
TAUL A DE CONT INGUT

1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Consell de mesures temporals relatives a la junta general de les societats europees 
(SE) i l’assemblea general de les societats cooperatives europees (SCE)
295-00184/12
Coneixement de la proposta 7

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen el Reglament (UE) 575/2013 
i el Reglament (UE) 2019/876 pel que fa als ajustos realitzats en resposta a la pan-
dèmia de Covid-19
295-00185/12
Coneixement de la proposta 7

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (CE) 1008/2008 
del Parlament Europeu i del Consell, sobre normes comunes per a l’explotació de 
serveis aeris a la Comunitat amb vista a la pandèmia de la Covid-19
295-00186/12
Coneixement de la proposta 7

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
202-00035/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Carme Guasch i Darné, de 
Figueres
250-01177/12
Esmenes presentades 8

Proposta de resolució sobre el tancament de les línies de P3 a Girona
250-01180/12
Esmenes presentades 9

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Escola Portitxol, de Torroella de Montgrí
250-01181/12
Esmenes presentades 9

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Tremp
250-01187/12
Esmenes presentades 10

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 10

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · cinquè període · número 619 · dijous 11 de juny de 2020



BOPC 619
11 de juny de 2020

Taula de contingut 2

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Sant Bernabé, de Berga
250-01195/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre el consum de carn de qualitat en la dieta mediterrània
250-01196/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

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 11

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 11

Proposta de resolució sobre els talls viaris per les concentracions reiterades a l’avin-
guda de la Meridiana, de Barcelona
250-01199/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

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 11

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

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 12

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

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

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 12

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 13

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 Meri-
diana, de Barcelona
250-01207/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

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 profes-
sionals que n’hagin estat víctimes
250-01244/12
Esmenes presentades 13
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2020, sobre la Institució de les Lle-
tres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018
256-00040/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 14

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2020, sobre les empreses públi-
ques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de 
la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017
256-00041/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 14

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2020, sobre el Patronat de la Mun-
tanya de Montserrat, corresponent a l’exercici del 2017
256-00042/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 14

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model educatiu
302-00207/12
Presentació: GP CatECP 15

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la relació entre la percepció del 
funcionament de la democràcia espanyola segons les dades del Centre d’Estudis 
d’Opinió i l’Informe d’Amnistia Internacional
302-00208/12
Presentació: GP JxCat 17

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació d’emergència edu-
cativa
302-00209/12
Presentació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 18

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació per a gestionar 
els riscos derivats de la campanya d’estiu
302-00210/12
Presentació: GP Cs 20

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la cultura per la 
pandèmia de Covid-19
302-00211/12
Presentació: GP Cs 21

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les discriminacions en els di-
ferents àmbits
302-00212/12
Presentació: GP ERC 27

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures en l’àmbit econò-
mic i social en la situació actual
302-00213/12
Presentació: SP CUP-CC 28

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institu-
cionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència sobre la possible no investigació dels presumptes casos d’assetja-
ment sexual vinculats a l’excap de gabinet
354-00266/12
Sol·licitud i tramitació 30

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institu-
cionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència sobre la investigació de presumptes casos d’assetjament sexual de 
l’excap de gabinet del conseller
354-00267/12
Sol·licitud i tramitació 30
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la 
consellera d’Empresa i Coneixement sobre les conseqüències de la Covid-19 en el 
teixit productiu
354-00272/12
Sol·licitud i tramitació 30

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institu-
cionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència sobre el dossier enviat a diputats i alts funcionaris dels Estats Units 
sobre les mesures adoptades arran de la crisi de la Covid-19
354-00286/12
Sol·licitud i tramitació 31

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la 
consellera d’Empresa i Coneixement sobre les accions adoptades per a evitar el 
tancament de l’empresa Nissan
354-00288/12
Sol·licitud i tramitació 31

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Edu-
cació sobre les mesures previstes per a afrontar l’emergència educativa
354-00291/12
Sol·licitud i tramitació 31

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Edu-
cació sobre la retirada del concert educatiu a l’escola diferenciada
354-00294/12
Sol·licitud i tramitació 31

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Educa-
ció sobre l’organització, les directrius tècniques i les mesures de prevenció i protecció 
de la Covid-19 que s’aplicaran per a obrir els centres educatius el curs 2020-2021
354-00300/12
Sol·licitud i tramitació 32

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

Sol·licitud de compareixença de Jesús Mir Orea, en representació de la Unió de Co-
merciants del Passeig Fabra i Puig, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
perquè informi sobre els danys i els perjudicis que causen els talls de l’avinguda 
Meridiana, de Barcelona, als comerciants, els restauradors i els hotelers
356-00742/12
Sol·licitud 32

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Save the Children davant la 
Comissió d’Educació perquè presenti l’informe «Tancar la bretxa»
356-00759/12
Sol·licitud 32

Sol·licitud de compareixença d’un representació de la Plataforma Defensem la For-
mació Professional i les Escoles d’Art davant la Comissió d’Educació perquè informi 
sobre la situació de la formació professional
356-00769/12
Sol·licitud 32

Sol·licitud de compareixença de Frank Torres, director de Nissan Motor Ibérica, da-
vant les comissions d’Empresa i Coneixement i de Treball, Afers Socials i Famílies 
perquè informi sobre el tancament de les plantes de Nissan
356-00770/12
Sol·licitud 33

Sol·licitud de compareixença de Genís Alonso, vicepresident de Nissan Motor Ibé-
rica, davant les comissions d’Empresa i Coneixement i de Treball, Afers Socials i 
Famílies perquè informi sobre el tancament de les plantes de Nissan
356-00771/12
Sol·licitud 33

Sol·licitud de compareixença de Juan Luis Pla de la Rosa, director de Relacions 
Institucionals de Nissan España, davant les comissions d’Empresa i Coneixement i 
de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el tancament de les plan-
tes de Nissan
356-00772/12
Sol·licitud 33
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Sol·licitud de compareixença de Gianlucca de Ficchy, vicepresident sènior de Nissan 
Europe, davant les comissions d’Empresa i Coneixement i de Treball, Afers Socials 
i Famílies perquè informi sobre el tancament de les plantes de Nissan
356-00773/12
Sol·licitud 33

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
sobre les mesures previstes amb relació a la prevenció dels casos d’assetjament 
laboral i sexual al Departament
355-00141/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 34

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
355-00160/12
Acord de tenir la sessió informativa 34

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’ad-
missió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya
355-00161/12
Acord de tenir la sessió informativa 34

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Educació sobre les 
activitats de lleure durant els mesos d’estiu del 2020
355-00162/12
Acord de tenir la sessió informativa 34

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’edu-
cació en el lleure i al curs 2020-2021
355-00163/12
Acord de tenir la sessió informativa 35

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
355-00164/12
Acord de tenir la sessió informativa 35

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

Compareixença d’una representació de la Confederació Cristiana d’Associacions de 
Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya davant la Comissió d’Educació per a informar 
sobre la segregació escolar i la inclusió
357-00711/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 35

Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Mares i Pares 
d’Escoles Lliures de Catalunya davant la Comissió d’Educació per a informar sobre 
la segregació escolar i la inclusió
357-00712/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 35

Compareixença d’Emilie Rivas, tècnica de polítiques d’infància i sensibilització de 
Save the Children Barcelona, davant la Comissió d’Educació per a presentar l’infor-
me «On tot comença: educació de 0 a 3 anys per a igualar oportunitats»
357-00713/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 35

Compareixença d’una representació de la Mesa d’Educació de Persones Adultes 
de Catalunya davant la Comissió d’Educació per a informar sobre la situació de 
l’educació per a adults
357-00714/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 36
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Compareixença de Meritxell Palou, en representació de l’entitat Múltiples Juntos en la 
Escuela, Decisión de los Padres, davant la Comissió d’Educació per a informar sobre 
les activitats de l’entitat amb relació a l’escolarització agrupada dels menors múltiples
357-00715/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 36

Compareixença d’una representació de la plataforma Volem Jornada Continuada a 
Catalunya davant la Comissió d’Educació per a informar sobre l’opció que permeti 
als centres educatius i a les famílies decidir el tipus de jornada més favorable per 
als menors
357-00716/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 36

Compareixença de Carles Farràs Vilaginés, president de l’Associació Catalana d’Es-
coles de Música, davant la Comissió d’Educació per a informar sobre la situació de 
les escoles de música
357-00717/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 36
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Consell de mesures temporals relatives a la junta 
general de les societats europees (SE) i l’assemblea general de les 
societats cooperatives europees (SCE)
295-00184/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen 
el Reglament (UE) 575/2013 i el Reglament (UE) 2019/876 pel que fa 
als ajustos realitzats en resposta a la pandèmia de Covid-19
295-00185/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el 
Reglament (CE) 1008/2008 del Parlament Europeu i del Consell, sobre 
normes comunes per a l’explotació de serveis aeris a la Comunitat 
amb vista a la pandèmia de la Covid-19
295-00186/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei 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. 67787; 67795).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.06.2020 al 15.06.2020).
Finiment del termini: 16.06.2020; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Carme 
Guasch i Darné, de Figueres
250-01177/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 66063 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.06.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 66063)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació 

2. Mantenir els mecanismes de coordinació i col·laboració entre els departaments 
de la Generalitat implicats en el projecte de l’escola Carme Guasch i Darné i l’Ajun-
tament de Figueres amb l’objectiu de tenir redactat l’avantprojecte, el projecte bàsic 
i executiu, l’estudi de seguretat i salut i qualsevol altre estudi que sigui necessari 
tan bon punt es disposi d’un solar adequat i hi hagi acord de Govern per a la seva 
construcció.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació 

4. Incloure una partida als propers pressupostos per a la construcció de l’escola 
Carme Guasch i Darné.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació 

5. Treballar per poder posar l’escola en funcionament tan aviat com sigui pos-
sible un cop formalitzat el conveni de col·laboració per a la construcció del centre 
escolar.



BOPC 619
11 de juny de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 9 

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 66064 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.06.2020

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 66064)

Esmena 1
GP Republicà (1)
De modificació i addició

1. Garantir l’oferta de places públiques de P3 als centres escolars de la ciutat 
de Girona, per millorar la qualitat educativa i garantir l’equitat entre els diferents 
centres escolars de Girona d’acord amb els criteris establerts en el marc del Pacte 
contra la segregació.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 66065 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.06.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 66065)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació 

2. Mantenir els mecanismes de coordinació i col·laboració entre els departaments 
de la Generalitat implicats en el projecte d’ampliació de l’escola Portitxol i l’Ajun-
tament de Torroella de Montgrí amb l’objectiu de tenir redactat l’avantprojecte, el 
projecte bàsic i executiu, l’estudi de seguretat i salut i qualsevol altre estudi que sigui 
necessari tan bon punt es disposi d’un solar adequat i hi hagi acord de Govern per 
a l’ampliació del centre.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació 

4. Incloure una partida als propers pressupostos per a l’ampliació de l’escola 
Portitxol.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació 

5. Treballar per fer l’ampliació en el termini més breu possible.
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Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Tremp
250-01187/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 66066 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 04.06.2020

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 66066)

Esmena 1
GP Republicà (1)
De modificació 

1. Treballar per consolidar els parcs de bombers del Pirineu com a parcs mixtos 
professionals i voluntaris, dins del marc del Projecte Bombers 2025.

Esmena 2
GP Republicà (2)
De modificació 

2. En les properes convocatòries del cos de Bombers destinar els efectius neces-
saris per ampliar la plantilla de bombers professionals i de bombers voluntaris als 
parcs de bombers professionals del Pirineu.

Esmena 3
GP Republicà (3)
De modificació 

3. Dotar els parcs de bombers del Pirineu amb la flota de vehicles necessària per 
la seva renovació.

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. 67796; 68045).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 11.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Sant Bernabé, de Berga
250-01195/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 67788; 67797; 68046).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 11.06.2020; 10:30 h.
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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 Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 67789; 67798; 68047).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 11.06.2020; 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 Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 67790; 67799; 68048).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 11.06.2020; 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 Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 67791; 67800; 68049).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 11.06.2020; 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 Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 67792; 67801; 68050).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 11.06.2020; 10:30 h.

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. 67802; 68051).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 11.06.2020; 10:30 h.
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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 Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 67793; 67803; 68052).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 11.06.2020; 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. 67804; 68053).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 11.06.2020; 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. 67805; 68054).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 11.06.2020; 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 Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 67794; 67806; 68055).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 11.06.2020; 10:30 h.

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. 67807; 68056).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 11.06.2020; 10:30 h.
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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

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 67808; 68057).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 11.06.2020; 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. 67809; 68058).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 11.06.2020; 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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 67329 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 09.06.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 67329)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de l’apartat 3 A

3 A. Reconèixer els serveis prestats per part del professionals sanitaris que du-
rante el Estado de Alarma han luchado en primera línea contra el COVID y han 
garantizado con su trabajo los servicios básicos.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació de l’apartat 3 B

3 B. Fer el seguiment jurídic oportú, si escau, en les possibles causes obertes per 
delictes d’odi i discriminació cap els professionals sanitaris públics que durant l’Es-
tat d’Alarma han dut a terme les seves tasques en els servis bàsics.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
D’addició de l’apartat 3 C

3 C. Agrair la tasca duta a terme per als professionals sanitaris durant l’emer-
gència provocada per la Covid-19 i establir una compensació per reconèixer el seu 
esforç i dedicació.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
D’addició de l’apartat 3 D

3. D. Donar el seu suport a aquells ciutadans més vulnerables que hagin patit 
situacions discriminatòries (sense sostre, residents en habitatges precaris, persones 
sense ingressos...) per haver tingut dificultats materials per mantenir el confinament.

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

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 67811).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.06.2020 al 09.06.2020).
Finiment del termini: 10.06.2020; 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. 67812).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.06.2020 al 09.06.2020).
Finiment del termini: 10.06.2020; 10:30 h.

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. 67813).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 10.06.2020 al 12.06.2020).
Finiment del termini: 15.06.2020; 10:30 h.
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model 
educatiu
302-00207/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 67849 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre el model educatiu (tram. 300-00252/12).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1) Reitera el seu compromís amb l’escola pública catalana com a eina clau per a 

la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa. Així mateix, ma-
nifesta la necessitat de donar a l’escola pública un tractament prioritari en el model 
educatiu, preferent respecte l’escola concertada i l’ensenyament privat.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
2) Impulsar, a través d’un procés obert a tota la comunitat educativa, un nou Pac-

te Nacional per l’Educació amb l’objectiu de revisar l’actual model educatiu, con-
sensuant un marc estratègic que organitzi el sistema educatiu a Catalunya d’acord 
amb la nova realitat i l’actual context econòmic, social i demogràfic. Un nou pacte 
que faci de l’escola pública el pilar troncal de garantia del dret a l’educació a tots 
els nivells del sistema i que reculli entre els seus eixos la lluita contra la segregació 
escolar i l’aposta per l’escola inclusiva.

3) Avançar, a través de les mesures previstes al Pacte contra la Segregació Esco-
lar, en la garantia de la gratuïtat real de l’ensenyament i en l’accés de l’alumnat en 
condicions d’igualtat al Servei d’Educació de Catalunya.

4) Realitzar, conjuntament amb els municipis i la comunitat educativa, una pla-
nificació territorialitzada del mapa escolar que eviti la segregació i garanteixi una 
previsió suficient i real de places a l’escola pública, per a cada territori i per a les 
diferents etapes educatives, des del 0-3 fins al batxillerat.

5) Adequar la ràtio per interès general a la demanda de cada municipi, reduint-la 
a cada localitat amb la finalitat de millorar l’atenció a l’alumnat i, per tant, la quali-
tat educativa del sistema. Garantir la continuïtat de totes les línies actuals del segon 
cicle d’educació infantil i de primària i obrir totes les línies necessàries a secundà-
ria per atendre estructuralment l’actual increment de la demanda, evitant una futura 
massificació de les aules.

6) Apostar per l’educació comunitària des del municipalisme, impulsant un can-
vi de paradigma que, reforçant el paper dels municipis en l’educació, connecti l’edu-
cació, l’escola, les famílies i la comunitat i converteixi l’educació dels espais i temps 
no lectius en política pública. Aquesta aposta es concretarà amb les següents ac-
cions: 

a) Generalitzar els Plans Educatius d’Entorn arreu del territori com a eina per 
implicar el conjunt de la comunitat en l’educació.

b) Impulsar un programa d’actuació orientat a garantir activitats d’ensenyament 
no reglat en l’àmbit artístic i esportiu per als infants i joves d’entorns escolars més 
desafavorits.
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c) Reforçar el suport i potenciar les Escoles Rurals i els Centres de Formació 
d’Adults a la Catalunya buidada, especialment a les Terres de l’Ebre, les Terres de 
Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran i la Catalunya Central.

d) Reforçar el suport a les Oficines Municipals d’Educació i potenciar els Con-
sells Escolars Municipals, amb mesures concretes d’auxili per a l’exercici de les se-
ves funcions i per al seu desplegament al conjunt del territori.

7) Efectuar nomenaments extraordinaris amb caràcter retroactiu per al personal 
de substitució que estiguin en actiu a la borsa, hagin prestat serveis durant aquest 
curs i s’hagin quedat sense nomenament durant el tancament dels centres escolars. 
Aquesta mesura inclouria: 

a) La no afectació del sou d’aquest professorat, que cobraria tots els mesos, in-
closos els mesos d’estiu.

b) El reconeixement com a dies treballats dels dies que van des del tancament de 
centres fins el mes de juliol.

c) Que les persones que hagin accedit a la borsa entre l’abril del 2019 i el març 
del 2020 puguin tenir un número definitiu i que es tingui en compte el seu temps 
treballat abans de les adjudicacions d’estiu.

8) Retirar la reforma curricular de la Formació Professional i promoure, de for-
ma consensuada amb la comunitat educativa i amb els agents socials, un model de 
Formació Professional Dual públic que permeti lluitar contra l’abandonament esco-
lar prematur i impulsi l’educació al llarg de la vida.

9) Allargar les beques menjador durant tot l’estiu i oferir, de forma coordinada 
amb els diferents agents educatius del territori, activitats de lleure amb sentit edu-
catiu per a tots els menors, garantint que les mateixes arriben als infants i joves en 
situació de risc d’exclusió social.

10) Adaptar el curs 2020-2021 a la situació d’emergència educativa a través dels 
següents criteris i mesures: 

a) Aplicar el criteri de presencialitat global i obligatòria de tot l’alumnat a les eta-
pes d’educació infantil i primària i de màxima presencialitat possible en l’educació 
secundària i post-obligatòria. Aquest criteri s’aplicarà sempre que les condicions de 
salut pública ho permetin i amb les pertinents mesures de protecció sanitària per a 
tothom.

b) Incorporar als centres educatius de primària i secundària la figura de l’edu-
cador/a social en qualitat d’agent educatiu pertanyent a l’equip docent, així com un 
professional de la infermeria per a cada centre.

c) Desplegar un Pla de Xoc per revertir les desigualtats educatives generades du-
rant el confinament, amb una avaluació diagnòstica a l’inici del curs i amb accions 
específiques per a l’alumnat més vulnerable i els centres d’alta complexitat educa-
tiva.

d) Tancar la bretxa digital, tot garantint el dret a l’accés a internet a tot l’alum-
nat amb els dispositius i la connectivitat necessària per fer-ho efectiu. Impulsar una 
pla específic de formació del professorat i de capacitació de l’alumnat i de les seves 
famílies.

e) Incrementar les polítiques educatives de redistribució de recursos, actualit-
zant els requisits per accedir a les beques educatives, reforçant les beques menjador 
i garantint un accés equitatiu a l’educació no lectiva, amb recursos adreçats tant a 
famílies com a centres de formació artística i esportiva.

f) Consolidar la funció pública docent a partir d’una oferta pública d’ocupació 
que respongui a les necessitats reals de professorat i, al mateix temps, ampliar la do-
tació de personal dels centres educatius per fer front a la situació d’emergència edu-
cativa. Les noves incorporacions de professorat no estructural s’hauran de realitzar 
mitjançant la creació de vacants que cobreixin tot el curs.

g) En el calendari d’estabilització previst a l’apartat tercer de la disposició addi-
cional trenta-unena de la Llei 12/2009, prioritzar el professorat interí i substitut en 
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situació de vulnerabilitat; de tal manera que tot el personal interí i substitut vulne-
rable passi a formar part de la plantilla estructural del Departament d’Educació a 
l’inici del curs 2020-2021.

h) Derogar el Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procedi-
ments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.

i) Generalitzar un procés únic i telemàtic de preinscripció escolar per al conjunt 
del Servei d’Educació de Catalunya, reforçant al mateix temps el rol orientador de 
les Oficines Municipals d’Educació.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la relació 
entre la percepció del funcionament de la democràcia espanyola 
segons les dades del Centre d’Estudis d’Opinió i l’Informe d’Amnistia 
Internacional
302-00208/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 67850 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la relació entre la per-
cepció del funcionament de la democràcia espanyola segons les dades del Centre 
d’Estudis d’Opinió i l’Informe d’Amnistia Internacional (tram. 300-00264/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata: 
a) La preocupació per la qualitat de la democràcia espanyola pels ciutadans tal 

com s’acredita a les últimes dades del CEO.
b) El reiterat incompliment d’Espanya de les mesures del Grup d’Estats contra la 

Corrupció del Consell d’Europa (Greco) per despolititzar el sistema judicial espa-
nyol, segons l’últim informe del Greco.

c) L’incompliment per part de l’Estat espanyol dels requeriments contemplats en 
els informes d’Amnistia Internacional i de l’Organització Mundial Contra la Tortura 
que demanen l’alliberament immediat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

d) L’Incompliment de l’Estat espanyol, davant la petició del Grup de Treball de 
Detencions Arbitràries de l’ONU demanant, ja fa més d’un any, la immediata posa-
da en llibertat de Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Raul Romeva, Josep Rull, Dolors 
Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.

e) Que el Govern espanyol té l’obligació d’instar la fiscalia i l’advocacia de l’Es-
tat perquè facin totes les actuacions necessàries davant els tribunals perquè es doni 
compliment als requeriments dels organismes internacionals dels quals Espanya en 
forma part, 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al Govern 
de l’Estat espanyol, que doni compliment amb caràcter urgent: 

a) A les mesures que l’informe Greco imposa a Espanya per despolititzar l’àmbit 
judicial, especialment perquè les autoritats polítiques no participin en cap de les eta-
pes dels processos de selecció i perquè la Fiscalia sigui imparcial, objectiva i lliure 
de cap influència política.
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b) A les peticions d’Amnistia Internacional quan es dirigeixen a les autoritats es-
panyoles perquè deixin en llibertat de forma immediata Jordi Sànchez i Jordi Cui-
xart i garanteixin un procés que permeti anul·lar la condemna per sedició en contra 
seva, per tractar-se d’una sanció excessiva i desproporcionada que vulnera l’exercici 
dels seus drets a la llibertat d’expressió i reunió pacífica.

c) A la petició que l’Organització Mundial Contra la Tortura, dirigida a les mà-
ximes autoritats judicials i polítiques de l’Estat espanyol demanant que s’anul·lin les 
condemnes de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez i s’acordi la suspensió de l’execució de 
la sentència fins que el TC es pronuncií sobre l’apel·lació.

d) A la petició del Grup de Treball de Detencions Arbitràries de l’ONU de ja 
fa més d’un any, i executi la immediata posada en llibertat de Joaquim Forn, Oriol 
Junqueras, Raul Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
d’emergència educativa
302-00209/12

PRESENTACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 67852 i 68189 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre la situació d’emergència educativa (tram. 300-00258/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reconèixer la situació d’emergència educativa derivada del tancament de cen-

tres educatius degut a la pandèmia de la COVID-19 i destinar els recursos extraor-
dinaris necessaris per afrontar-la, tenint en compte que el pressupost 2020 vigent és 
insuficient per donar resposta als reptes educatius.

2. Reconèixer la mala gestió, les limitacions i mancances del pla de reobertura dels 
centres educatius al mes de juny de 2020 i la falta de criteri pedagògic d’aquest pla.

3. Exercir un lideratge educatiu que situï el dret a l’educació en igualtat d’opor-
tunitats al centre de qualsevol pla de recuperació o de minimització de l’impacte 
social de la COVID-19, i un model de governança educativa coresponsable amb els 
ens locals, que es basi en la lleialtat institucional i transparència, d’acord amb les 
competències i els recursos disponibles.

4. Consensuar amb el conjunt de la comunitat educativa, i en el marc del pacte 
contra la segregació, la planificació i mesures per afrontar el proper curs escolar i la 
situació d’emergència educativa en un context de creixents desigualtats, i no traslla-
dar la responsabilitat als centres educatius o ajuntaments sense acord previ.

5. Impulsar un pla d’acció contra la bretxa digital per garantir la disponibilitat 
d’equipament informàtic i connectivitat necessària al conjunt d’alumnat escolaritzat 
a Catalunya a partir de l’inici del proper curs escolar 2020-21, que reforci també la 
capacitació digital de l’alumnat i els docents, així com dels centres educatius, amb 
plataformes digitals de recursos, materials i didàctica virtual. I dotar econòmica-
ment aquest pla, presentar-lo a la Comissió d’Educació del Parlament de Catalunya 
en el termini d’un mes.
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6. Destinar els recursos necessaris per a garantir un accés universal a les acti-
vitat de lleure educatiu aquest estiu i, de manera específica, als col·lectius més vul-
nerables.

7. Mantenir les targetes moneder durant els mesos no lectius d’estiu per garantir 
la suficiència alimentària de l’alumnat en risc d’exclusió social.

8. Garantir el proper curs escolar 2020-21 la màxima presencialitat del conjunt 
de l’alumnat escolaritzat a Catalunya, prioritàriament a l’etapa d’educació infantil, 
primària i secundària i a l’educació especial, evitant diferències horàries significati-
ves entre centres educatius d’una mateixa zona educativa.

9. Recuperar durant el curs 2020-21 la sisena hora a l’escola pública per compen-
sar les desigualtats educatives i fomentar reforços o activitats educatives comple-
mentàries als centres educatius.

10. Ampliar la plantilla docent per fer front a la necessària reducció de ràtios 
derivada de les recomanacions sanitàries al proper curs 2020-21, incorporant tam-
bé nous perfils professionals qualificats (de l’àmbit de l’educació social, psicologia, 
pedagogia, etc.) que puguin abordar conjuntament amb els i les docents l’atenció a 
l’alumnat amb situacions més complexes.

11. Preveure la borsa de personal substitut necessari per garantir la suficiència de 
personal docent durant tot el curs escolar 2020-2021.

12. Mantenir i ampliar, si fos necessari, de cara al proper curs escolar 2020-21, 
el personal de suport (vetlladores, logopedes, intèrprets de llengua de signes, etc.) 
per una atenció adequada de l’alumnat amb NEE als centres educatius i mantenir 
els programes d’escolarització compartida, enfortint si fos necessari els protocols 
sanitaris.

13. Recuperar el programa salut i escola, i assegurar la presència de personal sa-
nitari a tots els centres d’educació infantil, primària i secundària.

14. Impulsar un pla contra l’abandonament escolar prematur, en l’actual context, 
recuperant el finançament dels Plans Educatius d’Entorn, entre d’altres programes 
específics, així com un pla de xoc dotat de recursos per atendre contextos de segre-
gació o de complexitat socioeducativa.

15. Garantir a l’alumnat de famílies vulnerables la gratuïtat dels llibres de text i 
material didàctic al proper curs 2020-21.

16. Reforçar la formació del professorat i l’assessorament de les direccions i 
claustres per afrontar les noves necessitats durant el proper curs escolar.

17. Elaborar una adaptació curricular per recuperar els continguts de l’actual curs 
2019-2020 i adoptar un enfocament més flexible, innovador i globalitzador, així com 
una avaluació més competencial.

18. Elaborar i presentar a la Comissió d’Educació del Parlament de Catalunya, 
en el termini d’un mes, un pla de foment de l’etapa educativa 0-3 anys per evitar que 
la crisi socioeconòmica provocada per la pandèmia de la COVID-19 resulti en una 
pèrdua d’oportunitats educatives pels infants de famílies vulnerables, i plantejar lí-
nies d’ajuts a llars d’infants en dificultats pel servei públic que presten.

19. Fomentar una campanya de colònies i sortides escolars a la tardor al conjunt 
de centres educatius de Catalunya.

20. Assegurar els recursos suficients per realitzar la neteja i desinfecció neces-
sària dels centres i «espais educatius» on es desenvoluparà el proper curs escolar 
2020-21, en totes les etapes educatives, de cara a la reobertura escolar al mes de 
setembre, elaborar protocols sanitaris clars, i proveir aquests espais del material hi-
giènic i de protecció adients, d’acord amb les recomanacions sanitàries, per donar 
tranquil·litat i seguretat al conjunt de la comunitat educativa.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-

Units
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació 
per a gestionar els riscos derivats de la campanya d’estiu
302-00210/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 68065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciutadans, Jean 

Castel Sucarrat, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo con lo 
que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente 
moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre la planificació per a gestio-
nar els riscos derivats de la campanya d’estiu (NT. 300-00261/12).

Moción
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Crear de manera extraordinaria, urgente y puntual brigadas forestales tempo-

rales que ayuden de manera inmediata en la ejecución de las intervenciones y acci-
ones oportunas de prevención de los riesgos derivados de la temporada de verano 
y la preparación de bosques, espacios naturales, urbanizaciones y núcleos urbanos.

2. Inspeccionar, revisar y mantener de manera inmediata elementos imprescin-
dibles como los cortafuegos.

3. Planificar y ejecutar el desbrozamiento de las zonas y puntos del territorio con 
mayor riesgo de incendios.

4. Ejecutar la limpieza y adecuación de accesos y caminos utilizados por bom-
beros en los incendios.

5. Auditar y controlar la realización de las tareas de mantenimiento y adecuación 
de las instalaciones y líneas de alta y media tensión de la red eléctrica que actúan 
de cortafuegos.

6. Garantizar que la Agencia Catalana del Agua lleve a cabo la ejecución de la 
gestión forestal de la ribera de los ríos y los cauces de barrancos y rieras, dotándola 
de los recursos materiales necesarios y velando por el debido, temporáneo e íntegro 
cumplimiento de sus funciones y competencias.

7. Solicitar la ayuda y cooperación de la Unidad Militar de Emergencias de nu-
estras Fuerzas Armadas para llevar a cabo de manera urgente las tareas de prepara-
ción de la campaña de verano en los bosques y otros espacios naturales que no han 
sido llevadas a cabo con suficiente antelación.

8. Emplear especial diligencia en el control de acceso a los espacios naturales de 
vehículos a motor en los términos de la normativa vigente.

9. Diseñar y difundir campañas de información y concienciación sobre la protec-
ción del medio rural y los deberes de cuidado respecto del mismo.

Palacio del Parlamento, 04 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la 
cultura per la pandèmia de Covid-19
302-00211/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 68066 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Regla-
ment del Parlament, presentan la siguiente moción, subsiguiente a la Interpelación 
al Gobierno sobre la situación de la cultura por la pandemia de Covid-19 (tram. 
300-00260/12).

Moción
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
Medidas de carácter general
1. Declarar la cultura como sector prioritario y estratégico en la toma de decisi-

ones políticas y económicas en la reconstrucción del tejido industrial y comercial.
2. Incrementar de forma inmediata el presupuesto del Departament de Cultura 

al 2% del total del presupuesto de la Generalitat de Cataluña para superar las ca-
rencias históricas, los recortes de la última década y como medida para superar la 
crisis del COVID-19.

3. Elaborar, en el plazo máximo de 6 meses, un censo de artistas y profesionales 
de la creación y de la cultura en colaboración con el sector, que incluya de la for-
ma más objetiva posible una definición y clasificación de las diferentes profesiones.

4. Crear un fondo de compensación extraordinario para abrir una línea de ayu-
das a personas físicas profesionales del sector cultural afectadas por la suspensión, 
cancelación o la reducción de ingresos a causa de las medidas para hacer frente a la 
crisis sanitaria del COVID-19 que no han podido acceder a ninguna ayuda que per-
mita su sostenibilidad económica.

5. Impulsar con carácter inmediato un sistema de medidas, beneficios, desgrava-
ciones e incentivos fiscales, dentro del marco de competencias de la Generalitat de 
Cataluña, para el fomento del mecenazgo, el micromecenazgo y el voluntariado en 
materia cultural, deportiva, de innovación y científica con el objetivo de ampliar las 
herramientas de financiación de la cultura y aportar recursos extraordinarios para 
superar la crisis sanitaria del COVID-19.

6. Realizar una campaña de sensibilización, fomento y reconocimiento del me-
cenazgo, el micro mecenazgo y el voluntariado que prestigie la figura del donante 
y la colaboración público-privada, y que también reconozca la importancia de cu-
alquier forma de colaboración en la realización de actividades de interés general.

7. El Departament de Cultura, las empresas, entidades y entes dependientes o 
participados mayoritariamente y las entidades de derecho público vinculadas al De-
partament de Cultura se comprometen a mantener todos los contratos y acuerdos 
adquiridos con los agentes del sector cultural con el objetivo de mantener la liquidez 
de las empresas culturales o, en su defecto, habilitar un sistema de indemnización 
ágil que evite el cierre de los agentes culturales tras las consecuencias negativas del 
COVID-19.

8. Implementar un bono cultural para la adquisición por parte de los ciudada-
nos de bienes y servicios culturales a efectos de estimular la demanda y de paliar el 
descenso temporal de los ingresos en determinados ámbitos del sector de la cultura 
debido a los efectos negativos de la crisis del COVID-19.

9. Abrir una línea de subvenciones o ayudas destinadas a que empresas, entida-
des y agentes del sector cultural puedan diseñar e implementar planes de gestión de 
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públicos para adaptar las estrategias de su práctica cultural a sus públicos potencia-
les en el contexto de la crisis del COVID-19.

10. Realizar una campaña de marketing y comunicación institucional que genere 
confianza y estimule la asistencia de público a los diversos acontecimientos cultu-
rales.

11. Crear una plataforma digital, en colaboración con Diputaciones y Ayunta-
mientos, que sirva para apoyar y divulgar la oferta legal disponible en internet del 
sector de la cultura.

12. Impulsar una campaña de comunicación institucional destinada a proteger la 
propiedad intelectual y a respetar los intereses de los creadores sobre los beneficios 
que generan sus obras.

13. Abonar inmediatamente todas las ayudas y subvenciones pendientes del ejer-
cicio 2019, o anteriores, que ya estén justificadas, así como las ayudas y subvencio-
nes públicas, siempre que estén justificadas dentro del ejercicio en curso.

14. Flexibilizar los plazos, condiciones y criterios para la justificación de subven-
ciones y ayudas ordinarias, garantizando el cumplimiento de las necesarias medidas 
de control, fiscalización y legalidad, para los proyectos beneficiarios afectados por 
el COVID-19. Asimismo, incrementar el porcentaje de anticipo de todas las ayudas 
y subvenciones una vez obtenida la resolución favorable, con el objetivo de inyectar 
liquidez en las entidades beneficiarias.

15. Adaptar todas las bases de las líneas de subvenciones y ayudas, sea cual sea 
la modalidad y el fin de las mismas, a la realidad social y económica de la crisis del 
COVID-19, cumpliendo los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, 
objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia y eficiencia.

16. Incrementar las aportaciones y transferencias a los principales equipamientos 
culturales dependientes o participados mayoritariamente por la Generalitat de Ca-
taluña para asegurar su viabilidad económica ante los efectos de la crisis del virus 
COVID-19.

17. Diseñar un plan integral y transversal para la «Cultura Horizonte 2030», desde 
la necesaria colaboración público-privada y con el consenso del sector cultural, que 
establezca los programas, estrategias, objetivos y recursos necesarios para hacer de  
la cultura un pilar fundamental de la sociedad. El plan reconocerá la capacidad  
de la cultura para generar trabajo de calidad y crecimiento económico. Este plan in-
corporará los planes sectoriales de los diferentes ámbitos de la cultura.

18. Revisar y modificar las bases de la convocatorias de subvenciones con mo-
tivo de la COVID-19 para compensar las pérdidas por anulación de espectáculos y 
actividades culturales durante el periodo de estado de alarma, la concesión de sub-
venciones para gastos estructurales de entidades afectadas por el cese de la activi-
dad cultural a causa del estado de alarma y la concesión de subvenciones para los 
gastos de funcionamiento de empresas y entidades culturales durante la situación de 
crisis sanitaria para hacerlas más inclusivas, ampliando el número de supuestos para 
poder acogerse a la subvención evitando el cierre de agentes culturales. Asimismo, 
ampliar la dotación presupuestaria.

Medidas de apoyo al sector musical
19. Impulsar un plan de choque específico para el rescate y reactivación del sec-

tor musical. El plan contemplará como mínimo las siguientes medidas: 
– 19.1 Abrir líneas extraordinarias y específicas de subvenciones o ayudas para 

el impulso del sector musical en Cataluña adaptadas a las consecuencias económi-
cas y sociales causadas por la crisis del virus COVID-19.

– 19.2 Inyectar fondos para reactivar las redes y circuitos de programación pú-
blicos y privados afectados por la suspensión de actividades a causa de la crisis del 
COVID-19 con el objetivo de estimular la revitalización del sector musical.
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– 19.3 Impulsar líneas extraordinarias de subvenciones o ayudas directas para 
estimular la creación y producción de músicos profesionales que ya sufren una si-
tuación de intermitencia laboral que se ha visto agravada por las pérdidas causadas 
por las cancelaciones y suspensiones de la crisis del COVID-19.

– 19.4 Impulsar una convocatoria para la concesión de subvenciones a la progra-
mación de música en vivo de carácter profesional cuyas bases estén adaptadas a la 
consecuencias económicas y sociales causadas por la crisis del virus COVID-19.

– 19.5 Impulsar líneas de ayudas, tanto en modalidad de aportación reintegrable 
como en subvención, para festivales de pequeño y mediano formato que se realicen 
en Cataluña con el objetivo de preservar la diversidad cultural y el equilibrio terri-
torial en el acceso a la cultura.

– 19.6 Impulsar formatos y espacios televisivos de música en directo en horarios 
de máxima audiencia que recuperen la presencia de la música en la parrilla televisiva.

– 19.7 Diseñar un plan de choque para que las escuelas privadas de música pue-
dan garantizar su viabilidad futura y paliar las pérdidas ocasionadas por la crisis 
del virus COVID-19.

– 19.8 Establecer una línea de ayudas para las escuelas privadas de música con 
una dotación económica por alumno que neutralice las pérdidas ocasionadas por la 
crisis del virus COVID-19.

– 19.9 Diseñar un plan estratégico de comunicación, promoción y marketing de 
la industria de la música liderado por el Departament de Cultura.

Medidas de apoyo al sector audiovisual
20. Impulsar un plan de choque específico para el rescate y reactivación del sec-

tor audiovisual. El plan contemplará como mínimo las siguientes medidas: 
– 20.1 Crear un fondo para la reactivación de las salas de exhibición de cine que 

favorezca la viabilidad de la reapertura y cubra gastos producidos por la aplicación 
de medidas de prevención y seguridad sanitaria que deban aplicarse.

– 20.2 Crear una línea de ayuda para los profesionales del audiovisual más im-
pactados por la crisis del COVID-19 dirigidas a trabajadores, intérpretes y técnicos 
en situación de emergencia social y no pueden trabajar debido al cese de la activi-
dad audiovisual.

– 20.3 Realizar una campaña para el consumo de festivales y muestras cinema-
tográficas, implicando a televisiones y otros medios de comunicación.

– 20.4 Impulsar medidas extraordinarias de apoyo y fomento de la industria del 
videojuego, animación y juegos virtuales a través de la creación de un fondo de al 
menos 1.000.000 de euros para el desarrollo de proyectos en el ámbito de los vide-
ojuegos que permita reactivar el sector tras la crisis del COVID-19.

Medidas de apoyo al sector de las artes visuales
21. Impulsar un plan de choque específico para el rescate y reactivación del sec-

tor de las artes visuales. El plan contemplará como mínimo las siguientes medidas: 
– 21.1 Aumentar el presupuesto del Departamento de Cultura destinado a las Ar-

tes Visuales y crear un fondo extraordinario para el impulso del sector de las artes 
visuales, plásticas y galerías de arte.

– 21.2 Crear un plan de estímulo para artistas visuales y galeristas de arte medi-
ante la adquisición de producción de obras de arte emergente y contemporáneo de 
artistas catalanes o residentes en Cataluña cuya dotación económica sea como mí-
nimo el 25% del 1’5% Cultural.

– 21.3 Crear una línea de ayuda para los profesionales de las artes visuales más 
afectadas por la crisis del COVID-19 dirigidas a trabajadores, artistas, creadores y 
técnicos en situación de emergencia social y que no pueden trabajar debido al cese 
de la actividad audiovisual.

– 21.4 Fomentar un programa de residencia de artistas a nivel nacional e impul-
sar las ayudas públicas a los centros que ofrecen residencias.
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– 21.5 Crear un Plan de Apoyo a Jóvenes Creadores y artistas catalanes o resi-
dentes en Cataluña destinado a impulsar a creadores emergentes, su producción y 
su consolidación profesional.

– 21.6 Abrir una línea de ayudas para la reactivación de galerías, centros de arte 
y otros centros de producción que favorezca la viabilidad de la reapertura y cubra 
gastos producidos por la aplicación de medidas de prevención y seguridad sanitaria 
que deban aplicarse.

– 21.7 Impulsar un programa estratégico para la reactivación de la internaciona-
lización del comercio de arte y asistencia a ferias de arte destinado tanto a galerías 
como a creadores visuales, tras la crisis del COVID-19 y reapertura de los mercados 
internacionales 

– 21.8 Inyección económica para reactivar las redes y circuitos artísticos públi-
cos y privados muy debilitados históricamente y gravemente afectados por la sus-
pensión de actividades a causa de la crisis del COVID-19 con el objetivo de estimu-
lar la revitalización del sector de las artes visuales.

– 21.9 Establecer un programa de apoyo para las redes, espacios y centros de cre-
ación y producción de Cataluña que les permita recuperar la actividad tras el cese de 
actividad por causa de la crisis del COVID-19.

– 21.10 Establecer un programa de promoción de artistas emergentes catalanes o 
residentes en Cataluña en los museos y centros de arte de referencia de Cataluña y 
principales centros territoriales.

– 21.11 Crear una línea de ayuda para los profesionales de las artes visuales, con-
servadores y restauradores más impactados por la crisis del COVID-19 dirigidas a 
trabajadores y artistas en situación de emergencia social y no pueden trabajar debido 
al cese de la actividad del sector de las artes visuales.

– 21.12 Apoyar y colaborar en cualquier iniciativa impulsada por el Gremi de 
Galeries d’Art de Catalunya, la Associació de Galeries Art Barcelona y otros agen-
tes estructuradores del sector para realizar, con todas las medidas sanitarias y segu-
ridad necesaria, una «Nit del Galerisme» que anime de nuevo al sector y palie los 
efectos negativos del COVID-19.

– 21.13 Crear un fondo de ayuda para entidades y agentes del sector de las artes 
visuales cubra gastos producidos por la aplicación de medidas de prevención y se-
guridad sanitaria que deban aplicarse.

Medidas de apoyo al sector editorial
22. Impulsar un plan de choque específico para el rescate y reactivación del sec-

tor editorial. El plan contemplará como mínimo las siguientes medidas: 
– 22.1 Apoyar y colaborar en cualquier iniciativa consensuada entre la Cáma-

ra del Libro, los Gremios del sector editorial y el Gremio de Floristas de Cataluña 
para realizar, con todas las medidas sanitarias y seguridad necesaria, una «Diada 
del Libro y la Rosa» alternativa a la suspensión del Día de Sant Jordi 2020 que palie 
los efectos negativos del COVID-19 tanto económicos como sociales fruto de esa 
cancelación.

– 22.2 Crear un fondo destinado a un programa de reactivación del sector edito-
rial de Cataluña.

– 22.3 Impulsar una segunda convocatoria para la concesión de ayudas a proyectos 
y planes editoriales con una dotación económica mínima de 1.500.000,00 de euros.

– 22.4 Impulsar una línea de subvenciones para la modernización y mejora de la 
competitividad de las librerías con una dotación económica mínima de 600.000 euros.

– 22.5 Impulsar una línea de subvenciones para la reactivación de los proyectos 
de internacionalización de empresas del sector del libro con especial incidencia en 
el mercado latinoamericano con una dotación económica mínima de 1.000.000 de 
euros.

– 22.6 Crear una línea de ayuda para los profesionales del sector editorial más 
impactados por la crisis del COVID-19 dirigidas a trabajadores, escritores, traduc-
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tores, correctores y técnicos en situación de emergencia social y que no pueden tra-
bajar debido al cese de la actividad audiovisual.

– 22.7 Abrir una convocatoria en el ámbito de las letras para la concesión de 
subvenciones para la edición de obras literarias de especial interés cultural en cas-
tellano, cuyas bases estén adaptadas a la realidad social y económica de la crisis del 
COVID-19.

– 22.8 Abrir una convocatoria para la concesión de subvenciones a la producción 
editorial en castellano, cuyas bases estén adaptadas a la realidad social y económica 
de la crisis del COVID-19.

– 22.9 Diseñar un plan estratégico de comunicación, promoción y marketing del 
sector editorial liderado por el Departament de Cultura y consensuado con los agen-
tes estructuradores del sector.

Medidas de apoyo al sector de las artes escénicas
23. Impulsar un plan de choque específico para el rescate y reactivación del sec-

tor de las artes escénicas. El plan contemplará como mínimo las siguientes medidas: 
– 23.1 Ampliar los recursos destinados al Programa.cat con el objetivo de incre-

mentar la actividad de las programaciones de artes escénicas y musicales profesio-
nales de los equipamientos de titularidad pública y privada, así como realizar ges-
tiones para ampliar el número de compañías que participan del programa.

– 23.2 Estudiar medidas para flexibilizar la convocatoria 2020 del Program.cat 
para los municipios que soliciten espectáculos y conciertos con el objetivo de permi-
tir un mayor número de programaciones, especialmente en lo referente: 

• Al umbral mínimo de espectáculos de pago.
• Eliminar la norma de que sean fuera de fiesta mayor.
• Modificar al alza el número máximo de actividades gratuitas de calle subven-

cionables en fiesta mayor.
– 23.3 Crear una línea de ayuda para los profesionales del sector de las artes es-

cénicas más impactadas por la crisis del COVID-19 dirigidas a trabajadores, acto-
res, intérpretes, bailarines, coreógrafos y artistas en situación de emergencia social 
y que no pueden trabajar debido al cese de la actividad audiovisual.

– 23.4 Inyección económica para reactivar las redes y circuitos de programación 
públicos y privados afectados por la suspensión de actividades a causa de la crisis 
del COVID-19 con el objetivo de estimular la revitalización del sector de las artes 
escénicas.

– 23.5 Intensificar la colaboración público-privada para impulsar la reactivación 
del sector y habilitar herramientas para que los programadores puedan aumentar 
el número de funciones manteniendo la viabilidad económica de los proyectos y 
empresas; asimismo, para que puedan diversificar la programación dando cabida a 
otras disciplinas.

– 23.6 Potenciar y fomentar, en coordinación con la administración local, a tra-
vés de un programa específico y una campaña institucional, la programación infan-
til y de calle en los municipios de Cataluña.

– 23.7 Impulsar un programa de fomento de las giras y descentralización cultural 
del Teatre Nacional de Catalunya.

– 23.8 Buscar fórmulas legales que permitan a las compañías recibir un anticipo 
del 50% de las funciones efectivamente contratadas en el marco de los convenios 
con los equipamientos E3 para el año 2020.

– 23.9 Realizar una campaña de marketing y comunicación institucional que 
genere confianza y fomente que los ciudadanos asistan a disfrutar de las artes es-
cénicas.

– 23.10 Abrir una segunda convocatoria para la concesión de subvenciones para 
la mejora de infraestructura o adquisición de equipamiento para empresas de artes 
escénicas y salas privadas de teatro de Cataluña, cuyas bases estén adaptadas a la 
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consecuencias económicas y sociales causadas por la crisis del virus COVID-19 y 
con una dotación económica mínima de 500.000 euros.

– 23.11 Abrir una segunda convocatoria para la concesión de subvenciones para 
la producción de nuevos montajes teatrales de sala y de calle de carácter profesi-
onal, cuyas bases estén adaptadas a las consecuencias económicas y sociales cau-
sadas por la crisis del virus COVID-19 y con una dotación económica mínima de 
500.000 euros.

– 23.12 Abrir una segunda convocatoria para la concesión de subvenciones para 
actividades de circo de sala y de calle de carácter profesional, cuyas bases estén 
adaptadas a la consecuencias económicas y sociales causadas por la crisis del virus 
COVID-19 y con una dotación económica mínima de 100.000 euros.

– 23.13 Ampliar la dotación presupuestaria de la convocatoria de subvenciones 
para actividades de teatro de carácter profesional.

– 23.14 Ampliar la dotación presupuestaria de la convocatoria de subvenciones 
para actividades de circo de carácter profesional.

– 23.15 Ampliar la dotación presupuestaria de la convocatoria de subvenciones 
para actividades de danza de carácter profesional.

– 23.16 Revisar los convenios trienales de teatro para impulsar medidas de fle-
xibilidad y adaptarlos a las consecuencias económicas y sociales causadas por la 
crisis del virus COVID-19 para ayudar a la recuperación de los agentes culturales.

Medidas para garantizar la igualdad y equidad de género
24. Impulsar un plan de específico para garantizar la igualdad y equidad de gé-

nero en la cultura. El plan contemplará como mínimo las siguientes medidas: 
– 24.1 Realizar un estudio del impacto de la crisis del virus del COVID-19 en el 

sector cultural con perspectiva de género para visualizar y corregir el posible sesgo 
de género en el sector.

– 24.2 Crear un fondo presupuestario destinado al fomento e impulso de iniciati-
vas que garanticen la igualdad y equidad de género efectiva en la cultura.

– 24.3 Garantizar la inclusión de la perspectiva de género en las líneas de sub-
venciones y ayudas impulsadas por el Departament de Cultura, las empresas, enti-
dades y entes dependientes o participados mayoritariamente y las entidades de de-
recho público vinculadas al Departament.

– 24.4 Adquirir el compromiso de incluir la perspectiva de género en el desarro-
llo y aprobación de cualquier presupuesto del Departament de Cultura, las empres-
as, entidades y entes dependientes o participados mayoritariamente y las entidades 
de derecho público vinculadas al Departament.

Medidas de apoyo A la cultura popular y asociacionismo
25. Impulsar un plan de choque específico para el rescate y reactivación de la cultura 

popular y asociacionismo. El plan contemplará como mínimo las siguientes medidas: 
– 25.1 Establecer una línea de ayudas para impulsar un programa de apoyo a la 

actividad cultural de las casas regionales del resto de España en Cataluña.
– 25.2 Abrir una nueva línea de subvenciones y ayudas destinadas al sector de 

los feriantes para que puedan garantizar su viabilidad futura y paliar las pérdidas 
ocasionadas por la crisis del virus COVID-19.

– 25.3 Crear un fondo destinado a un programa para el derecho de los catalanes 
a una historia rigurosa, académica y libre. Además, adquirir el compromiso de no 
financiar, directa o indirectamente, ni difundir falsas teorías carentes de fundamen-
tación histórica como, por ejemplo, las del Institut Nova Història.

Medidas de lucha contra la corrupción
26. Impulsar un plan específico de lucha contra la corrupción en el Departament 

de Cultura, las empresas, entidades y entes dependientes o participados mayoritari-
amente y las entidades de derecho público vinculadas al mismo. El plan se orientará 
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a identificar y perseguir, administrativa o penalmente según convenga, todas aque-
llas prácticas dentro del Departament de Cultura que supongan la vulneración de 
la normativa vigente y que culminen en irregularidades o corruptelas que ponen en 
entredicho el principio de igualdad.

Otras medidas de carácter urgente
27. Implantar y comunicar con suficiente antelación y previsión los planes y pro-

tocolos de desconfinamiento para los diferentes sectores culturales, buscando la par-
ticipación y consenso de los diversos agentes culturales afectados.

28. Diseñar un Plan de ReAcción que establezca medidas a adoptar por la admi-
nistración y recomendaciones para el sector privado de la cultura para actuar ante 
un posible rebrote del virus COVID-19. El objetivo es tanto establecer medidas de 
protección y autoprotección ante un posible rebrote, como también establecer medi-
das y pautas de acción para la salvaguarda de la actividad, los puestos de trabajo y 
medios de vida del sector cultural.

Palau del Parlament, 8 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Héctor Amelló Montiu, diputado, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
discriminacions en els diferents àmbits
302-00212/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 68067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Najat Driou-

ech Ben Moussa, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que es-
tableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subse-
güent a la Interpel·lació al Govern sobre les discriminacions en els diferents àmbits 
(tram. 300-00250/12).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Mostra la seva preocupació davant de l’auge d’actituds xenòfobes i l’augment 

del discurs d’odi dirigit cap a persones migrades i racialitzades encoratjades per par-
tits i organitzacions d’extrema dreta.

2. Assumeix que la crisi de la COVID-19 afecta de manera desigual a la ciutada-
nia, agreujant discriminacions patents en la societat catalana, en especial a aquelles 
persones precaritzades i en situacions de vulnerabilitat.

3. Rebutja les actuacions policials dels diferents cossos de seguretat que, amb 
l’excusa de les restriccions en la

 mobilitat establertes per l’estat d’alarma, han suposat un augment en les deten-
cions i identificacions arbitràries cap a persones en situació administrativa irregular 
i cap a persones racialitzades.

4. Es compromet a accelerar l’aprovació de la Llei d’igualtat de tracte i no-dis-
criminació per tal de poder oferir una millor protecció als drets de la ciutadania i 
dotar a les administracions públiques d’una eina que proposi mesures per fer front 
a la discriminació.

5. Es compromet a treballar per assolir una societat lliure de discriminacions, 
revisant llurs privilegis i reconeix que les institucions generen violència institucional 
que ajuda a perpetuar el racisme i la desigualtat estructural.
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6. Rebutja qualsevol tipus d’expressió o actuació de caràcter racista o que impli-
qui discriminació racial en qualsevol àmbit de la societat.

7. Mostra la seva preocupació per la doble discriminació que pateixen les dones 
migrades i racialitzades que enforteix l’empobriment, el racisme, el classisme i el 
masclisme cap a aquest col·lectiu.

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
8. A reclamar al Govern espanyol la regularització de les 150.000 persones en si-

tuació irregular a Catalunya i les més de 600.000 persones en l’Estat espanyol, com 
han fet països de la Unió Europea com Itàlia i Portugal, que ja han portat a terme 
amplis processos de regularització als seus respectius territoris per tal de garantir 
els drets a totes aquelles persones que han contribuït de manera invisible a superar 
la crisi de la COVID-19.

9. A recordar als Ajuntaments que han de complir amb el Reial Decret 1690/1986, 
de 11 de julio, per poder fer efectiva la obligació de tota persona a inscriure’s al Pa-
dró del municipi en què resideixi habitualment, davant de la negativa d’alguns Ajun-
taments a permetre el seu empadronament, impedint així que part de la ciutadania 
tingui accés a drets fonamentals que els hi són inherents i agreujant la seva situació 
de vulnerabilitat.

10. A reconèixer les capacitats professionals de les persones migrades residents 
en territori espanyol i a facilitar l’homologació de títols per tal que aquestes perso-
nes puguin desenvolupar-se professionalment.

11. A reclamar al Govern espanyol que ratifiqui el Conveni 189 sobre les treba-
lladores i els treballadors domèstics de l’Organització Internacional del Treball, per 
equiparar aquestes persones a la resta de treballadors i treballadores del Règim ge-
neral de la Seguretat Social.

12. A reclamar al Govern espanyol que tanqui de manera definitiva els Centres 
d’Internament per a Estrangers (CIEs), ja que suposa un internament forçós injusti-
ficat i –tal com s’ha vist durant aquests mesos en què s’ha mantingut tancat– inne-
cessari que perpetua una expressió de racisme institucional i estructural.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Najat Driouech Ben Moussa, diputada, GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures en 
l’àmbit econòmic i social en la situació actual
302-00213/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 68068 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent mo-
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les mesures en l’àmbit econòmic 
i social en la situació actual (tram. 300-00259/12).

Moció
Atès que el cost de les mesures per fer front a la situació d’emergència es calcula 

en 5.000 milions d’euros.
Atès que el govern no ha dut a consideració del ple del parlament cap modifica-

ció pressupostària malgrat l’augment de despesa que ha comportat la COVID-19 ha 
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estat molt major que l’augement de despesa que han suposat els tres últims exercicis 
pressupostaris.

Atès que el govern va comprometre’s a arribar a un acord amb tots els grups par-
lamentaris per convertir el pressupost, en un autèntic pla de xoc social i econòmic 
per superar la crisi de la COVID-19.

Atès que els índex de pobresa i pobresa assalariada que anaven en augment 
abans de l’aparició de la COVID-19 ara es disparen encara més.

Atès que, una vegada més, les dones som el rostre invisibilitat de la pobresa i que 
en el marc de la crisi del coronavirus la divisió sexual del treball i les seves conse-
qüències continuen reproduint-se i fins i tot agreujant-se.

Atès que el govern de la generalitat va anunciar que no es podran demanar més 
ajuts per pagar el lloguer per l’allau de sol·licituds rebudes en un mes.

Atès que els actuals pressupostos contemplen partides que no responen als drets 
i necessitats de les persones i més encara en una situació d’emergència sanitària, 
com per exemple les partides que sumen un total de 48 milions d’euros a favor del 
Circuit de Catalunya.

Atès que durant aquests mesos en el govern ha aprovat diversos decrets i resolu-
cions escapant, en moltes ocasions del control parlamentari.

Atès que el govern de la generalitat segueix fomentant el negoci de les emergen-
cies i el passat 29/05/2019 va subscriure un contracte negociat sense publicitat per 
import de 17.690.169,02 € amb l’empresa Ferroser Servicios Auxiliares SA per fer 
el seguiment de contactes positius mitjançant scouts.

Atès que ens trobem d’avant d’una oportunitat històrica perquè el sector públic 
recuperi posicions sobre el privat i de transformar les relacions socials i econòmi-
ques que ens governen.

Atès que ens cal planificar i apostar per determinades activitats econòmiques se-
gons el seu retorn social i ambiental.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Que en un període no superior a un mes presenti a tots els grups parlamentaris 

una proposta de modificació pressupostària amb l’objectiu de: 
a) Fomentar l’economia social i cooperativa i un teixit productiu amb retorn so-

cial i ambiental amb perspectiva feminista.
b) Internalitzar serveis públics i acabar amb les privatitzacions que degraden la 

qualitat del servei. En especial de l’àmbit sanitari i sociosanitari.
c) Dignificar les condicions laborals de les treballadores que presten serveis pú-

blics.
d) Establir una renda garantida universal.
e) Democratitzar l’Institut Català de Finances com a embrió d’una banca públi-

ca que ha d’esdevenir un instrument imprescindible per dinamització econòmica i 
productiva.

f) Augmentar el parc públic d’habitatge.
2. Rescindir de forma immediata el contracte negociat sense publicitat subscrit el 

dia 29/05/2020 amb l’empresa Ferroser Servicios Auxiliares SA per fer el seguiment 
de contactes positius mitjançant scouts amb número de codi d’expedient CE133-
2020 per valor de 17.690.169,02 €.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
Carles Riera Albert, representant; Maria Sirvent Escrig, diputada, SP CUP-CC
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre la possible no 
investigació dels presumptes casos d’assetjament sexual vinculats a 
l’excap de gabinet
354-00266/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Susana Beltrán García, del GP Cs (reg. 62430).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 05.06.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre la 
investigació de presumptes casos d’assetjament sexual de l’excap de 
gabinet del conseller
354-00267/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Susana Beltrán García, del GP Cs (reg. 62877).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 05.06.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre les 
conseqüències de la Covid-19 en el teixit productiu
354-00272/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units (reg. 63561).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Empresa i Coneixement, 04.06.2020.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre el dossier 
enviat a diputats i alts funcionaris dels Estats Units sobre les 
mesures adoptades arran de la crisi de la Covid-19
354-00286/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Susana Beltrán García, del GP Cs (reg. 65214).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 05.06.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre les 
accions adoptades per a evitar el tancament de l’empresa Nissan
354-00288/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs (reg. 65217).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Empresa i Coneixement, 04.06.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el 
conseller d’Educació sobre les mesures previstes per a afrontar 
l’emergència educativa
354-00291/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units (reg. 
65473).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Educació, 08.06.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el 
conseller d’Educació sobre la retirada del concert educatiu a l’escola 
diferenciada
354-00294/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC (reg. 65772).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Educació, 08.06.2020.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el 
conseller d’Educació sobre l’organització, les directrius tècniques i 
les mesures de prevenció i protecció de la Covid-19 que s’aplicaran 
per a obrir els centres educatius el curs 2020-2021
354-00300/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Sonia Sierra Infante, del GP Cs (reg. 66315).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Educació, 08.06.2020.

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

Sol·licitud de compareixença de Jesús Mir Orea, en representació de 
la Unió de Comerciants del Passeig Fabra i Puig, davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre els danys i els 
perjudicis que causen els talls de l’avinguda Meridiana, de Barcelona, 
als comerciants, els restauradors i els hotelers
356-00742/12

SOL·LICITUD

Presentació: José María Cano Navarro, del GP Cs (reg. 60638).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 04.06.2020.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Save the 
Children davant la Comissió d’Educació perquè presenti l’informe 
«Tancar la bretxa»
356-00759/12

SOL·LICITUD

Presentació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units (reg. 65472).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.06.2020.

Sol·licitud de compareixença d’un representació de la Plataforma 
Defensem la Formació Professional i les Escoles d’Art davant la 
Comissió d’Educació perquè informi sobre la situació de la formació 
professional
356-00769/12

SOL·LICITUD

Presentació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP (reg. 67150).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.06.2020.



BOPC 619
11 de juny de 2020

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 33 

Sol·licitud de compareixença de Frank Torres, director de Nissan 
Motor Ibérica, davant les comissions d’Empresa i Coneixement i de 
Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el tancament de 
les plantes de Nissan
356-00770/12

SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 67159).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 04.06.2020.

Sol·licitud de compareixença de Genís Alonso, vicepresident 
de Nissan Motor Ibérica, davant les comissions d’Empresa i 
Coneixement i de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi 
sobre el tancament de les plantes de Nissan
356-00771/12

SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 67159).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 04.06.2020.

Sol·licitud de compareixença de Juan Luis Pla de la Rosa, director 
de Relacions Institucionals de Nissan España, davant les comissions 
d’Empresa i Coneixement i de Treball, Afers Socials i Famílies perquè 
informi sobre el tancament de les plantes de Nissan
356-00772/12

SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 67159).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 04.06.2020.

Sol·licitud de compareixença de Gianlucca de Ficchy, vicepresident 
sènior de Nissan Europe, davant les comissions d’Empresa i 
Coneixement i de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi 
sobre el tancament de les plantes de Nissan
356-00773/12

SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 67159).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 04.06.2020.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència sobre les mesures previstes 
amb relació a la prevenció dels casos d’assetjament laboral i sexual 
al Departament
355-00141/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament d’Acció Exterior, Rela-
cions Institucionals i Transparència (reg. 65242).
Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència, 05.06.2020.

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
355-00160/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

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

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
355-00161/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

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

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller 
d’Educació sobre les activitats de lleure durant els mesos d’estiu del 
2020
355-00162/12

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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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
355-00163/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

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

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
355-00164/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

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

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

Compareixença d’una representació de la Confederació Cristiana 
d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya davant la 
Comissió d’Educació per a informar sobre la segregació escolar i la 
inclusió
357-00711/12

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.

Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions 
de Mares i Pares d’Escoles Lliures de Catalunya davant la Comissió 
d’Educació per a informar sobre la segregació escolar i la inclusió
357-00712/12

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.

Compareixença d’Emilie Rivas, tècnica de polítiques d’infància i 
sensibilització de Save the Children Barcelona, davant la Comissió 
d’Educació per a presentar l’informe «On tot comença: educació de 0 
a 3 anys per a igualar oportunitats»
357-00713/12

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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Compareixença d’una representació de la Mesa d’Educació de 
Persones Adultes de Catalunya davant la Comissió d’Educació per a 
informar sobre la situació de l’educació per a adults
357-00714/12

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.

Compareixença de Meritxell Palou, en representació de l’entitat 
Múltiples Juntos en la Escuela, Decisión de los Padres, davant la 
Comissió d’Educació per a informar sobre les activitats de l’entitat 
amb relació a l’escolarització agrupada dels menors múltiples
357-00715/12

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.

Compareixença d’una representació de la plataforma Volem Jornada 
Continuada a Catalunya davant la Comissió d’Educació per a 
informar sobre l’opció que permeti als centres educatius i a les 
famílies decidir el tipus de jornada més favorable per als menors
357-00716/12

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.

Compareixença de Carles Farràs Vilaginés, president de l’Associació 
Catalana d’Escoles de Música, davant la Comissió d’Educació per a 
informar sobre la situació de les escoles de música
357-00717/12

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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