavirus.
f) Garantizar las dotaciones de los equipos de salud mental y adicciones, incrementando su presupuesto y contratos, para garantizar la atención a las personas que
presenten afectación emocional derivada de la pandemia del Covid-19 y sus consecuencias, y garantizar la implementación de un plan de prevención del suicidio.
Palacio del Parlamento, 26 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla urgent sobre les
necessitats de la infància i l’adolescència
250-01319/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 66045 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.06.2020

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Mercè Escofet Sala, diputada, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta
de resolució per realitzar un Pla urgent sobre les necessitats de la infància i adolescència a Catalunya abans, durant i després de la crisis de la Covid-19, per tal que
sigui substanciada davant la Comissió de la Infància, amb el text següent:
Exposició de motius

L’actual no és només una crisi sanitària sense precedents, és també una crisi social que està deixant a nombroses llars sense ingressos i portant a moltes famílies
a la cua dels serveis socials a la recerca d’aliment. La pandèmia de la pobresa s’expandeix però especialment, s’agreuja en aquelles famílies que abans de la irrupció
de la Covid-19 ja tenien una fràgil economia.
A Catalunya existeix l’Observatori dels Drets de la Infància creat mitjançant el
Decret de Govern 129/2006 com a òrgan col·legiat, assessor i consultiu de l’Administració de la Generalitat en matèria de drets de la infància a Catalunya, mitjançant
la participació d’entitats públiques i privades que treballen en aquest camp, experts
en l’àmbit de la infància i l’adolescència, i d’experts interdisciplinaris en la matèria.
Aquest Observatori es defineix com un instrument específic per contribuir de
manera eficaç a la divulgació, el foment, el respecte i la garantia dels drets de la infància i l’adolescència.
Un de cada quatre nens a Espanya viu en risc de pobresa. Més de dos milions de
menors, resideixen en llars en els quals «la preocupació» marca el dia a dia, explica
Save the Children. A Espanya hi ha 700.000 llars que no aconsegueixen cobrir el
cost mínim per a criar a un fill en condicions dignes: un valor que oscil·la entre els
479 euros i els 588 mensuals depenent de l’edat dels menors. Els més petits gasten
menys, i a més edat el pressupost augmenta. «La pobresa infantil té moltes cares, la
de l’infrahabitatge, la de la mala alimentació, la del fracàs escolar, i eradicar-la implica actuar en tots aquests fronts amb polítiques específiques.
Hem de ser conscients que existeix una pobresa oculta infantil que no està contemplada i que aquesta pandèmia ha fet augmentar i que la crisis econòmica farà
créixer el nombre de nens i nenes en risc de pobresa. Tenint present un dels col·lectius més vulnerables i més colpejat per la Covid-19, la infància, i comptant amb
l’Observatori dels Drets de la Infància, que té com a missió contribuir al foment i
al respecte dels drets reconeguts a la infància per l’ordenament jurídic intern i per
les normes internacionals, i vetllar per la garantia i el compliment d’aquests drets i
normes.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Actualitzar les dades de la pobresa infantil a Catalunya a data actual, amb
l’ajuda i l’impuls d’òrgans creats per a vetllar pels drets dels nens i nenes, com és
l’Observatori dels Drets de la Infància amb l’objectiu de poder definir polítiques públiques, implementar actuacions i prendre mesures reals i efectives.

3.10.25. Propostes de resolució

49

BOPC 616
5 de juny de 2020

2. Presentar en seu parlamentària, abans de tres mesos, un informe amb les darreres reunions i activitats de l’Observatori dels Drets de la Infància, realitzades en
els darrers cinc anys.
3. Elaborar urgentment un mapa de recursos per a la infància i l’adolescència i
realitzar un informe de la situació de la infància i adolescència a Catalunya abans,
durant i després de la Covid-19.
Palau del Parlament, 26 de maig de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Mercè Escofet Sala, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputades, GP Cs

Proposta de resolució sobre la defensa de la vall del Jordà, a
Palestina
250-01320/12
PRESENTACIÓ: SP CUP-CC, GP CATECP
Reg. 66262 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.06.2020

A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent i Susanna Segovia Sánchez, diputada portaveu
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta la Proposta de resolució per la defensa de la Vall de Jordà a Palestina, per tal que sigui substanciada
davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, amb
el text següent:
Exposició de motius

La Vall del Jordà constitueix el terç oriental dels Territoris Ocupats Palestins
de Cisjordània. Es tracta d’un territori estratègic tant per la seva situació fronterera
amb Jordània, com perquè les seves terres, molt fèrtils, han estat tradicionalment les
que produeixen la major part dels aliments de Palestina com, sobretot, perquè és un
punt clau pel control de l’aigua.
L’any 1967, la Vall del Jordà, com Gaza, Jerusalem Est i la resta de Cisjordània va
ser ocupada militarment per Israel arran de l’anomenada Guerra dels Sis Dies. Des
d’aleshores la presència permanent de l’exèrcit, la confiscació de terres per a fer-hi assentaments il·legals de colons –la majoria dels quals es dediquen a la producció agrícola per a la indústria agroalimentària–, la confiscació per part del govern d’Israel de
grans àrees del territori com a «zones militars» o «reserves naturals» i, sobretot, el
control i l’espoli de l’aigua han degradat les condicions de vida per als i les palestines
fins al punt que bona part de la seva població se n’ha vist expulsada.
La situació no va millorar amb els Acords de Pau d’Oslo, pels quals es va constituir l’Autoritat Nacional Palestina i que havien de conduir a un futur Estat Palestí,
ja que pràcticament el 100% de la Vall del Jordà ha quedat catalogada com a Zona
C, és a dir, sota control complet de l’Estat d’Israel, que impedeix construir-hi les
infraestructures mínimes per a una vida digna en matèria de salut, habitatge o educació. Només la lluita tenaç de la societat civil ha evitat una neteja ètnica completa
de la Vall del Jordà.
En paral·lel, l’espoli sistemàtic per part d’Israel dels aqüífers del riu Jordà sense
respectar els mínims criteris de sostenibilitat ha posat en perill l’existència mateix
del riu i de la Mar Morta, condemnada a desaparèixer. Mentrestant el control absolut
del subministrament per part de l’empresa estatal Mikaroth nega l’accés a l’aigua de
les palestines per als conreus tradicionals, abeurar els ramats i fins i tot per garan3.10.25. Propostes de resolució
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tir els mínims de subministrament d’aigua per a ús domèstic. Mentrestant les grans
empreses de l’agroindústria israeliana com Mehadrin, Hadiklaim, Galileu, Arava o
Mor obtenen enormes beneficis produint il·legalment i amb accés il·limitat a l’aigua
als territoris ocupats de la Vall del Jordà.
Des de la presentació per part del president nord-americà Donald Trump del seu
pla unilateral per a Palestina, l’anomenat Acord del Segle, que entre altres violacions de la legalitat internacional dona el vist-i-plau a l’annexió completa de la Vall
del Jordà a Israel, satisfent així la promesa electoral del primer ministre israelià
Benjamin Netanyahu, la situació a la Vall ha entrat en una fase dramàtica. Sobre el
terreny, des de l’endemà mateix de l’anuncia del Pla de Trump, es constata el desplegament de l’exèrcit d’Israel, nous plans per implementar més confiscacions de terres
palestines i una escalada del deteriorament de les condicions de vida.
Davant d’aquesta situació s’està fent una crida de la societat civil organitzada de
la Vall del Jordà a la solidaritat internacional.
Per aquests motius, els grups Parlamentaris sotasignants presenten la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a defensar davant totes les instàncies
internacionals:
1. La retirada del Pla unilateral de Trump sota el nom d’Acord del Segle. Sense
negociació amb la part Palestina no hi ha cap «Acord», ni cap acord que no respecti
la legalitat internacional i els drets humans és ni admissible ni viable.
2. Que s’adoptin immediatament les mesures necessàries per revertir l’espoli de
l’aigua del riu Jordà per garantir la supervivència del Jordà, de la Mar Morta i de tot
l’ecosistema de la Vall i, alhora, un subministrament d’aigua suficient tant per a la
producció tradicional de les palestines i condicions dignes de vida.
3. Que es prohibeixi la distribució i venda de mercaderies produïdes il·legalment
a les colònies israelianes dels Territoris Ocupats Palestins i específicament a la Vall
del Jordà.
4. Que s’estableixin els mecanismes per edificar una pau dialogada, justa i
respectuosa amb els drets humans, la legalitat internacional i les resolucions de
l’ONU per a Palestina.
Palau del Parlament, 27 de maig de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC; Susanna Segovia Sánchez, diputada portaveu GP CatECP

Proposta de resolució sobre el compliment de la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació al pagament
als ajuntaments del finançament de les quotes de les llars d’infants
municipals
250-01321/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 66263 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.06.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada, Javier
Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, Sonia Sierra Infante, diputada, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para el cumplimiento
de la Sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación con
el pago a los Ayuntamientos de la financiación impagada de las cuotas de las guar3.10.25. Propostes de resolució
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derías municipales por parte de la Generalitat, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

En 2011 el Govern de la Generalitat de Cataluña decidió recortar las políticas
sociales, incumpliendo por parte de la Conselleria d’Ensenyament el pacto alcanzado en el año 2005 para financiar el coste de la gestión de las guarderías municipales, que hasta ese momento eran financiadas a partes iguales conjuntamente con los
Ayuntamientos y las familias, a pesar de ser una competencia exclusiva del Govern
de la Generalitat.
Finalmente, la aportación por parte del Govern de la Generalitat, que anualmente había ido siendo reducida, en 2014 fue eliminada del presupuesto de la Generalitat, dejando sin la financiación comprometida a este servicio público. A causa de
ello, los propios Ayuntamientos y las familias tuvieron que cubrir esta aportación
que no les correspondía, lo que consecuentemente provocó el inicio de acciones
judiciales por parte de veinticinco Ayuntamientos (entre ellos los de Tarragona, el
Vendrell o Lérida) por incumplimiento de los compromisos de financiación.
Tanto en el caso del Vendrell como de Lérida, la deuda para este primer período
(cursos 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015) ascendía a un millón de euros cada uno.
Y desde el año 2014, son las Diputaciones las que se están haciendo cargo de estos
importes, para suplir la falta de apoyo económico hacia los Ayuntamientos por parte de la Generalitat. La Diputación de Tarragona cubrió en el ejercicio 2018-2019
un total de ciento cincuenta guarderías para toda la provincia, para lo que destinó
un total de cinco millones de euros, al igual que se ha hecho también para el curso
2019-2020.
Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado firme
una primera sentencia suya de diciembre de 2017, por la que obligaba a la Generalitat a asumir la financiación de las guarderías de estos veinticinco municipios, reconociéndoles el derecho a recibir 1.300 euros por alumno y curso por los cursos
2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015.
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. Dar urgente cumplimiento a la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga al Govern de la Generalitat a satisfacer a los Ayuntamientos las cantidades en concepto de deudas pendientes por financiación y mantenimiento de las guarderías municipales, además de las costas procesales que les
ha ocasionado.
2. Establecer un calendario de pagos consensuado con los Ayuntamientos que
garantice a éstos el cobro en concepto de financiación de las guarderías ya para el
próximo curso 2020-2021.
3. Reajustar los presupuestos recientemente aprobados, que no sirven tras la pandemia del Covid-19, e incluir estas partidas económicas que permitan cubrir el pago
a las guarderías, dando cumplimiento así a la sentencia firme del TSJC.
Palacio del Parlamento, 26 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, Javier Rivas Escamilla, diputados, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la mediació administrativa per a assolir
acords entre les parts en les mesures de suport al pagament del
lloguer
250-01322/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 66314 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.06.2020

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, José Rodríguez Fernández, diputat del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de
resolució per reforçar la mediació administrativa per assolir acords entre les parts en
les mesures de suport al pagament del lloguer, per tal que sigui substanciada davant
la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

Bona part de la ciutadania catalana pateix com un dels principals problemes
les dificultats del pagament del lloguer. Una realitat que la crisi sanitària actual ha
agreujat encara més. Volem valorar el conjunt d’ajudes al lloguer que està oferint
el Departament de Territori i el Govern i que suposen un gran esforç per part de
la Generalitat. També remarcar que entre els diversos decrets d’emergència per la
situació actual que ha decretat el govern espanyol s’inclou l’obligatorietat de la quitança del deute del lloguer de fins el 50% o una reestructuració d’aquest deute quan
el propietari sigui un gran tenidor, o l’opció que s’habilita als locals comercials a
poder utilitzar la fiança com a pagament del deute del lloguer. Volem també posar
en valor la resolució d’establir una moratòria en el pagament del lloguer per a tots
els arrendataris d’habitatges i locals comercials, que siguin persones físiques o jurídiques, administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. També s’ha creat
una moratòria de desnonaments per a tota persona llogatera que acrediti al jutjat la
seva situació de vulnerabilitat social o econòmica sobrevinguda com a conseqüència
de l’expansió del Covid-19.
Tot i això, aquestes solucions són insuficients per a la gran majoria de llogaters ja
que la gran majoria de propietaris d’habitatge de lloguer no són grans tenidors i en
el cas d’impossibilitat d’impagament de la quota de lloguer no tenen solucions que
permetin reestructurar o fins i tot una quitança d’aquest deute. Tot i no ser obligatori
consta que s’estan realitzant acords entre les parts, així com que el nombre és més
elevat a ciutats i pobles petits degut a la proximitat, però no tant en grans ciutats. En
molts casos la manca de coneixement dels serveis de mediació que poden realitzar
les Agències d’Habitatge, així com la saturació de molts d’aquests serveis, ha impedit que s’arribin a més acords o que ni tan sols s’intentés una mediació real. Estem
convençuts que en molts casos les persones propietàries i llogateres si haguessin accedit a un servei de mediació hagués facilitat molt arribar a uns acords que poden
ser una solució vital per a evitar el punt de no retorn de moltes economies de famílies vulnerables en un moment tan crític. També cal destacar en aquest sentit que
el Govern ja està treballant en aquesta línia i ha ampliat recentment la mediació en
matèria d’habitatge gràcies a un conveni amb el Col·legi de l’Advocacia de Girona
i la Universitat de Barcelona, per col·laborar amb la plataforma virtual MEDIEM
(Xarxa de serveis de mediació en l’àmbit de l’habitatge de Catalunya) amb fòrums,
debats, formació, consultes i suport als serveis de diverses administracions i a les
entitats de mediació en habitatge.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent:
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Proposta de resolució

Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat:
1. A exigir al govern de l’estat espanyol una modificació del Real Decreto-Ley
11/2020, per a que inclogui la mediació obligatòria entre llogaters i petits tenidors
per part de l’administració competent en el cas de que el primer no pugui pagar la
quota del lloguer.
2. A fer difusió i publicitat mitjançant una campanya als mitjans públics de les
opcions que tenen les persones llogateres i propietàries de fer ús dels serveis de mediació de les Oficines d’Habitatge.
3. A destinar els recursos suficients i adients a les Oficines d’Habitatge per evitar
el seu col·lapse, degut a l’alta demanda d’informació i gestió d’ajudes que estan realitzant durant aquest període, i per l’increment de càrrega de treball atesa aquesta
tasca necessària de mediació.
Palau del Parlament, 28 de maig de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; José Rodríguez Fernández, diputat, GP ERC

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2020, sobre la
Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018
256-00040/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 66712).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 03.06.2020 al 05.06.2020).
Finiment del termini: 08.06.2020; 10:30 h.

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

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 66711).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 03.06.2020 al 05.06.2020).
Finiment del termini: 08.06.2020; 10:30 h.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2020, sobre el Patronat
de la Muntanya de Montserrat, corresponent a l’exercici del 2017
256-00042/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 66710).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 03.06.2020 al 09.06.2020).
Finiment del termini: 10.06.2020; 10:30 h.

Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i
grups de treball
3.10.85.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de la
reconstrucció i la reactivació socials i econòmiques
252-00026/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 66324; 66940 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.06.2020
SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA
CONSTITUENT (REG. 66324)

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 estableixen els articles 63.2
i 167.3 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Proposta de
resolució de creació d’una comissió d’estudi de la reconstrucció i la reactivació socials i econòmiques (tram. 252-00026/12).
Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del títol

Proposta de creació d’una comissió d’estudi per a la transformació i reactivació
ecosocial.
Esmena 5
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició i supressió de l’apartat TIPUS DE COMISSIÓ

Es proposa la creació d’una comissió d’estudi per a la reconstrucció i reactivació
transformació i reactivació ecosocial, d’acord amb el que estableix l’article 63 del Reglament del Parlament.
Esmena 6
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició i supressió de l’apartat COMPOSICIÓ

La comissió ha d’ésser integrada per dos membres de cada grup parlamentari,
garantint la paritat en la designació dels membres cada grup. La comissió no podrà
començar a funcionar fins que no estigui garantida la paritat dels membres de la
mesa com dels seus integrants. La seva regulació es preveu d’acord amb les disposicions del Reglament del Parlament per a aquest tipus d’òrgan.
D’altra banda, també es preveu la possibilitat necessitat que hi assisteixin representants dels agents econòmics i socials de tots els sectors, del món local, de les
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entitats municipalistes, dels sindicats i moviments socials i populars així com especialistes i representants d’entitats i el món associatiu garantint la representativitat
d’aquelles propostes alternatives al sistema econòmic hegemònic i que representen
alternatives reals al mateix.

Esmena 7
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició i supressió de l’apartat OBJECTE

L’objecte de la comissió és establir un debat diàleg entre els grups parlamentaris,
els agents econòmics , sindicals, cívics, socials i el món local, per tal de proposar
polítiques a desenvolupar, i proposar canvis legislatius necessaris per impulsar mesures de reconstrucció transformació del nostre teixit econòmic i social i construcció d’un país millor. d’una alternativa sistèmica a l’actual model caduc i col·lapsat.
Palau del Parlament, 28 de maig de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ I GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 66940)

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pujol i
Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que
estableixen els articles 63.2 i 167.3 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de la
reconstrucció i la reactivació socials i econòmiques (tram. 252-00026/12).
Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

Objecte
L’objecte de la comissió és establir un diàleg entre els grups parlamentaris, els
agents econòmics, cívics, socials i el món local, per tal de proposar polítiques a
desenvolupar, i proposar canvis legislatius necessaris per impulsar mesures de reconstrucció del nostre teixit econòmic i social i de recuperació democràtica i enfortiment de les nostres llibertats i drets civils i polítics, per a garantir la construcció
d’un país millor.
Palau del Parlament, 2 de juny de 2020
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat, portaveus
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3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els
pressupostos per al 2020
302-00200/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 66883; 66885; 66909; 66939; 66941 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 02.06.2020
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 66883)

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 estableix l’article 161.4
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre els pressupostos per al 2020 (tram. 302-00200/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat del punt 7

Q. Renda Garantida Ciutadania: A impulsar una reforma de la Renda Garantida de Ciutadania un cop creat el IMV i ampliar així el nombre de persones cobertes
a Catalunya.
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 8

8. Abandonar la dinàmica d’aprovar mesures inconnexes i sense negociació prèvia via decret-llei i afrontar les mesures de reconstrucció des del diàleg social i la
negociació amb els grups parlamentaris.
Palau del Parlament, 2 de juny de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 66885)

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, José María Cano Navarro, diputado del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre els pressupostos per al 2020 (tram. 302-00200/12).
Enmienda 1
GP de Ciutadans
De adición de un punto 5

5. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a trabajar en
los Presupuestos de la Generalitat del 2021 desde el momento de la aprobación de
la presente moción para poderlos presentar a tiempo y antes del 10 de octubre del
2020, tal como prevé la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña.
Dichos presupuestos deberán priorizar el gasto social y sanitario con el objetivo
de paliar los efectos provocados por la crisis del Covid y deberán eliminar cualquier
gasto superfluo, como, entre muchos otros, el gasto de la Oficina de Drets Civils i
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Polítics, el gasto de las delegaciones o los privilegios de los expresidentes, siempre
sin renunciar a reestructurar los Presupuestos de la Generalitat del 2020.
Palacio del Parlamento, 2 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; José María Cano Navarro, diputado GP Cs

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 66909)

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 estableix
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els pressupostos per al 2020 (tram.
302-00200/12).
Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 4 bis

4 bis. El seu rebuig a l’acord adoptat pel Consell de Política Fiscal i Financera que fixa l’objectiu de dèficit de les comunitat autònomes per aquest any 2020 al
0,2% del PIB com a compensació pel no retorn de la liquidació de l’IVA corresponent a l’any 2017.
Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 8

8. Reclamar al Govern d’Espanya la devolució del deute de 443 milions d’euros
corresponents a la liquidació de l’IVA de l’any 2017 amb els enfortir les mesures de
reactivació econòmica i social després de la crisi sanitària de la Covid-19.
Palau del Parlament, 2 de juny de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 66939)

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 161.4 del Reglament del Parlament, presenta
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els
pressupostos per al 2020 (tram. 302-00200/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt 5

5.Que el Govern de l’Estat no ha donat resposta a les 40 mesures que el president
de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, en nom del Govern de Catalunya, va
fer arribar al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, el passat 24 de maig a
la conferència de presidents.
Palau del Parlament, 2 de juny de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ I GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA, (REG. 66941)

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pujol i
Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que
estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els pressupostos per al
2020 (tram. 302-00200/12).
Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 4

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% –causades per l’incompliment
del deute pendent de l’IVA per part del Govern de l’Estat que va suposar una pèrdues d’ingressos de fins a 924 M€–, i pel què rebrà 819 M€
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt 5

5. Que el Govern de l’Estat, malgrat que les Institucions Europees han suspès
temporalment l’aplicació del pacte d’estabilitat i creixement, ha estat incapaç de
confirmar que aquesta suspensió implica que els objectius de dèficit, deute i regla
de despesa per al 2020 i 2021 no són d’aplicació a les diferents administracions de
l’Estat. Ni de flexibilitzar la Llei d’Estabilitat pressupostària per a permetre a les
administracions locals fer front a la despesa extraordinària que suposa l’impacte
econòmic i social del Covid-19.
Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt 6

6. Que el Govern de l’Estat va exigir per carta un pla d’ajustaments i retallades
en la despesa sanitària el Juliol de el 2019. Unes retallades que haurien debilitat de
forma innecessària el Sistema Català de Salut.
Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt 7

7. Que el Govern de l’Estat incompleix sistemàticament el finançament que estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i
atenció a les persones en situació de dependència, sense arribar mai al percentatge
establert del 50% respecte les aportacions de la Generalitat i anant reduint la seva
participació fins arribar al 16% el 2017. Fet que representa una insuficiència acumulada de 3.605 M€ fins el 2018.
Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 5

5. Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, en el proper mes de juliol 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.
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Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 6

6.
a) Reclamar a l’Estat que augmenti els recursos destinats a les Comunitats Autònomes a través del Fons Extraordinari no Reemborsable per fer front a l’impacte
de la Covid-19 en despesa sanitària i social, així com a l’impacte en els ingressos
tributaris, per tal que cobreixi la totalitat d’aquests impactes.
b) Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, un cop s’hagi fet el repartiment dels Fons estatal extraordinari adreçats a les Comunitats Autònomes, un informe sobre els recursos rebuts i el destí dels mateixos, així com el seu impacte pressupostari.»
Esmena 7
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 7

7. Presentar, en el termini màxim de quatre 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. Sanitat: dotar de majors recursos i major planificació a l’atenció primària,
tant per la fase de desconfinament com estructuralment dins del sistema
C. Educació: atendre la situació d’emergència educativa i garantir un accés equitatiu a una educació de qualitat, així com garantir la sostenibilitat de tot el sistema
educatiu i combatre la segregació escolar seguint les directrius del Pacte Contra la
Segregació Escolar a Catalunya.
D. 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
E. Polítiques per a la Indústria i el sector de l’automoció
F. Mobilitat: reforçar les polítiques de transport públic
G. Món local: fons extraordinari per l’assumpció de competències no pròpies
durant la Covid-19
Esmena 8
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt 8

8. Reclamar a l’Estat espanyol la flexibilització de la Llei d’Estabilitat pressupostària, per tal que els ajuntaments tinguin plena disposició del superàvit per fer front
a l’emergència econòmica i social
Esmena 9
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt 9

9. Reclamar a l’Estat espanyol el pagament dels següents deutes o que se superi
l’infrafinançament dels següents serveis:
– 3.710 M€ deute pendent acumulat pel no pagament de la Disposició addicional
tercera de l’Estatut.
– 1.249 M€ de deute acumulat pendent de finançament dels Mossos.
– 11,3 M€ més 23 M€ anuals de l’increment d’òrgans judicials a Catalunya des
del 2017.
– 37 M€ del deute pendent dels Fons de Cohesió Sanitaria i del FOGA.
– 418 M€ per la manca de finançament de l’estat de la llei de Dependència.
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– 35 M€ anuals pendents de diferència pel 0,7% IRPF amb finalitats socials a
Catalunya.
– Corregir l’infrafinançament pels menors migrants no acompanyats».
Esmena 10
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt 10

10. Reclamar a l’Estat la reactivació dels més de 215 milions d’euros que s’havien de destinar a fons de polítiques actives d’ocupació»
Esmena 11
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt 11

11. Exigir a l’Estat la provisió urgent d’un Fons finalista i específic per al transport públic, amb dotació suficient per cobrir i mantenir els sobrecostos del sistema
(aproximadament 500 M€) fins a la recuperació de la demanda.
Palau del Parlament, 2 de juny de 2020
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de
dones
302-00201/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 66886; 66918; 66920 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.06.2020
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 66886)

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de dones (tram. 302-00201/12).
Enmienda 1
GP de Ciutadans
De supresión y adición en el apartado 9

9. Garantizar la presencia de forenses especializados en violencia de género Unidades de Valoración Forense durante el turno de guardia en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Cataluña, en cumplimiento de la disposición adicional de Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género.
Enmienda 2
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo artículo 19

19. (nuevo) Impulsar políticas activas de prevención de riesgos laborales con dimensión de género, para poder intervenir y garantizar la seguridad y la salud de las
mujeres en su puesto de trabajo, tal y como se recogía en la Moción 117/XI sobre la
pobreza femenina.
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Enmienda 3
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo artículo 20

20. (nuevo) Diseñar e impulsar un sello de calidad, a través del Consell de Relacions Laborals, como reconocimiento a aquellas empresas que incluyan medidas
de conciliación eficaces, tal como se recogía en la Moción 117/XI sobre la pobreza
femenina.
Enmienda 4
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo artículo 21

21. (nuevo) Realizar campañas de sensibilización en centros educativos para fomentar la corresponsabilidad del trabajo doméstico y de los cuidados e incorporar
al currículum escolar contenidos sobre estudios de género, como pueden ser la construcción de los roles de género y las discriminaciones de las mujeres, tal y como se
recogía en la Moción 117/XI sobre la pobreza femenina.
Enmienda 5
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo artículo 22

22. (nuevo) Garantizar la autonomía física de las mujeres con acciones para proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en la medida en que la
falta de protección de estos derechos limita las posibilidades de las mujeres para acceder a recursos materiales y también sociales, tal y como se regía en el punto 3.d de
la Moció 89/XI del Parlament de Catalunya, sobre los feminismos y el punto 2.i de la
Moción 117/XI sobre la pobreza femenina.
Enmienda 6
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo artículo 23

23. (nuevo) Reducir la pobreza y exclusión de las mujeres con discapacidad, garantizar el derecho de las mujeres y las niñas con discapacidad al pleno ejercicio y
sin injerencias de cualquier índole de sus derechos sexuales y reproductivos y garantizar el derecho a la participación plena y en igualdad de las mujeres con discapacidad en el mercado laboral, adoptando medidas específicas de inclusión laboral
que incluyan itinerarios personalizados en orientación, formación y recualificación profesional, realizar estudios específicos sobre pobreza y exclusión de mujeres
con discapacidad en diferentes contextos, para poder desarrollar planes específicos
adaptados a la realidad existente y fomentar el emprendimiento de las personas con
discapacidad mediante un servicio de asesoramiento integral tal y como como se recogía en la Moción 117/XI sobre la pobreza femenina.
Enmienda 7
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo artículo 24

24. (nuevo) Reducir la pobreza, exclusión y marginación de las mujeres transgénero realizando un estudio sobre la realidad socio-laboral de las personas transgénero, elaborando programas específicos de inserción socio laboral de las personas
transexuales que incluyan itinerarios personalizados en orientación, formación y
recualificación profesional, que incluyan recursos para la visibilización y denuncia
de las discriminaciones según lo previsto en la Ley 11/2014, de 10 de octubre, para
garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales
y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, y realizar una campaña
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ción de las personas transgénero, tal y como recogía en la Moción 117/XI sobre la
pobreza femenina.
Palacio del Parlamento, 2 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 66918)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de dones (tram. 302-00201/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 15

15. Presentar, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, un informe sobre el
nombre de dones que han estat identificades com a víctimes d’explotació sexual a
Catalunya en els darrers deu anys i sobre les ajudes i mesures que els hi està oferint
el Govern de la Generalitat per a la seva reinserció al món laboral garantir la seva
seguretat i benestar.
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 16

16. Implementar el Pla Integral de Lluita contra el tràfic amb fins d’explotació
sexual destinant els recursos necessaris a les unitats especialitzades contra el crim
organitzat i als serveis de recuperació per poder garantir a totes les víctimes tots els
seus drets el dret a no ser prostituïdes.
Palau del Parlament, 2 de juny de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 66920)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de
dones (tram. 302-00201/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

5. Posar en marxa, durant tercer trimestre el segon semestre 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 de
Parlament de Catalunya, sobre la igualtat de gènere, que instava el Govern a posar-lo
en marxa en un termini de tres mesos.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 6

6. Valorar la feina que està portant a terme l’Observatori d’Igualtat de Gènere, i
fomentar que segueixi vetllant pel desplegament de la Llei 17/2015, del 21 de juliol,
d’igualtat efectiva de dones i homes i la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les
dones a eradicar la violència masclista.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 7

7. Seguir amb els treballs del desplegament efectiu de la Llei 5/2008, del 24
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, pel que fa a la lluita
contra el sexisme en relació amb els mitjans de comunicació per fer efectiva la seva
missió de convertir-se en eines actives de combat contra la violència masclista ajudant a canviar els discursos i el marc mental que permet la perpetuació de la violència de gènere, al temps que serveix com a instrument potenciador de la igualtat
efectiva entre homes i dones.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 8

8. Destinar, amb recursos propis de la Generalitat del Pressupost 2020 de la Generalitat i altres fons finalistes el pressupost necessari per a la creació dels nous SIEs
que el Govern té previst per l’any 2020.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 9

9. Tendir a garantir la presència de metges/esses forenses amb formació especialitzada en valoració i predicció del risc de violència de gènere en els torns de guàrdia que donen servei a les peticions dels Jutjats respecte de les pericials de Violència
de gènere.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 10

10. Presentar les actuacions engegades, amb caràcter d’urgència, el pla biennal
per a incentivar l’ocupació estable i de qualitat de les dones, amb el corresponent
estudi d’impacte de gènere i edat, tal com estableix l’article 32 de la Llei 17/2015 i
la Moció 59/XII del Parlament de Catalunya, sobre igualtat de gènere, que instava
al Govern a posar-lo en marxa en un termini de 6 mesos.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 14

14. Presentar, durant el tercer trimestre del 2020 primer semestre del 2021, l’informe d’impacte social de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, tal com estableix la mateixa llei.
Palau del Parlament, 2 de juny de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model
educatiu
302-00202/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 66814; 66904; 66922 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.06.2020
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 66814)

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Esther Niubó Cidoncha, diputada del
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model educatiu (tram. 30200202/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la lletra b

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, en el marc de
la programació educativa, tal i com estableix l’article 4 de la LEC.
Palau del Parlament, 2 de juny de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Esther Niubó Cidoncha, diputada,
GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 66904)

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació
al Govern sobre el model educatiu (tram. 302-00202/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i modificació

c) Vetllar perquè, en l’àmbit educatiu, es preservi la llibertat d’empresa i de ideari, de tal manera, es compleixi la normativa vigent per part del govern, i que no
posi en risc l’existència de cap projecte educatiu a través dels que és garanteix l’accés a una educació d’acord amb els valors i prioritats de les famílies tot i respectant
les lleis per tal de garantir la protecció i el correcte desenvolupament dels alumnes
Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un apartat h

h) Garantir els recursos suficients perquè les places de l’educació concertada siguin efectivament gratuïtes per les famílies tal i com estableix Llei 12/2009, del 10
de juliol, d’educació.
Palau del Parlament, 2 de juny de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 66922)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model educatiu
(tram. 302-00202/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

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, dins el marc
de l’oferta educativa aprovada pel Departament d’Educació.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

c) Seguir donant compliment de la LEC, pel que fa a preservar el respecte de la
llibertat d’ensenyament, tant la llibertat de creació de centres com la llibertat d’elecció entre centres públics o centres no creats pels poders públics.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

e) Garantir l’estabilitat, vigència i suficiència del Servei d’Educació de Catalunya, així com el manteniment dels concerts educatius per a totes aquells centres educatius que s’ajustin als criteris del decret de concerts vigent.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

g) Incloure als primers pressupostos de la Generalitat que s’aprovin amb el decret de concerts en vigor la dotació necessària que garanteixin l’estabilitat i suficiència dels concerts educatius vigents a Catalunya i que permeti poder aplicar les
mesures econòmiques que donin cobertura a les necessitats derivades de l’aplicació
dels Contractes Programa així com de la dotació necessària de recursos derivats del
repartiment equitatiu d’alumnat entre tots els centres sostinguts amb fons públics.
Palau del Parlament, 29 de maig de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’abordatge des
del sistema sanitari de les violències sexuals contra els infants
302-00203/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 66813; 66888; 66923 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.06.2020
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 66813)

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 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).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió del punt 1

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu profund rebuig a la teoria anomenada «Síndrome d’Alienació Parental» i als seus diversos derivats, en considerar-los
un atac a la obligació de defensa dels drets dels infants i un clar exemple de masclisme institucional, quan és usat des de serveis públics.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió del punt 2

2. En aquest sentit, el Parlament insta el Govern a garantir que cap servei o organisme amb finançament públic a Catalunya fa ús mai més d’aquesta teoria pseudo-científica o dels seus derivats, i a explicar en aquesta cambra, en el termini d’un
mes, quines mesures s’han pres per a garantir-ho.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de tot el punt 4

4. Crear, en el termini de 1 mes, un comitè extern i expert en abús sexual infantil que revisi, quan sigui sol·licitat explícitament, els diagnòstics d’abusos sexuals a
menors fets fins ara per les unitats hospitalàries especialitzades i s’hagi usat la teoria
SAP o algun dels seus derivats, i si hi ha hagut altres serveis que hagin valorat la
situació de l’infant i les seves opinions. El comitè extern hauria de comptar amb la
opinió del Comitè de Bioètica de Catalunya, de membres del Servei d’Assessorament
Tècnic en l’Àmbit de Família del Departament de Justícia i dels Equips d’Assessorament Tècnic d’Àmbit Penal, de Col·legis de Professionals i d’experts reconeguts de
Barnahus Europees.
Palau del Parlament, 2 de juny de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP
PSC-Units
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 66888)

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del
Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord al que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 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).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió de l’article 1

El Parlament de Catalunya manifesta el seu profund rebuig a la teoria anomenada Síndrome d’Alienació Parental i als seus diversos derivats, en considerar-los un
atac a la obligació de ‘defensa dels drets dels infants i un clar exemple de masclisme
institucional, quan és usat des de serveis públics.
Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió de l’article 2

En aquest sentit, el Parlament insta el Govern a garantir que cap servei o organisme amb finançament públic a Catalunya fa ús mai més d’aquesta teoria pseudo-científica o dels seus derivats, i a explicar en aquesta cambra, en el termini d’un mes,
quines mesures s’han pres per a garantir-ho.
Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 5

5. Garantir a tots els professionals que han d’actuar en cas de violències contra la
infància, especialment en casos de violències sexuals, se’ls ofereixi formació amb
perspectiva de gènere i impulsar la formació en l’àmbit de la prevenció i les actuacions per a lluitar contra la violència infantil a tots i a totes els professionals que
tinguin interrelació amb nens i nenes, docents, personal de l’àmbit sanitari, centres
de menors, personal de centres de justícia juvenil, professionals de l’àmbit del temps
lliure, professionals de centres de menors amb discapacitat.
Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 7

7. (nou) Impulsar les iniciatives legislatives, sobre la detecció, prevenció i tractament del maltractament infantil que permetin la protecció de la infància davant
qualsevol forma de violència.
Palacio del Parlamento, 2 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 66923)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 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).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu profund rebuig a la teoria anomenada «Síndrome d’Alienació Parental» i als seus diversos derivats, en considerar-los
un atac a la obligació de defensa dels drets dels infants i un clar exemple de masclisme institucional, quan és usat des de serveis públics.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

2. En aquest sentit, el Parlament insta el Govern a garantir que cap servei o organisme amb finançament públic a Catalunya fa ús mai més d’aquesta teoria pseudo-científica o dels seus derivats, i a explicar en aquesta cambra, en el termini d’un
mes, quines mesures s’han pres per a garantir-ho.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició i supressió

3. Garantir, un cop el model de cases d’infants estigui desplegat a tot el territori català, que l’únic sistema d’unitats d’expertesa i atenció especialitzada en abusos sexuals a infants que es desplegarà a partir d’ara a Catalunya, serà el d’unitats
integrades que, seguint el model de les cases d’infants, actuaran com a espai únic
d’atenció integral als infants víctimes d’aquestes violències, donant resposta tant al
procés de detecció i diagnòstic, com al de denúncia i inici del procés judicial per a
evitar la revictimització, com a l’atenció integral de recuperació per a les víctimes.
Els Equips Funcionals d’Experts de tot el territori s’aniran integrant funcionalment
a les esmentades unitats.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació, supressió i addició

3. c) Garantir que la resta de recursos especialitzats existents fins al moment, un
cop s’hagin desplegat completament les cases dels infants, desapareixeran o s’integraran dins del funcionament d’aquestes. Mentrestant no desapareixen, només
rebran finançament públic sempre i quan compleixin amb els criteris de qualitat
establerts en el Protocol d’actuació davant de maltractaments en la infància i l’adolescència en l’àmbit de la salut als Equips Funcionals d’Experts, especialment que
qualsevol informe que emetin aquests serveis precursors de les cases d’infants, ha
de sorgir d’un procediment avalat per criteris científics i s’ha de centrar en complir
amb la defensa del dret superior de l’infant.
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Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

4. Establir una figura de supervisió externa que no pertanyi a la mateixa EFE i
pugui fer valoració dels casos en que es demani o prestar ajuda als professionals,
quan ho necessitin, a través de la documentació de que es disposa i d’entrevistes
amb els professionals.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació, supressió i addició

5. Garantir les eines i els recursos per tal que a tots els i les professionals actuïn
davant casos de violències contra els infants, especialment en casos de violències
sexuals, amb formació especialitzada en perspectiva de gènere.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

6. Garantir que el curs 2021-2022 s’inclou l’educació sexual i afectiva al currículum educatiu de les escoles públiques i concertades a Catalunya, en tot el cicle escolar i des de la petita infància. Caldrà oferir als i les mestres i professores materials
pedagògics estandarditzats adaptats a l’edat així com formació per a poder educar
sobre sexualitat basant-se en el respecte, l’afectivitat, la tendresa, la complicitat, el
compromís, l’autoestima i l’auto-cura. La formació també ha de comprendre el reconeixement de situacions abusives i de manipulació emocional, i el coneixement
de les respostes que hi poden donar els menors i de les persones a què es pot acudir
per a rebre ajuda, per tal de dotar als infants d’eines d’autoprotecció.
Palau del Parlament, 2 de juny de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

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
ESMENES PRESENTADES
Reg. 66812; 66887; 66921; 66936 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament,
02.06.2020
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 66812)

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 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).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat iii a la lletra a del punt 1

iii. Per avançar en incloure la perspectiva de gènere diàriament.
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Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part de la lletra b del punt 1

a. La campanya «Nursing now» i l’aposta decidida per valoritzar la feina de la
infermeria dins el sistema sanitari, que és qui desenvolupa principalment la tasca de
cuidatge dins el sistema sanitari, tot:
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat ii de la lletra b del punt 1

ii. Dotant-les d’eines i recursos i reconeixement de la importància de la tasca
que desenvolupen dins del sistema (com el decret de prescripció infermera, entre
d’altres).
Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat iii de la lletra b del punt 1

iii. Apostant per la formació (Conveni per millorar els estudis de la salut amb
les universitats).
Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a l’apartat iv de la lletra b del punt 1

iv. Abordant els reptes de futur i garantint que hi haurà els relleus suficients, tendint a una ràtio d’infermera similar als països de la OCDE.
Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat v a la lletra b del punt 1

v. Incorporant l’infermera en el Consell Assessor del Departament de Salut.
Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió i addició a la lletra c del punt 1

b. Les entitats feministes i el seu reconeixement per la gran tasca que realitzen, i
el treball conjunt i transversal amb totes les institucions, per tal de fer de l’estratègia
per l’equitat de gènere en salut que està desenvolupant el Departament de Salut una
veritable eina de transformació de la societat.
Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat iv a la lletra c del punt 2

iv. Posant les eines necessàries per corregir la manca de representació equitativa
de les dones en els diferents àmbits d’investigació clínica.
Esmena 9
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat v a la lletra c del punt 2

v. Incorporant dones en els assaigs clínics, per poder treballar les diferents reaccions.
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Esmena 10
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra d.bis al punt 2

d.bis Introduir la vessant de gènere en els estudis mèdics per garantir la perspectiva de gènere en els diagnòstics, en els tractaments i, en general, en tota la pràctica
clínica.
Esmena 11
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra d.ter al punt 2

d.ter Reforçar la implantació del Codi Risc Suïcidi, amb perspectiva de gènere
i amb un registre únic de suïcidis i temptatives de suïcidi, revisant i actualitzant el
marc conceptual del Codi utilitzant els factors genètics, biològics, químics, hormonals, ambientals, psicològics i socials, perquè es pugui abordar amb més garanties
d’èxit.
Esmena 12
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat iii a la lletra f del punt 2

iii. Establint un protocol de prevenció de la violència masclista a l’adolescència.
Esmena 13
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la lletra h del punt 2

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, buscant el consens social i polític, per evitar la limitació de drets, especialment en les dones amb
situacions de vulnerabilitat.
Esmena 14
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat i.bis a la lletra i del punt 2

i.bis. Facilitar les eines i recursos per poder fer efectives aquestes recomanacions.
Esmena 15
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a l’apartat iii de la lletra i del punt 2

iii. Es detectin i es doti de recursos i eines per atendre correctament les depressions postpart que afecten el 10% de les dones que donen a llum.
Esmena 16
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra al punt 2

n. Establir plans d’igualtat en els centres sanitaris de l’ICS i del SISCAT.
Palau del Parlament, 2 de juny de 2020
Ferran Pedret Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada,
GP PSC-Units
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 66887)

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la 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).
Enmienda 1
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo artículo 3

3. (nuevo) Reconecer el esfuerzo llevado a cabo con coraje y valentía por todo el
personal sanitario en la crisis del Covid-19, y revertir todos los recortes de los últimos años en el sistema sanitario.
Palacio del Parlamento, 2 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 66921)

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 161.4 del Reglament del Parlament, presenta
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les
actuacions per a introduir la perspectiva de gènere en el sistema sanitari (tram. 30200204/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició al punt 2.e

Realitzar actuacions per afrontar aquelles malalties que afecten específicament
i/o de forma diferent a les dones i que hagin estat històricament invisibilitzades i impulsar campanyes informatives.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
D’addició al punt 2.i

ii. Disminueixin el percentatge i variabilitat de les cesàries i episiotomies.
Palau del Parlament, 2 de juny de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 66936)

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la 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).
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Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 2.c

c. Portar a terme formació amb perspectiva de gènere i en drets sexuals i reproductius als professionals de la salut, per tal que tinguin les eines adequades per poder millorar la pràctica sanitària i que aquesta és basa en el marc dels drets sexuals
i reproductius.
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 2.d

d. Realitzar actuacions per afrontar aquelles malalties que afecten específicament a les dones i que hagin estat històricament invisibilitzades, així com actuacions per revisar la sobremedicalització de les dones i aportar alternatives a la
medicalització del malestar produït per determinats rols de gènere i situacions de
violència masclista.
Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 2.e

e. Portar a terme formació en violències masclistes als professionals de la salut,
especialment en l’atenció primària i en salut mental, i dotar el sistema de les eines
per a la detecció i abordatge integral d’aquests casos, tot: i a més a més:
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.
Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de nou punt 2.f

iv. Potenciar la coordinació del sistema de salut amb les entitats referents del treball comunitari de lluita contra la mutilació genital femenina, enfortint el vincle per
tal que els protocols de detecció i abordatge s’acompanyin de recursos comunitaris
i campanyes de sensibilització
Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 2.h.i

i. S’incloguin les recomanacions de l’OMS que prioritzen la presa de decisions
informades de les gestants i es garanteixin els procediments de part respectat a tota
la xarxa pública, també, en temps de pandèmia.
Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de nou punt m

m. Garantir l’accés de totes les persones, sobretot les dones i persones LGTBIQ+,
indistintament de la seva situació administrativa, als serveis de salut sexual i reproductiva, durant el període que es mantingui vigent l’Estat d’alarma i les posteriors
mesures de prevenció al sistema sanitari tot garantint els drets sexuals i reproductius.
Palau del Parlament, 2 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ús de l’espai
públic
302-00206/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 66811 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.06.2020
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 66811)

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Carles Castillo Rosique, diputat del
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ús de l’espai públic (tram.
302-00206/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 1

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, tras la debida comunicación gubernativa, se concentran a diario desde el 15 de
octubre de 2019, entre las 19:00 y las 22:00 horas.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. Insta al Govern de la Generalitat a indicar a los organizadores una ubicación
alternativa, siguiendo el criterio técnico expresado en los informes de la Guardia
Urbana de Barcelona, y, en consecuencia, a evitar los cortes diarios de 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. Las eventuales
autorizaciones, respetando los criterios técnicos de los informes de la Guardia Urbana, 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.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4

4. Exige al conseller de Interior, Sr. Miquel Buch, y al director general de Administración de la Seguridad, Sr. Jordi Jardí, que ejerzan sus funciones con ecuanimidad, y sometiéndose a criterios técnicos y la normativa vigente, evitando todo
trato desigual de manifestaciones y concentraciones en función de quienes sean los
convocantes.
Palau del Parlament, 2 de juny de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Carles Castillo Rosique, diputat GP
PSC-Units
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Horaris d’obertura de l’edifici del Parlament i del Registre
395-00141/12
ACORD
Mesa del Parlament, 26.05.2020

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 26 de maig de 2020, vist l’informe del secretari general, ha acordat:
1. Modificar l’horari d’obertura de l’edifici i l’horari d’atenció presencial del Registre, durant l’etapa 2, establerts a l’Informe sobre la represa de l’activitat parlamentària ordinària, de conformitat amb el següent:
Horari d’obertura de l’edifici:

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

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. Modificar l’apartat referent a l’horari d’atenció al Registre corresponent a l’etapa 2 que s’estableix en l’Informe sobre la represa de l’activitat parlamentària ordinària en el sentit d’afegir que durant aquesta etapa continuarà admetent-se la presentació de documents al Registre General per mitjà de correu electrònic, en les mateixes
condicions que s’han aplicat fins al moment, i en el mateix horari d’obertura establert per a l’atenció presencial del Registre.
Palau del Parlament, 26 de maig de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent
i Ramió

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05.

Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació
410-00015/12
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 66301 / Coneixement: Mesa del Parlament, 02.06.2020

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Alta: Ferran Civit i Martí
Baixa: Bernat Solé i Barril
Palau del Parlament, 28 de maig de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 661/XII, sobre l’aplicació de
la legislació de transparència al món local
290-00612/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 65691 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 02.06.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 168.4 en relació amb l’article 162.3 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment de la Resolució
661/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’aplicació de la legislació de transparència en el món local (tram. 290-00612/12), informo del següent:
En relació a l’elaboració del reglament de desplegament de la Llei 19/2014, del 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Secretaria de Transparència i Govern Obert està tramitant, des de l’any 2017, un Projecte
de decret pel qual s’aprova el reglament de desplegament de la Llei 19/2014.
Al març de 2017 va tenir lloc la consulta pública prèvia sobre l’elaboració del
Projecte de decret a l’espai del Portal de Participa de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de procediment administratiu comú.
Amb posterioritat, durant els anys 2018 i 2019, han estat convocats dos procediments de consulta ciutadana, d’acord amb l’article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, així com dues consultes interdepartamentals, en què es van rebre nombroses aportacions, moltes de les quals van ser incorporades, prèvia valoració, en el
text de la norma projectada. El text actual del Projecte de decret fou sotmès a aprovació per part del Consell Tècnic, que el va aprovar en sessió de 25 de setembre de
2019.
Posteriorment durant els mesos d’octubre i novembre es van dur a terme, d’acord
amb els articles 67 i 68 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, els tràmits d’audiència i
informació pública.
Durant el tràmit d’informació pública s’han rebut deu escrits d’aportacions per
part d’entitats i ciutadania, en els quals s’han traslladat un total de 45 propostes i
suggeriments; en el d’audiència s’han presentat nou escrits d’aportacions per part
de, entre d’altres, el Síndic de Greuges, l’Oficina Antifrau de Catalunya, l’Agència
de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona,
l’Associació Catalana de Municipis, la Diputació de Tarragona o la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, en els quals s’han traslladat un total de 135 al·legacions; per
últim, han emès informes preceptius la Comissió de Garantia del Dret d’Accés, amb
40 observacions, l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya, amb 30 comentaris i propostes, i l’Àrea de Millora de la Regulació del Departament de la Presidència, que conté 23 propostes i suggeriments.
Des de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, juntament amb l’Assessoria Jurídica del departament, des del mes de novembre estem analitzant el contingut
de totes les aportacions, observacions i suggeriments plantejats. Als efectes de poder
valorar-los i donar-los resposta, estem revisant una primera proposta de Memòria
de valoracions de les aportacions i observacions formulades que, d’acord amb l’article 64.5 de la Llei 26/2010, preveiem que estarà finalitzada durant el mes de maig o
juny, com a molt tard. Posteriorment caldrà incorporar les modificacions en el text
del Projecte de decret i modificar-ne les memòries.
4.50.01. Compliment de resolucions
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Cal tenir en compte que són moltes les aportacions i suggeriments que estem
valorant de forma molt positiva i que estan contribuint a millorar l’actual text del
Projecte, per la qual cosa molt probablement s’inseriran en la proposta normativa
i comportaran significatives modificacions al seu actual redactat. És per això que
l’Assessoria jurídica del departament planteja la probabilitat i conveniència de sotmetre el Projecte de decret a un nou tràmit d’informació pública.
Respecte al compliment del punt a) de la Resolució 661/XII, el text actual del
Projecte de decret, a l’apartat 4t de l’article 29, ja preveu expressament que «Als
efectes de l’article 8.1 c) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, s’han de publicar
els acords presos en les sessions del Ple de l’ens local, en la Junta de Govern Local
i els que prenen les entitats del sector públic indicant-ne la data, el tipus de sessió
a la que pertany, ordinària, extraordinària o urgent, i el número de la sessió, amb
l’adopció prèvia de les mesures que correspongui per garantir el compliment de les
normes sobre protecció de dades personals».
Tanmateix, i arran de les aportacions al Projecte de decret emeses per l’Oficina
Antifrau i per l’Associació Catalana de Municipis en el tràmit d’audiència, la Secretaria de Transparència i Govern Obert tindrà en compte la proposta del Parlament
en el context de les tasques de revisió del document conseqüència de la informació
pública i audiència i valorant també el marc jurídic aplicable en aquest àmbit.
Per últim, pel que fa al compliment del punt b) de la Resolució 661/XII, el Projecte de decret expressament preveu, al seu actual article 20, que la publicació de
la informació sobre l’activitat contractual es fa efectiva mitjançant el perfil del contractant allotjat a la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya i al
Registre Públic de Contractes de Catalunya i inclourà com a mínim les dades que
exigeix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, al seu article 13 i la normativa de contractes del sector públic.
La mateixa previsió es conté a l’article 33 del Projecte de decret per a les Administracions locals de Catalunya.
Concretament la lletra d) de l’article 13.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre
preveu que cal publicar la informació següent sobre els contractes subscrits: l’objecte, l’import de la licitació i d’adjudicació, el procediment utilitzat per a contractar
i la identitat de l’adjudicatari, la durada, el nombre de licitadors, els criteris d’adjudicació, el quadre comparatiu d’ofertes i les puntuacions respectives, i també els
acords i informes tècnics del procés de contractació. Aquesta informació ha d’estar
actualitzada i fer referència, com a mínim, als darrers cinc anys.
Als efectes del que preveu aquesta lletra d) de l’article 13.1 de la Llei 19/2014,
del 29 de desembre, el Projecte de decret explicita que la informació a publicar relativa als contractes subscrits s’ha de facilitar a través d’un enllaç a la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública i al Registre Públic de Contractes, segons correspongui.
Aquesta previsió recull el contingut dels criteris aprovats per la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert en sessió de 29 d’octubre de 2019 document d’«Obligacions de publicitat activa de la Llei 19/2014, del 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern en matèria de contractació pública»–, aprovat a proposta de la Direcció General de Contractació Pública.
D’altra banda, cal dir que els articles 17 i 31 del Projecte de decret, en relació
amb el cost de les campanyes institucionals, preveuen expressament que, als efectes
de la lletra f) de l’article 11.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, les Administracions han de publicar la informació de les campanyes i accions de publicitat i de
promoció institucional següents: l’òrgan promotor, el cost de la campanya o l’acció
desglossada per conceptes, els mitjans de comunicació emprats, l’import destinat a
cada un d’ells i el període d’execució.
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Cal que la informació relativa als mitjans de comunicació sigui desglossada per
tipologia de mitjà i per identificació nominativa de l’empresa de comunicació o grup
empresarial.
Convé destacar la difusió d’informació que al respecte fa pública la Comissió
Assessora sobre la Publicitat Institucional, l’òrgan encarregat de garantir que la publicitat institucional de les administracions públiques serveixi amb objectivitat els
interessos generals. En aquests sentit, es fan públiques les memòries sobre publicitat institucional (2007 a 2018): http://governobert.gencat.cat/ca/transparencia/Gestio-serveis-publics/memoria-sobre-publicitat-institucional/index.html
D’acord amb l’anterior, el Registre de contractació pública ofereix informació
sobre els serveis de publicitat contractats per departaments i la resta d’entitats públiques.
Específicament en l’àmbit local també s’hi dona compliment en matèria de publicitat institucional i cost de les campanyes. En aquest sentit, des del Portal de la transparència de Catalunya (http://www.transparenciacatalunya.cat/ca/Portals-de-transparencia/administracio-local/ajuntaments/index.html) s’hi inclouen els enllaços als
respectius portals de transparència, on a l’apartat gestió econòmica, pressupost, es
pot accedir a un apartat específic relatiu al Cost de les campanyes institucionals.
Barcelona, 22 de maig de 2020
Bernat Solé i Barril, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el
conseller d’Educació sobre la inacció davant el fet que membres
d’una entitat privada espiessin a alumnes i docents de centres
educatius
354-00154/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Educació, en la sessió 28, tinguda el 02.06.2020,
DSPC-C 496.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el
conseller d’Educació sobre la vigilància del comportament lingüístic
d’alumnes i professors als centres educatius
354-00158/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Educació, en la sessió 28, tinguda el 02.06.2020,
DSPC-C 496.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb
el conseller d’Educació sobre les paraules que ha adreçat als
funcionaris del Departament
354-00188/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 28 de la Comissió d’Educació, tinguda el 02.06.2020, DSPC-C 496.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el
conseller d’Educació sobre les conductes dels responsables dels
centres amb relació als fets d’octubre de 2019
354-00197/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Educació, en la sessió 28, tinguda el 02.06.2020,
DSPC-C 496.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el
conseller d’Educació sobre un estudi sociolingüístic de la Universitat
de Lleida en què es pregunta a alumnes de secundària si donen
suport a l’independentisme
354-00201/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Educació, en la sessió 28, tinguda el 02.06.2020,
DSPC-C 496.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el
conseller d’Educació sobre una enquesta de la Universitat de Lleida
feta a l’Institut El Morell, de Tarragona
354-00202/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Educació, en la sessió 28, tinguda el 02.06.2020,
DSPC-C 496.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el
conseller d’Educació sobre les seves declaracions durant la intervenció
en la conferència «La cultura religiosa als centres educatius» al
Seminari Conciliar de Barcelona el 17 de novembre de 2019
354-00210/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Educació, en la sessió
28, tinguda el 02.06.2020, DSPC-C 496.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el
conseller d’Educació sobre el Projecte de decret de la programació
de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del
Servei d’Educació de Catalunya
354-00255/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Educació, en la sessió
28, tinguda el 02.06.2020, DSPC-C 496.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública sobre l’estratègia del Govern amb relació a la
intel·ligència artificial
354-00259/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units (reg. 59109).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, 02.06.2020.

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

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Educació, en la sessió
28, tinguda el 02.06.2020, DSPC-C 496.

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

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Educació, en la sessió
28, tinguda el 02.06.2020, DSPC-C 496.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública sobre el pla de retorn dels treballadors públics
354-00281/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units (reg. 64328).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, 02.06.2020.

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

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Educació, en la sessió
28, tinguda el 02.06.2020, DSPC-C 496.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública sobre la seva presumpta relació amb la trama de
corrupció de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
354-00296/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs (reg.
66040).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, 02.06.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública sobre les raons per les quals no s’ha donat
una atenció adequada a les necessitats de dispositius digitals i de
connectivitat dels alumnes
354-00297/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Sonia Sierra Infante, juntament amb un altre diputat
del GP Cs (reg. 66041).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, 02.06.2020.
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4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’Òscar Escuder i de la Torre davant
la Comissió d’Educació perquè informi sobre les actuacions de la
Plataforma per la Llengua als centres educatius
356-00575/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Educació, en la sessió 28, tinguda el 02.06.2020,
DSPC-C 496.

Sol·licitud de compareixença del secretari de Polítiques Educatives
davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre les actuacions
d’inspecció a les escoles catalanes amb relació als fets d’octubre
del 2019
356-00622/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Educació, en la sessió 28, tinguda el 02.06.2020,
DSPC-C 496.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Confederació
Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya
davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre la segregació
escolar i la inclusió
356-00623/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en
la sessió 28, tinguda el 02.06.2020, DSPC-C 496.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació
d’Associacions de Mares i Pares d’Escoles Lliures de Catalunya
davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre la segregació
escolar i la inclusió
356-00624/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en
la sessió 28, tinguda el 02.06.2020, DSPC-C 496.
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Sol·licitud de compareixença d’Emilie Rivas, tècnica de polítiques
d’infància i sensibilització de Save the Children Barcelona, davant
la Comissió d’Educació perquè presenti l’informe «On tot comença:
educació de 0 a 3 anys per a igualar oportunitats»
356-00631/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en
la sessió 28, tinguda el 02.06.2020, DSPC-C 496.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Mesa d’Educació
de Persones Adultes de Catalunya davant la Comissió d’Educació
perquè informi sobre la situació de l’educació per a adults
356-00683/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en
la sessió 28, tinguda el 02.06.2020, DSPC-C 496.

Sol·licitud de compareixença de Meritxell Palou, en representació
de l’entitat Múltiples Juntos en la Escuela, Decisión de los Padres,
davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre les activitats
de l’entitat amb relació a l’escolarització agrupada dels menors
múltiples
356-00720/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en
la sessió 28, tinguda el 02.06.2020, DSPC-C 496.

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

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en
la sessió 28, tinguda el 02.06.2020, DSPC-C 496.
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Sol·licitud de compareixença de Carles Farràs Vilaginés, president
de l’Associació Catalana d’Escoles de Música, davant la Comissió
d’Educació perquè informi sobre la situació de les escoles de música
356-00746/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en
la sessió 28, tinguda el 02.06.2020, DSPC-C 496.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè
informi sobre la situació dels infants i els joves des que es va
decretar l’estat d’alarma
356-00763/12
SOL·LICITUD

Presentació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs (reg. 66252).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 02.06.2020.

Proposta de compareixença d’Oriol Ponsatí, director de la Institució
de les Lletres Catalanes, davant la Comissió de la Sindicatura
de Comptes perquè informi sobre la seva posició amb relació al
procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2020, sobre la
Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018
362-00008/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 64054).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes, 02.06.2020.

Proposta de compareixença d’Oriol Ponsatí Murlà, director de
la Institució de les Lletres Catalanes, davant la Comissió de la
Sindicatura de Comptes perquè informi sobre la seva posició amb
relació al procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2020,
sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici
del 2018
362-00009/12
SOL·LICITUD

Presentació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs (reg. 64078).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes, 02.06.2020.
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Proposta de compareixença del president de la Junta de Govern
de la Institució de les Lletres Catalanes davant la Comissió de la
Sindicatura de Comptes perquè informi sobre la seva posició amb
relació al procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2020,
sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici
del 2018
362-00010/12
SOL·LICITUD

Presentació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs (reg. 64079).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes, 02.06.2020.

Proposta de compareixença del responsable de la contractació
pública de la Institució de les Lletres Catalanes davant la Comissió
de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre la seva posició
amb relació al procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2020,
sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici
del 2018
362-00011/12
SOL·LICITUD

Presentació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs (reg. 64080).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes, 02.06.2020.

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
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 28 de la Comissió de Salut, tinguda el 29.05.2020,
DSPC-C 494.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la
consellera de la Presidència sobre els efectes de la borrasca Gloria i
les mesures previstes per a pal·liar-ne els danys
355-00149/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 27, tinguda el 28.05.2020,
DSPC-C 493.
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Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la
consellera de la Presidència sobre les relacions amb el Consell
General d’Aran
355-00150/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 27, tinguda el 28.05.2020,
DSPC-C 493.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el
conseller d’Interior sobre les informacions aparegudes a la premsa amb
relació als sobresous que cobrava a l’Associació Catalana de Municipis
355-00151/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 27, tinguda el 28.05.2020,
DSPC-C 493.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la
consellera de la Presidència sobre la gestió de l’emergència sanitària
per la Covid-19
355-00152/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 27, tinguda el 28.05.2020,
DSPC-C 493.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb
la consellera de la Presidència sobre la col·laboració amb els
ajuntaments i les línies d’ajuts i de finançament a l’Administració
local per a afrontar la crisi de la Covid-19
355-00153/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 27, tinguda el 28.05.2020,
DSPC-C 493.

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
355-00154/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 28 de la Comissió de Salut, tinguda el 29.05.2020,
DSPC-C 494.
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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
355-00155/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 28 de la Comissió de Salut, tinguda el 29.05.2020,
DSPC-C 494.

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
355-00156/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 28 de la Comissió de Salut, tinguda el 29.05.2020,
DSPC-C 494.

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut
sobre la gestió de l’emergència sanitària produïda per la Covid-19
355-00157/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 28 de la Comissió de Salut, tinguda el 29.05.2020,
DSPC-C 494.

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de
Salut sobre la gestió sanitària de la crisi provocada per la Covid-19
355-00158/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 28 de la Comissió de Salut, tinguda el 29.05.2020,
DSPC-C 494.

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
355-00159/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 28 de la Comissió de Salut, tinguda el 29.05.2020,
DSPC-C 494.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

88

BOPC 616
5 de juny de 2020

Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del
Govern i d’altres òrgans
4.70.

4.70.05.

Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de l’Oficina de l’Expresident de la Generalitat José Montilla
corresponent al 2019
334-00095/12
PRESENTACIÓ: JORDI MENÉNDEZ PABLO, CAP DE L’OFICINA DE OFICINA
DEL PRESIDENT MONTILLA
Reg. 66261 / Coneixement: Mesa del Parlament, 02.06.2020

A la Mesa del Parlament

La Llei 6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat
preveu, en el seu article 7.3, que els expresidents de la Generalitat han de trametre
anualment al Parlament la memòria d’activitats, que també s’ha de publicar en el
Portal de la Transparència de la Generalitat.
D’acord amb aquesta previsió legal, em plau remetre al Registre General del Parlament la Memòria d’Activitats de l’Oficina del president Montilla corresponent a
l’exercici 2019, als efectes oportuns.
Atentament,
Barcelona, 27 de maig de 2020
Jordi Menéndez i Pablo, cap de l’Oficina del president Montilla

4.70.10.

Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya titulat «Presència i
prominència d’obres europees a Netflix»
337-00035/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
Reg. 65866 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 02.06.2020

Al president del Parlament

Molt Honorable President,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe Presència i prominència d’obres europees
a Netflix i l’Acord pel qual s’aprova, perquè en tingueu coneixement i als efectes
oportuns.
Cordialment,
Barcelona, 25 de maig de 2020
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
N. de la r.: La documentació esmentada por ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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