
TAUL A DE CONT INGUT

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors dels centres 
de protecció de menors de gestió concertada i delegada
250-01049/12
Retirada 13

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 moratòria en l’aplicació de l’impost sobre les estades en es-
tabliments turístics
202-00072/12
Proposta de tramitació en lectura única davant el Ple 14

Proposició de llei per a suprimir de manera efectiva la càrrega fiscal al turisme da-
vant la COVID-19
202-00073/12
Proposta de tramitació en lectura única davant el Ple 14

Proposició de llei per a eliminar els privilegis de caràcter retributiu dels expresidents 
de la Generalitat, els expresidents del Parlament i els exconsellers
202-00074/12
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 14

Proposició de llei de moratòria de l’increment de l’impost sobre les estades en es-
tabliments turístics
202-00075/12
Presentació: GP PSC-Units 15
Proposta de tramitació en lectura única davant el Ple 17

Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2005, del 27 de desembre, del règim 
d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat
202-00076/12
Presentació: GP CatECP 17

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, del 22 d’abril, de l’estatut dels 
expresidents de la Generalitat
202-00077/12
Presentació: GP CatECP 18

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultu-
ral i social
203-00045/12
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 19

Decret llei 20/2020, del 26 de maig, pel qual s’adopten diverses mesures en matèria 
d’esports com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat per raó de la COVID-19
203-00046/12
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 31
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la necessitat de combatre l’antisemitisme
250-01185/12
Esmenes presentades 36

Proposta de resolució sobre la gestió i el control dels habitatges de protecció oficial
250-01193/12
Esmenes presentades 37

Proposta de resolució sobre la carretera C-31 al pas pel Garraf i el Baix Penedès
250-01209/12
Esmenes presentades 37

Proposta de resolució sobre la mobilitat al Bages
250-01222/12
Esmenes presentades 38

Proposta de resolució sobre el mal aïllament tèrmic dels habitatges dotacionals per 
a gent gran de Calaf
250-01223/12
Esmenes presentades 38

Proposta de resolució sobre la difusió d’informació transparent i veraç a la ciutada-
nia amb relació a l’afectació de la població per la COVID-19 i el nombre de morts 
per aquesta causa
250-01243/12
Esmenes presentades 39

Proposta de resolució sobre la realització d’una enquesta sobre el teletreball durant 
l’emergència sanitària per la COVID-19
250-01250/12
Tramesa a la Comissió 39
Termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents de protecció i prevenció 
a les residències i centres per a persones amb discapacitat arran de la pandèmia 
de COVID-19
250-01251/12
Tramesa a la Comissió 40
Termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre la atenció de les necessitats de salut mental derivades 
de la pandèmia de COVID-19
250-01252/12
Tramesa a la Comissió 40
Termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre la realització d’un pla de diagnosi i seguiment amb re-
lació a la vulnerabilitat dels menors i llurs progenitors
250-01253/12
Tramesa a la Comissió 40
Termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre la realització d’un pla de diagnosi i seguiment amb re-
lació a la vulnerabilitat dels menors i llurs progenitors durant la crisi de la COVID-19
250-01254/12
Tramesa a la Comissió 41
Termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre l’execució urgent d’un pla per a la reactivació de les 
activitats extraescolars i ajuda en el sector del lleure i turístic
250-01255/12
Tramesa a la Comissió 41
Termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts per als treballadors autònoms, 
de compensació per les pèrdues econòmiques arran de la COVID-19
250-01256/12
Tramesa a la Comissió 41
Termini de presentació d’esmenes 41
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Proposta de resolució sobre el reconeixement del professorat
250-01257/12
Tramesa a la Comissió 42
Termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució de condemna de les pràctiques antisemites
250-01258/12
Tramesa a la Comissió 42
Termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a millorar la liquiditat dels au-
tònoms i de les petites i mitjanes empreses
250-01259/12
Tramesa a la Comissió 42
Termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a facilitar la liquiditat del tei-
xit empresarial
250-01260/12
Tramesa a la Comissió 42
Termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a facilitar la liquiditat del teixit 
empresarial a l’àmbit turístic
250-01261/12
Tramesa a la Comissió 43
Termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a la represa de l’activitat 
dels marxants
250-01262/12
Tramesa a la Comissió 43
Termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre l’impacte de la COVID-19 a les residències per a gent 
gran
250-01263/12
Tramesa a la Comissió 43
Termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la campanya «Mascareta 19» a les far-
màcies
250-01264/12
Tramesa a la Comissió 44
Termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de rescat urgent per als sectors del 
comerç, els serveis, l’artesania i la moda, afectats econòmicament per la COVID-19
250-01266/12
Tramesa a la Comissió 44
Termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre l’aplicació d’un pla de rescat urgent del sector turístic 
afectat econòmicament per la COVID-19
250-01267/12
Tramesa a la Comissió 44
Termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre subvencions per al pagament del lloguer
250-01268/12
Tramesa a la Comissió 44
Termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la tasca dels treballadors públics
250-01269/12
Tramesa a la Comissió 45
Termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre la creació de diversos fons per a la lluita contra els 
efectes de la COVID-19
250-01270/12
Tramesa a la Comissió 45
Termini de presentació d’esmenes 45
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Proposta de resolució sobre el reforçament del model d’atenció als alumnes amb 
necessitats educatives especials
250-01271/12
Tramesa a la Comissió 45
Termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre la reducció de la càrrega fiscal al turisme arran de la 
COVID-19
250-01272/12
Tramesa a la Comissió 46
Termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre el reconeixement de les oficines de farmàcia durant la 
crisi sanitària generada per la COVID-19
250-01273/12
Tramesa a la Comissió 46
Termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’actuació per a les residències 
de gent gran
250-01274/12
Tramesa a la Comissió 46
Termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre l’alliberament de recursos del Departament d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a la lluita contra el coronavirus
250-01275/12
Tramesa a la Comissió 47
Termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre l’elaboració de protocols de prevenció i seguretat es-
pecífics per al sector del turisme arran de la crisi de la COVID-19
250-01276/12
Tramesa a la Comissió 47
Termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria de dos anys prorrogables 
de l’increment de l’impost de successions i donacions
250-01277/12
Tramesa a la Comissió 47
Termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre la contribució a accelerar una vacuna d’accés univer-
sal contra la COVID-19
250-01278/12
Tramesa a la Comissió 48
Termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per al sector de les fires d’atraccions
250-01279/12
Tramesa a la Comissió 48
Termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria urgent de dos anys pror-
rogables de l’increment del tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques
250-01280/12
Tramesa a la Comissió 48
Termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre la transparència de la contractació pública d’urgència 
derivada de la crisi sanitària per la COVID-19
250-01281/12
Tramesa a la Comissió 49
Termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre els ajuts a les petites i mitjanes empreses perquè 
s’adaptin als canvis d’hàbits de consum
250-01282/12
Tramesa a la Comissió 49
Termini de presentació d’esmenes 49
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Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per al sector de les fires comer-
cials i els congressos
250-01283/12
Tramesa a la Comissió 49
Termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució de creació d’un fons específic per a afrontar possibles crisis 
sanitàries
250-01284/12
Tramesa a la Comissió 49
Termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre el foment del teletreball
250-01285/12
Tramesa a la Comissió 50
Termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre l’activació d’una línia de microcrèdits de fins a 25.000 
euros per a establiments de restauració afectats per la COVID-19
250-01286/12
Tramesa a la Comissió 50
Termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre l’aturada immediata del tancament de punts de guaita
250-01287/12
Tramesa a la Comissió 50
Termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre el garantiment de la conciliació laboral i familiar en 
temps de la COVID-19
250-01288/12
Tramesa a la Comissió 51
Termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre el reforçament de la neteja de la roba laboral dels pro-
fessionals de la salut
250-01289/12
Tramesa a la Comissió 51
Termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre la protecció de la infància davant qualsevol forma de 
violència en el context de la crisi sanitària de la COVID-19
250-01290/12
Tramesa a la Comissió 51
Termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre la revisió i actualització dels protocols d’actuació en 
el pla de desconfinament
250-01291/12
Tramesa a la Comissió 51
Termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució de suport al sector del comerç pirotècnic i d’adopció de me-
sures davant la situació generada per la COVID-19 en aquest sector
250-01292/12
Tramesa a la Comissió 52
Termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre l’adopció d’un pla de xoc sanitari per a l’endemà de la 
crisi sanitària provocada per la COVID-19
250-01293/12
Tramesa a la Comissió 52
Termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre l’aprovació de protocols davant la possibilitat de nous 
brots de la COVID-19
250-01294/12
Tramesa a la Comissió 52
Termini de presentació d’esmenes 52
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Proposta de resolució sobre la creació d’un fons per a cobrir les despeses dels ca-
talans atrapats a l’estranger durant la crisi de la COVID-19
250-01295/12
Tramesa a la Comissió 53
Termini de presentació d’esmenes 53

Proposta de resolució sobre l’aprofitament de les oportunitats de les cadenes de 
valor incompletes a la indústria catalana
250-01296/12
Tramesa a la Comissió 53
Termini de presentació d’esmenes 53

Proposta de resolució sobre la dotació d’un fons per a sufragar les despeses extra-
ordinàries de les universitats provocades per la COVID-19
250-01297/12
Tramesa a la Comissió 53
Termini de presentació d’esmenes 53

Proposta de resolució sobre l’adequació de l’atenció primària a la lluita contra la 
COVID-19 i els possibles rebrots
250-01298/12
Tramesa a la Comissió 54
Termini de presentació d’esmenes 54

Proposta de resolució sobre l’adequació urgent dels sistemes d’emergències a la 
lluita contra la COVID-19 i els possibles rebrots
250-01299/12
Tramesa a la Comissió 54
Termini de presentació d’esmenes 54

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per al col·lectiu dels joves i 
els adolescents davant la situació generada per la COVID-19 i la crisi socioeconòmica
250-01301/12
Tramesa al Ple 54
Termini de presentació d’esmenes 54

Proposta de resolució sobre la convocatòria de la Comissió de Seguiment del Pacte 
contra la Segregació Escolar a Catalunya
250-01302/12
Tramesa a la Comissió 54
Termini de presentació d’esmenes 55

Proposta de resolució sobre la bretxa educativa
250-01303/12
Tramesa a la Comissió 55
Termini de presentació d’esmenes 55

Proposta de resolució sobre el lleure educatiu per a l’estiu del 2020
250-01304/12
Tramesa a la Comissió 55
Termini de presentació d’esmenes 55

Proposta de resolució sobre les mesures necessàries per a abordar el curs escolar 
2020-2021
250-01305/12
Tramesa a la Comissió 55
Termini de presentació d’esmenes 55

Proposta de resolució sobre la dotació dels mitjans necessaris que garanteixin la 
continuïtat dels cursos l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida
250-01306/12
Tramesa a la Comissió 56
Termini de presentació d’esmenes 56

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents relatives a l’addicció dels 
menors als videojocs
250-01307/12
Tramesa a la Comissió 56
Termini de presentació d’esmenes 56
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Proposta de resolució sobre l’aturada del projecte de l’autòdrom de Terramar, a 
Sant Pere de Ribes
250-01308/12
Tramesa a la Comissió 56
Termini de presentació d’esmenes 56

Proposta de resolució sobre la creació d’un pla d’ajuts en l’àmbit laboral i familiar 
davant la crisi provocada per la COVID-19
250-01309/12
Tramesa a la Comissió 56
Termini de presentació d’esmenes 57

Proposta de resolució sobre la creació d’un pla d’ajuts per a la conciliació familiar 
i laboral davant la crisi provocada per la COVID-19
250-01310/12
Tramesa a la Comissió 57
Termini de presentació d’esmenes 57

Proposta de resolució sobre l’establiment de protocols sanitaris que permetin la 
represa d’intercanvis entre Aran i el departament francès de l’Alta Garona en les 
diverses etapes del desconfinament
250-01311/12
Tramesa a la Comissió 57
Termini de presentació d’esmenes 57

Proposta de resolució sobre la retirada del concert educatiu a l’escola diferenciada
250-01312/12
Tramesa a la Comissió 57
Termini de presentació d’esmenes 57

Proposta de resolució sobre l’arranjament del passeig Francesc de Blanes afectat 
pel temporal Glòria a Llafranc (Palafrugell)
250-01313/12
Tramesa a la Comissió 58
Termini de presentació d’esmenes 58

Proposta de resolució sobre la cobertura sanitària al centre d’atenció primària del 
Bruc
250-01314/12
Tramesa a la Comissió 58
Termini de presentació d’esmenes 58

Proposta de resolució sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya que condemna la Generalitat a pagar els deutes als ajuntaments
250-01315/12
Tramesa a la Comissió 58
Termini de presentació d’esmenes 58

Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un pla industrial que garanteixi 
el subministrament de material sanitari
250-01316/12
Tramesa a la Comissió 58
Termini de presentació d’esmenes 59

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla urgent de garantia residencial per 
als sensesostre
250-01317/12
Tramesa a la Comissió 59
Termini de presentació d’esmenes 59

Proposta de resolució sobre l’activació urgent d’un programa de detecció i atenció 
de les addiccions en el context de la crisi de la COVID-19
250-01318/12
Tramesa a la Comissió 59
Termini de presentació d’esmenes 59

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla urgent sobre les necessitats de 
la infància i l’adolescència
250-01319/12
Tramesa a la Comissió 59
Termini de presentació d’esmenes 59
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Proposta de resolució sobre la defensa de la vall del Jordà, a Palestina
250-01320/12
Tramesa a la Comissió 60
Termini de presentació d’esmenes 60

Proposta de resolució sobre el compliment de la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya amb relació al pagament als ajuntaments del finançament de 
les quotes de les llars d’infants municipals
250-01321/12
Tramesa a la Comissió 60
Termini de presentació d’esmenes 60

Proposta de resolució sobre la mediació administrativa per a assolir acords entre 
les parts en les mesures de suport al pagament del lloguer
250-01322/12
Tramesa a la Comissió 60
Termini de presentació d’esmenes 60

Proposta de resolució sobre la reassignació de les competències en funció pública
250-01323/12
Presentació: GP Cs 61

Proposta de resolució sobre la necessitat d’aplicar les propostes de l’Informe de la 
Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l’Automoció
250-01324/12
Presentació: GP Cs 62

Proposta de resolució sobre la dotació de mitjans telemàtics a les seus judicials
250-01325/12
Presentació: GP PSC-Units 64

Proposta de resolució sobre el garantiment de la inserció laboral de les persones 
amb discapacitat en la crisi posterior a la COVID-19
250-01326/12
Presentació: GP Cs 65

Proposta de resolució sobre el retorn de l’activitat firaire
250-01327/12
Presentació: SP PPC 67

Proposta de resolució sobre la inclusió de Catalunya en la xarxa certificada de zo-
nes verdes de la Unió Europea
250-01328/12
Presentació: GP PSC-Units 69

Proposta de resolució sobre les escoles privades de música
250-01329/12
Presentació: GP PSC-Units 70

Proposta de resolució sobre la necessitat d’una nova regulació completa en matè-
ria de caça
250-01330/12
Presentació: GP Cs 72

Proposta de resolució sobre l’increment de la dotació de la prestació econòmica 
de serveis bàsics
250-01331/12
Presentació: SP PPC 73

Proposta de resolució sobre la dotació de les escoles oficials d’idiomes amb els 
professors i els mitjans necessaris per a garantir la continuïtat dels cursos
250-01332/12
Presentació: GP Cs 74

Proposta de resolució sobre el foment de la mediació en els contractes de lloguer 
d’habitatges i habitacions per als joves estudiants
250-01333/12
Presentació: GP Cs 75

Proposta de resolució sobre el reforçament de la connexió del Camí de Sant Jaume 
amb les rutes principals
250-01334/12
Presentació: GP Cs 76
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Proposta de resolució sobre el compliment del principi de neutralitat per al respecte 
del dret fonamental a la llibertat ideològica
250-01335/12
Presentació: GP Cs 77

Proposta de resolució sobre el tractament de la corrupció als mitjans de comuni-
cació públics
250-01336/12
Presentació: GP ERC 79

Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policials a Mataró davant l’incre-
ment de la delinqüència i de les ocupacions
250-01337/12
Presentació: GP Cs 80

Proposta de resolució sobre els funcionaris de les forces i els cossos de seguretat 
en llur funció de policia judicial
250-01338/12
Presentació: GP Cs 81

Proposta de resolució sobre el millorament de les polítiques d’habitatge en matèria 
de lloguer social i assequible
250-01339/12
Presentació: GP Cs 82

Proposta de resolució sobre l’adopció dels acords necessaris per a deixar sense 
efecte l’increment de sancions en matèria de caça
250-01340/12
Presentació: SP PPC 83

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 1/2020, sobre la Fundació Institut 
Català de Recerca de l’Aigua, corresponent a l’exercici 2017
256-00039/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 84

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «Salut i drets en la crisi de la Covid-19»
360-00030/12
Presentació: síndic de Greuges 85
Tramesa a la Comissió 85

4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 254/XII, sobre l’atenció a les al·lèrgies
290-00230/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  86

Control del compliment de la Resolució 438/XII, sobre el garantiment dels drets dels 
ciutadans atesos als centres d’urgències d’atenció primària
290-00408/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  87

Control del compliment de la Resolució 439/XII, sobre la recuperació dels serveis 
de salut del CAP Vallirana
290-00409/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  88

Control del compliment de la Resolució 440/XII, sobre la construcció d’un centre 
d’atenció primària al barri de Can Clota, d’Esplugues de Llobregat
290-00410/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  88

Control del compliment de la Resolució 662/XII, sobre el millorament de la seguretat 
dels turistes davant l’acció de grups radicals violents i la delinqüència organitzada
290-00613/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  89
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Control del compliment de la Resolució 697/XII, sobre la reparació de les carreteres 
que comuniquen els nuclis de població amb els territoris de muntanya
290-00642/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  92

Control del compliment de la Resolució 702/XII, sobre l’accessibilitat del Servei 
d’Ocupació de Catalunya per a persones sordes
290-00647/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  93

Control del compliment de la Resolució 708/XII, de reconeixement als funcionaris i 
voluntaris que van participar en l’extinció de l’incendi de l’estiu de 2019 a la Ribera 
d’Ebre, el Segrià i les Garrigues
290-00653/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  95

Control del compliment de la Resolució 710/XII, sobre el manteniment de la res-
ponsabilitat del Cos de Mossos d’Esquadra en el trasllat de presos i la vigilància 
perimetral de les presons
290-00655/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  95

Control del compliment de la Resolució 711/XII, sobre l’adopció urgent de mesures 
per a garantir la seguretat ciutadana i erradicar la venda il·legal a l’espai públic a 
Roses
290-00656/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  96

Control del compliment de la Resolució 712/XII, sobre la creació d’una bossa d’ho-
res estructurals al Cos de Mossos d’Esquadra
290-00657/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  98

Control del compliment de la Resolució 723/XII, sobre les mesures per a l’aplicació 
de les tecnologies de la informació i la comunicació a les empreses
290-00668/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  99

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 66/XII, sobre la política industrial
390-00066/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 100

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre la resposta de la Generalitat a l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge agreujada per la pandèmia de la COVID-19
354-00298/12
Sol·licitud i tramitació 102

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre la suspensió de les sol·licituds dels ajuts per a minimitzar 
l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l’habitatge
354-00304/12
Sol·licitud i tramitació 102

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

Sol·licitud de compareixença de Christian Garcia Montagut, director d’Esports de 
Televisió de Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’edició i l’emissió del 
reportatge «El cas Rosell»
356-00776/12
Sol·licitud 103



BOPC 620
12 de juny de 2020

Taula de contingut 11

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

Compareixença d’una representació de l’Associació d’Empreses Químiques de Tar-
ragona davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00709/12
Substanciació 103

Compareixença d’una representació de la Federació Empresarial Catalana del Sector 
Químic davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00710/12
Substanciació 103

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de l’Oficina de l’Expresident Mas corresponent al 2019
334-00096/12
Presentació: Oficina de l’expresident de la Generalitat Artur Mas i Gavarró 104
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors 
dels centres de protecció de menors de gestió concertada i delegada
250-01049/12

RETIRADA

Retirada en la sessió 27 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, tinguda 
el 10.06.2020, DSPC-C 500.
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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 moratòria en l’aplicació de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics
202-00072/12

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

D’acord amb l’article 138 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s’acorda 
de proposar al Ple que la Proposició de llei de moratòria en l’aplicació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics sigui tramitada pel procediment de lec-
tura única.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2010

Proposició de llei per a suprimir de manera efectiva la càrrega fiscal 
al turisme davant la COVID-19
202-00073/12

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

D’acord amb l’article 138 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s’acor-
da de proposar al Ple que la Proposició de llei per a suprimir de manera efectiva la 
càrrega fiscal al turisme davant la COVID-19 sigui tramitada pel procediment de 
lectura única.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2010

Proposició de llei per a eliminar els privilegis de caràcter retributiu 
dels expresidents de la Generalitat, els expresidents del Parlament i 
els exconsellers
202-00074/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 15.06.2020 al 29.06.2020).
Finiment del termini: 30.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.



BOPC 620
12 de juny de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 15 

Proposició de llei de moratòria de l’increment de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics
202-00075/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 67075 i 67134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent i sol-
liciten, d’acord amb el que estableix l’article 138.2 del Reglament, la seva tramitació 
pel procediment de lectura única: 

Proposició de llei de moratòria de l’increment de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics

Exposició de motius
La Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives 

i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics va aprovar i crear 
l’impost sobre estades turístiques, posteriorment regulat per la Llei 5/2017, de 28 de 
març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació 
i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en esta-
bliments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i 
sobre emissions de diòxid de carboni.

Així, es determina que l’objecte de l’impost és doble. Per una banda grava la sin-
gular capacitat econòmica de les persones físiques que es posa de manifest en l’es-
tada en els establiments turístics; i per altra, internalitza les possibles externalitats 
que el turisme pot causar en les zones d’alta concentració turística.

L’article 34 de la Llei 5/2017 va establir el tipus de gravamen i la quota tributà-
ria de l’impost, la qual varia segons el tipus d’establiment o equipament turístic i 
localització.

El proppassat 24 d’abril el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2020, 
del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de 
creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient que 
conté, a l’article 5 de la mateixa, un increment del tipus de gravamen i la quota tri-
butària d’aquest impost, que sortirà efectes a partir de l’1 de juliol de 2020.

Quan el Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sec-
tor públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi 
ambient va ser aprovat i presentat al Parlament de Catalunya per part del Govern 
de la Generalitat de Catalunya, la població catalana vivia una situació econòmica i 
social molt diferent a la situació actual, que s’ha vist greument afectada per la crisi 
generada per la COVID-19.

Aquesta crisi, i les mesures que s’han pres per fer-li front, han afectat a tots els 
àmbits i sectors socials i econòmics de Catalunya, i entre els més afectats es troben 
els sectors del turisme, el de la restauració i els establiments hotelers. Amb l’aprova-
ció del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que va declarar l’estat d’alarma a tot 
el territori nacional, i l’Ordre Ministerial SND/275/2020, de 19 de març, l’activitat 
d’aquests sectors es va veure suspesa, així com l’obertura al públic dels establiments 
d’allotjament turístics.

Aquesta situació, sumada al incert futur sobre la situació de la pandèmia i el tu-
risme, ha afectat a un sector que té un pes importat en l’economia catalana. Els in-
gressos que s’extrauen del turisme representen aproximadament el 12% del Producte 
Interior Brut Català i suposa un 14% en xifres d’ocupació. A més, amb més de 40 
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milions de turistes, Catalunya és un dels principals destins turístics del país, tant per 
al turisme interior com d’estrangers.

Per fer front a una part de la situació que pateix el sector, aquesta proposició de 
llei té com objectiu la posada en marxa d’una moratòria de l’increment de la taxa de 
l’impost sobre les estades en establiments turístics modificada per la Llei 5/2020, 
que sortiria efectes a partir de l’1 de juliol de 2020, fins a l’1 de gener de 2021, man-
tenint la taxa de l’impost fixada a la Llei 5/2017.

Cal tenir en compte, a més, que la recaptació de la taxa turística del 2020 no ar-
ribarà als Ajuntaments fins el juliol del 2021 i que els problemes de tresoreria de les 
empreses turístiques i dels ajuntaments són en l’actualitat, quan les primeres han ha-
gut de tancar les seves instal·lacions i els segons és ara quan han de menester recur-
sos per ajudar als seus conciutadans; tant empreses com treballadors i treballadores 
i persones amb necessitats socials diverses.

Evidentment que aquesta mesura no resoldrà la totalitat del greu problema que 
travessa el sector, però si que pot ser un al·licient de reclam als turistes, que són fi-
nalment els que paguen la taxa turística quan venen a Catalunya, mentre que no la 
paguen en altres zones turístiques de l’estat.

Article únic. Moratòria de l’increment de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics
Es modifica l’apartat 3 de l’article 5 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures 

fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre 
les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, que resta redactat de la manera 
següent: 

«3. Es modifica, amb efectes de l’1 de gener de 2021, l’article 34 de la Llei 
5/2017, que resta redactat de la manera següent: 

»Article 34. Tipus de gravamen i quota
»1. La quota tributària s’obté de multiplicar el nombre d’estades pel tipus del gra-

vamen corresponent segons el tipus d’establiment o equipament turístic i localitza-
ció, d’acord amb la tarifa següent: 

Tipus d’establiment

Tarifa general (en euros)
Tarifa especial  

(en euros)Barcelona 
ciutat

Resta de 
Catalunya

1. Hotel de 5 estrelles, gran luxe, 
càmping de luxe i establiment o 
equipament de categoria equivalent 3,50 3,00 5,00

2. Hotel de 4 estrelles i 4 estrelles 
superior, i establiment o equipament 
de categoria equivalent 1,70 1,20 3,50

3. Habitatge d’ús turístic 2,25 1,00 -

4. Resta de càmpings i resta 
d’establiments i equipaments 1,00 0,60 2,50

5. Embarcació de creuer      

Més de 12 hores 3,00 3,00  

12 hores o menys 1,00 1,00  

»

Disposicions finals

Primera. Efectes econòmics i pressupostaris 
Els efectes econòmics i pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin 

comportar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exercici 
pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.
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Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP PSC-Units

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

D’acord amb l’article 138 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s’acorda 
de proposar al Ple que la Proposició de llei de moratòria de l’increment de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics sigui tramitada pel procediment de lec-
tura única.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2010

Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2005, del 27 de 
desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de 
la Generalitat
202-00076/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 67254 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei 
següent i sol·liciten que d’acord amb l’article 138 del reglament es tramiti pel proce-
diment de lectura única: 

Proposició de llei de modificació de la llei 13/2005, de 27 de desembre, 
del règim d’incompatibilitats dels alts càrrec al servei de la Generalitat

Exposició de motius
Després d’anys d’abusos per part d’alguns exresponsables polítics i d’indigna-

ció ciutadana contra les «portes giratòries», cal constatar que aquestes incompa-
tibilitats no responen a l’exigència social d’una separació més estricta entre les 
institucions públiques i les activitats privades. La societat catalana no mereix la 
confusió entre el lucre privat el reconeixement especial de què gaudeixen els ex-
presidents.

La Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càr-
recs al servei de la Generalitat estableix una sèrie d’incompatibilitats per garantir 
una actuació imparcial i objectiva. Per tal de reforçar aquests principis s’incorpora 
la prohibició de participar en els consells d’administració d’empreses de l’IBEX i 
de grans empreses que són les que tenen una major poder econòmic i capacitat d’in-
fluència política.

L’objectiu fonamental d’aquesta llei és establir un sistema d’incompatibilitats 
més estricte i adequat a l’exigència ètica de la societat catalana. Les «portes giratò-
ries» no són una via acceptable per als que volen conservar el reconeixement espe-
cial com a Presidents de la Generalitat de Catalunya, que la societat atorga.
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Proposició de llei de modificació de la llei 13/2005, de 27 de desembre, 
del règim d’incompatibilitats dels alts càrrec al servei de la Generalitat

Article 1 
S’introdueix un nou article 7 bis a la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del rè-

gim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat amb el següent 
redactat: 

«Article 7 bis. Prohibició de participar en consells d’administració dels expresi-
dents de la Generalitat

Els expresidents de la Generalitat no poden formar part de consells d’adminis-
tració d’empreses de l’àmbit públic o privat que cotitzen en borsa o empreses que 
facturen mes de 50 milions d’euros.» 

Disposició final
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2020
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu,  

GP CatECP

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, del 22 d’abril, de 
l’estatut dels expresidents de la Generalitat
202-00077/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 67255 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei 
següent i sol·liciten que d’acord amb l’article 138 del Reglament es tramiti pel pro-
cediment de lectura única: 

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, de 22 d’abril, de 
l’estatut dels expresidents de la Generalitat 

Exposició de motius
La Llei 6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat, ator-

ga un reconeixement especial a les persones que han ostentat la Presidència de la 
Generalitat. A més del dret a una assignació mensual i a una pensió de jubilació vi-
talícia en arribar als seixanta cinc anys, aquest reconeixement inclou una oficina per 
al desenvolupament de les seves tasques com a ex president. La llei recull també la 
incompatibilitat de la percepció de l’assignació i de la pensió vitalícia amb l’exercici 
d’un càrrec públic o una feina o activitat en l’àmbit públic o privat i amb la partici-
pació en consells d’administració d’empreses públiques i privades.

Després d’anys d’abusos per part d’alguns exresponsables polítics i d’indignació 
ciutadana contra les «portes giratòries», cal constatar que aquestes incompatibilitats 
no responen a l’exigència social d’una separació més estricta entre les institucions 
públiques i les activitats privades. La societat catalana no mereix la confusió entre el 
lucre privat i el reconeixement especial de què gaudeixen els expresidents.

Els expresidents de la Generalitat tenen la prerrogativa de disposar d’una oficina 
amb tres llocs de treball adscrits al seu serveis amb dedicació especial, proveïts pel 
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sistema de lliure designació a proposta del mateix expresident i una dotació pressu-
postària per a lloguer de l’immoble, despeses d’oficina i atencions de caràcter social 
i protocol·làries. Així com un automòbil de representació amb xofer.

L’objectiu d’aquesta llei és establir la incompatibilitat de desenvolupar una feina 
o activitat en l’àmbit privat i la participació en consells d’administració d’empreses 
públiques o privades.

L’oficina de l’expresident no es pot mantenir quan es realitza una activitat a l’àm-
bit privat o l’expresident participa en un consell d’administració. No hi pot haver cap 
tipus de dubte sobre la utilització de les prerrogatives que tenen els expresidents per 
activitats que no són pròpies del seu reconeixement institucional.

Proposició de llei de modificació de la llei 6/2003, de 22 de l’abril, de l’estatut 
dels expresidents de la Generalitat.

Article 1
S’introdueix un nou article 7 bis a la Llei 6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut dels 

expresidents de la Generalitat amb el següent redactat: 
«Article 7 bis. Incompatibilitats dels mitjans
Els mitjans necessaris per al sosteniment d’una oficina adequada a les respon-

sabilitats i a les funcions exercides i la dotació pressupostària per al funcionament 
ordinari d’aquesta oficina i per a les atencions de caràcter social i protocol·lari que 
corresponguin, regulats en l’anterior article, són incompatibles amb l’exercici d’una 
feina o activitat en l’àmbit privat i amb la participació en consells d’administració 
d’empreses públiques o privades.»

Disposició addicional única
Els recursos humans i materials i les prerrogatives establerts en l’article 4 del 

Decret 195/2003, d’1 d’agost, pel qual s’aprova el règim estatutari dels expresidents 
de la Generalitat de Catalunya, a excepció de l’article 4.4, són incompatibles amb 
l’exercici d’una feina o activitat en l’àmbit privat i participin en consells d’adminis-
tració d’empreses públiques o privades

Disposició final
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2020
Jéssica Albiach Satorres, presidenta, Susanna Segovia Sánchez, portaveu,  

GP CatECP

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter 
econòmic, cultural i social
203-00045/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 67247 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.06.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 9 de juny de 2020, ha 
pres coneixement del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràc-
ter econòmic, cultural i social, publicat al DOGC 8147, i ha manifestat que el termi-
ni de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 
158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 8 de juny de 2020.
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A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 2 de juny de 2020, s’ha pres, 

entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

s’aprova la iniciativa SIG20VEH0782 - Projecte de decret llei de mesures urgents de 
caràcter econòmic, cultural i social.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 2 de juny de 2020.

Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter 
econòmic, cultural i social

El president de la Generalitat de Catalunya,
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del 

rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
La situació de crisi sanitària generada com a conseqüència de la COVID-19 ha obli-

gat el Govern de la Generalitat a prendre de forma gradual un seguit de mesures en di-
ferents àmbits, amb l’objectiu de pal·liar els greus efectes que la pandèmia està produint.

Aquestes mesures s’han pres per mitjà de diferents decrets llei adoptats des del 
mateix moment de la declaració de la situació de pandèmia que va fer l’Organitza-
ció Mundial de la Salut, l’11 de març. Des del primer, el Decret llei 6/2020, de 12 de 
març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal 
i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel 
coronavirus COVID-19, fins al darrer que s’ha aprovat, el Decret llei 20/2020, de 26 
de maig, pel qual s’adopten diverses mesures en matèria d’esports com a conseqüèn-
cia de l’estat d’alarma decretat per raó de la COVID-19.

Vist el context actual, és necessària l’adopció d’un nou decret llei amb mesures 
de caràcter econòmic, social i cultural. Aquest nou Decret llei s’estructura en cinc 
capítols, trenta-cinc articles, una disposició addicional, una disposició transitòria, 
una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

El capítol I, referit a mesures de caràcter econòmic en l’àmbit cultural, es con-
creta en l’article 1, i pren com a referent el conveni de col·laboració per regular el 
Fons de Garantia de les línies per impulsar mesures de finançament de projectes 
culturals, que l’1 d’agost de 2013 van subscriure el Departament de Cultura i l’Ins-
titut Català de Finances (ICF) i que ha estat modificat mitjançant addendes de 4 de 
novembre de 2014 i de 22 d’abril de 2015.

El 23 de gener de 2020 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya el Decret llei 2/2020, de 21 de gener, de necessitats financeres del sector pú-
blic en pròrroga pressupostària i de modificació del text refós de la legislació en ma-
tèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

L’article 1.5.d del Decret llei 2/2020, de 21 de gener esmentat, autoritza el Go-
vern a prestar garantia, durant l’exercici 2020, fins a una quantia màxima global de 
5.703.772 euros, a favor de l’ICF per atorgar préstec per al finançament de projectes 
culturals. A aquest efecte el Departament de Cultura ha de tenir formalitzat un con-
veni amb l’ICF per constituir un fons de garantia amb càrrec als pressupostos del 
Departament de Cultura.

El 25 de febrer de 2020 el Govern va aprovar un acord que autoritza el Depar-
tament de Cultura a prestar garantia, durant l’exercici 2020, fins a una quantia mà-
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xima global de 5.703.772 euros, a favor de l’ICF per atorgar préstecs per al finança-
ment de projectes culturals.

Les entitats i empreses culturals catalanes, com la resta d’empreses del país, 
estan patint les conseqüències directament derivades de la situació d’emergència 
decretada amb motiu de la COVID-19 que afecta de forma molt negativa la seva li-
quiditat i també el manteniment dels llocs de treball que depenen de l’exercici de la 
seva activitat.

En aquest sentit, és voluntat del Departament de Cultura ampliar el fons de ga-
rantia autoritzat pel Govern per tal de prestar garantia a favor de l’Institut Català 
de Finances per atendre les necessitats de finançament del teixit cultural del país 
que s’ha vist afectat per la situació derivada de la COVID-19 i ampliar el subtram 
de liquiditat i, si s’escau, els subtrams d’inversions i circulant finançar els projectes 
culturals. Aquesta mesura requereix disposar de l’autorització del Govern, que s’ins-
trumenta amb aquest Decret llei.

El capítol II, amb el títol de mesures de caràcter social, preveu, davant de la si-
tuació de vulnerabilitat econòmica en què es troben molts professionals del sector 
de les arts escèniques, arts visuals música i audiovisual arran de la crisi sanitària 
derivada de la COVID-19, davant la impossibilitat de prestar els seus serveis per 
raó de decisions de caràcter governatiu i la inexistència de protecció social durant 
bona part de la crisi sanitària, la necessitat de crear una prestació extraordinària per 
a subministraments bàsics, amb la finalitat de pal·liar aquesta situació, destinada 
als treballadors per compte propi o per compte aliè que hagin patit una disminució 
dràstica i involuntària en els seus ingressos durant els períodes en què han tingut 
inactivitat i no han tingut ingressos.

La prestació d’atur prevista a l’article 2 del Reial decret 17/2020, de 5 de maig, 
pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer 
front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, en la redacció feta pel Reial 
decret llei 19/220, de 26 de maig, cobreix un període de temps a partir del 6 de maig 
de 2020. Això implica que els professionals d’aquest sector, que han vist aturada 
les seves activitats per les decisions governatives, no poden disposar de cap tipus 
de compensació econòmica ni prestació durant el període en què es fa iniciar l’estat 
d’alarma i aquesta data, implicant situacions de necessitat que fonamenten adoptar 
les mesures previstes en aquest Decret llei, que facilitin fer front a l’adquisició de 
subministraments bàsics.

Els capítols següents adopten mesures urgents de suport al lleure educatiu basa-
des en tres accions prioritàries. En primer lloc, el capítol III estableix una mesura 
d’ajudes a les famílies per fer econòmicament més accessibles les activitats d’educa-
ció en el lleure de l’estiu 2020; el capítol IV, per la seva banda, preveu un ajut econò-
mic extraordinari per a entitats sense ànim de lucre i empreses per a l’organització i 
funcionament de les activitats en l’àmbit del lleure educatiu en els requeriments de 
la pandèmia COVID-19 i, finalment, el capítol V estableix una mesura per a la con-
tractació de joves en pràctiques per a entitats del sector del lleure educatiu.

En aquests capítols es pren com a punt de partida el fet que, durant aquests me-
sos, i com a conseqüència d’aquesta crisis sanitària, s’ha produït una col·lisió de 
drets important. Per una banda, s’ha volgut protegir la ciutadania de la propagació 
d’un virus que està causant milers de morts arreu del món i, per l’altra, s’ha garantit, 
de la millor manera possible, el ple desenvolupament personal, emocional i físic de 
totes les persones i sobretot dels infants, adolescents i joves. Alguns dels drets més 
perjudicats han estat el de l’educació i el del lleure.

Actualment ens trobem en un context de remissió del risc de contagi i en un 
procés de desconfinament gradual, per fases. És en aquest moment quan el Govern 
considera primordial posar en funcionament, sempre que les circumstàncies sanità-
ries ho permetin, la participació dels infants, adolescents i joves en les activitats de 
lleure durant els mesos d’estiu –casals, colònies, campaments, rutes, camps de tre-
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ball, camps esportius–, ja que suposen un estímul imprescindible per al seu desen-
volupament vital.

Ara més que mai, cal acompanyar els infants i adolescents en l’educació en noves 
rutines d’higiene i protecció derivades de la crisi de la COVID-19, i també cal acom-
panyar-los emocionalment en l’exteriorització de vivències, pensaments i experièn-
cies que hagin pogut sentir, veure, pensar i viure durant el període de confinament. 
No obstant això, cal fer-ho amb la màxima seguretat, i entenent que aquest estiu les 
activitats d’educació en lleure seran diferents.

Els darrers mesos també han tingut conseqüències molt greus en moltes famí-
lies, que s’han vist abocades a una situació de precarietat econòmica sobrevinguda 
o han vist agreujada la seva situació de vulnerabilitat ja existent. És per això que 
mitjançant aquest Decret llei es crea un ajut econòmic extraordinari per accedir a 
aquestes activitats l’estiu vinent i que va dirigida a les famílies.

A més, el Govern, en el marc del Procicat, ha elaborat unes guies i protocols per 
a regular l’organització i el funcionament de les activitats d’educació en el lleure, 
que contenen un seguit de mesures que persegueixen fer compatible el dret al lleu-
re, amb el dret a la salut dels infants, adolescents i joves. Aquestes guies i protocols 
inclouen mesures de prevenció, higiene, protecció i distanciament físic recomanat i, 
per tant, caldrà garantir que les activitats previstes s’adeqüin al nou context social i 
sanitari. Entenent que aquesta adaptació suposa un esforç sobrevingut per a les em-
preses i entitats organitzadores i promotores de les activitats d’educació en el lleure 
d’aquest estiu 2020 és necessari ajudar el sector contribuint a minimitzar l’impacte 
organitzacional i assegurar el màxim possible la realització de les activitats.

La tercera d’aquests accions prioritàries en el món del lleure, mesura prevista al 
capítol V, estableix en col·laboració amb les entitats sense ànim de lucre constituï-
des i amb centre de treball a Catalunya, unes actuacions que tenen la pretensió que 
durant un període de sis mesos, a jornada completa, persones amb títol o certificat 
de professionalitat que els capacita per a la pràctica professional de les activitats del 
lleure siguin contractades i prestin els seus serveis sota la modalitat contractual de 
pràctiques, que ha de servir per adquirir aptituds i desenvolupament professional.

La disposició addicional modifica la disposició final segona del Decret llei 
7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de 
salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matè-
ria tributària i econòmica. Aquesta disposició final establia que les modificacions 
a què es refereix l’article 2 del Decret llei esmentat, si afecten disposicions de rang 
reglamentari, continuen mantenint el seu rang normatiu, no obstant això, l’article 2 
no preveu cap modificació normativa; sí que ho fan, en canvi, els articles 8 i 10 del 
Decret llei. Es proposa un nou redactat per esmenar aquesta errada.

Finalment, el Decret llei compta amb una disposició derogatòria. L’article 1.5.d 
del Decret llei 2/2020, de 21 de gener, de necessitats financeres del sector públic 
en pròrroga pressupostària i de modificació del text refós de la legislació en matè-
ria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. 
Aquest precepte autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici 2020, fins a 
una quantia màxima global de5.703.772 euros, a favor de l’ICF per atorgar préstecs 
per al finançament de projectes culturals. Vist que aquesta quantia queda subsumida 
en la quantia màxima global de 22.000.000 d’euros que s’aprova mitjançant aquest 
Decret llei, és procedeix a derogar l’article 1.5.d esmentat.

D’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern, el Govern pot dictar disposicions legislatives provi-
sionals sota la forma de decret llei. En el present supòsit, el caràcter extraordinari i 
excepcional de la situació deriva de la declaració de l’estat d’alarma provocada per la 
situació sanitària que requereix adoptar de manera urgent mesures que pal·liïn, tant 
com es pugui, la situació creada i que no poden ajornar-se, fins i tot, mitjançant la 
utilització de mitjans legislatius d’urgència a un moment posterior.
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En ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i 
amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto: 

Capítol I. Mesures de caràcter econòmic en l’àmbit cultural

Article 1. Mesures econòmiques de suport als projectes culturals
S’autoritza el Departament de Cultura a prestar garantia, durant l’exercici 2020, 

fins a una quantia màxima global de 22.000.000 d’euros, a favor de l’Institut Català 
de Finances per atorgar préstecs per al finançament de projectes culturals afectats 
per la situació derivada de la COVID-19. A aquest efecte, el Departament de Cultura 
ha de tenir formalitzat un conveni amb l’Institut Català de Finances per ampliar el 
fons de garantia constituït amb càrrec als pressupostos del Departament de Cultura.

Capítol II. Mesures de caràcter social en l’àmbit de la cultura

Article 2. Prestació extraordinària per a subministraments bàsics a 
professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, 
i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a 
Catalunya
Es crea una prestació extraordinària per a subministraments bàsics destinada a 

les persones professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i 
d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, en for-
ma d’ajut extraordinari per a llur sostenibilitat econòmica, de pagament únic amb 
l’objectiu de facilitar l’adquisició de subministraments bàsics.

Article 3. Quantia de la prestació
La quantia de la prestació, que s’abona en un pagament únic és l’equivalent a 

l’import diari de l’indicador de renda de suficiència mensual de Catalunya (IRSC) 
vigent, pels dies transcorreguts entre el 14 de març i 6 de maig de 2020, ambdós 
inclosos. D’aquesta quantia es dedueixen els ingressos meritats durant el mateix pe-
ríode.

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

sones professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’al-
tres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya és pal·liar 
la situació de necessitat material i de vulnerabilitat d’aquestes persones i les seves 
unitats familiars a Catalunya, que han patit una reducció dràstica i involuntària dels 
seus ingressos econòmics com a conseqüència de les mesures adoptades per la Re-
solució SLT/720/2020, de 13 de març, per la crisi sanitària derivada del COVID-19, 
i durant el període comprès entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 6 maig de 2020 
en què no han pogut obtenir ingressos per les activitats suspeses, o bé aquests no 
han superat conjuntament, en còmput mensual, l’import del salari mínim interpro-
fessional.

Article 5. Naturalesa jurídica
5.1 La prestació regulada en aquest Decret llei es configura com una prestació 

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

5.2 La prestació extraordinària per a subministraments bàsics a persones profes-
sionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats 
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culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya atenent l’objecte i la seva 
finalitat, no pot ésser objecte de cessió, embargament o retenció.

Article 6. Persones beneficiàries i requisits
Les persones beneficiàries de la prestació per subministraments bàsics a perso-

nes professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres 
activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya són les persones 
que acreditin el compliment dels requisits següents: 

a) Ésser major de divuit anys.
b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
c) Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi o aliè, en situació 

d’alta en el Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social per activitats de les 
arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals sus-
peses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, en el Sistema Especial d’Artistes del 
Règim General de la Seguretat Social, o bé, pel cas dels tècnics, que hagin cotitzat 
al Règim General de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim 
15 dies l’any 2019.

d) No haver obtingut cap tipus d’ingressos, entre els dies 14 de març i 6 de maig, 
o bé que aquests no hagin superat conjuntament, en còmput mensual, l’import del 
salari mínim interprofessional.

Article 7. Compatibilitats
7.1 Aquesta prestació és incompatible amb la percepció d’altres ajuts, prestacions 

d’atur i per a l’ocupació, de cessament d’activitat, de prestacions econòmiques per-
cebudes de forma regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i prestació con-
cedit per altres administracions, ens públics o privats, meritats entre el 14 de març 
de 2020 i el 6 de maig de 2020, que superin conjuntament l’import del salari mínim 
interprofessional. En el cas que els ingressos no superin aquest import es dedueixen 
de la quantia de la prestació.

7.2 Aquesta prestació és incompatible amb les altres prestacions econòmiques que 
té reconegudes la persona beneficiària o a què pugui tenir dret per qualsevol dels sis-
temes de protecció públics o privats complementaris de la Seguretat Social, si la seva 
concessió pot comportar la pèrdua, la disminució o la no concessió d’aquelles.

Article 8. Procediment de tramitació i concessió
8.1 Els òrgans competents del Departament de Cultura i del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies han d’aprovar una resolució de convocatòria que 
s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la qual ha de con-
cretar el procediment de tramitació i concessió de la prestació, amb un procediment 
de concurrència no competitiva, fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària.

8.2 Les persones susceptibles de ser beneficiàries de la prestació regulada en 
aquest Decret llei han d’emplenar i presentar el formulari de sol·licitud normalitzat. 
El termini per presentar les sol·licituds restarà obert fins a l’exhauriment de la dota-
ció designada a l’efecte.

8.3 Un cop revisades les sol·licituds i després de la comprovació dels requi-
sits d’accés, en el termini quinze dies hàbils a comptar des de la presentació de la 
sol·licitud, s’ha de dictar resolució d’atorgament o denegació de la prestació fins a 
l’exhauriment de la dotació pressupostària i, en el termini de quinze dies hàbils a 
comptar des de l’emissió de la resolució, es procedirà al seu abonament mitjançant 
transferència bancària. S’ha de declarar responsablement en fase de tramitació el 
compliment dels requisits.

8.4 L’òrgan tramitador farà un pla de verificació posterior que podrà comportar 
la presentació, per part de les persones sol·licitants, de la documentació acreditativa 
del compliment dels requisits d’accés a la prestació. L’atorgament de la prestació està 
sotmès a disponibilitat pressupostària.
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8.5 Finalitzat el termini establert sense haver-se notificat la resolució expressa, la 
sol·licitud s’ha d’entendre desestimada.

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

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

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

cediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud, la fal-
sedat o l’omissió de caràcter essencial en l’acreditació dels requisits que donen dret a 
la prestació per subministraments bàsics determinarà la impossibilitat de la seva per-
cepció o la seva revocació i l’obligació de reintegrar les quantitats percebudes.

Article 10. Finançament
10.1 La prestació extraordinària per a subministraments bàsics a persones profes-

sionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats 
culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya té una dotació pressupos-
tària de cinc milions d’euros (5.000.000 d’euros).

10.2 Aquesta prestació pot ser cofinançada amb càrrec als fons extraordinaris 
habilitats per la COVID-19. La part de cofinançament corresponent a la Generalitat 
es realitzarà amb càrrec al pressupost del Departaments de Cultura i del Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies.

Capítol III. Ajudes a les famílies per fer econòmicament més accessibles 
les activitats d’educació en el lleure de l’estiu 2020.

Article 11. Establiment d’un ajut a les famílies per fer econòmicament 
més accessibles les activitats del lleure educatiu i promoure-les a 
l’àmbit de Catalunya
Es crea un ajut econòmic extraordinari destinat a les unitats familiars de Catalu-

nya que tinguin ingressos bruts inferiors als 25.180,44 euros anuals que inscriguin 
els seus fills i filles d’entre 3 i 17 anys a les activitats de lleure educatiu a Catalunya.

El pagament de l’ajut és farà de forma directa a les entitats i empreses que hagin 
organitzat l’activitat d’educació en el lleure on hagi participat la persona beneficià-
ria, i les persones beneficiàries hauran de realitzar la corresponent sol·licitud de l’ajut 
a partir de l’obertura de la convocatòria amb què es tramitarà.

Les activitats de lleure educatiu previstes en aquest ajut són aquelles que estiguin 
correctament notificades a la Direcció General de Joventut i que compleixin els re-
quisits del Decret 267/2016 d’Activitats d’Educació en el lleure, i que és facin entre 
el 22 de juny i el 13 de setembre del 2020.

Article 12. Finalitat de l’ajut
Aquest ajut té com a finalitat promoure el lleure educatiu a Catalunya amb l’esta-

bliment de mesures de suport de caràcter social i, per tant, oferir un suport a les fa-
mílies que desitgin inscriure els seus fills i filles en activitats d’educació en el lleure 
regulades pel Decret 267/2016.

Article 13. Quantia de l’ajut
S’estableixen dos tipus d’ajuts.
1. En el cas que la inscripció es realitzi per participar en colònies, acampades, 

estades esportives, rutes, rutes esportives o camps de treball, la quantia de l’ajut eco-
nòmic serà de cent euros (100 euros).
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2. En el cas que la inscripció es realitzi en una activitat sense pernoctació regu-
lada per el Decret 267/2016, serà de vuitanta euros (80 euros).

En tots els casos l’activitat a la qual la persona beneficiària inscrigui els seus fills 
i filles haurà d’haver estat notificada correctament a la Direcció General de Joventut 
i la seva durada mínima ha de ser de 7 dies. En el cas de les activitats sense pernoc-
tació la durada diària mínima de l’activitat ha de ser de 5 hores.

Article 14. Naturalesa jurídica
D’acord amb el que disposa la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions so-

cials de caràcter econòmic, l’ajut econòmic regulat en aquesta norma es configura 
com un ajut de caràcter econòmic, extraordinari i de pagament únic, que s’atorga 
pel procediment de concurrència no competitiva, fins a l’exhauriment de la dotació 
pressupostària. La prestació té caràcter puntual i, per tant, es farà efectiva amb un 
únic pagament mitjançant transferència bancària a l’entitat o empresa a la qual hagin 
estat inscrits les persones beneficiàries no sol·licitants.

Seran persones beneficiàries de l’ajut les persones de la unitat familiar que for-
mulin la corresponent sol·licitud pels infants de 3 a 17 anys amb què convisquin, que 
en seran les persones beneficiàries no sol·licitants.

Article 15. Persones beneficiàries i requisits 
Les persones beneficiàries són les que acreditin el compliment dels requisits se-

güents: 
a) Tenir al seu càrrec infants, adolescents i joves d’entre 3 i 17 anys.
b) Ésser major de divuit anys.
c) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
d) Que la unitat familiar tingui ingressos inferiors als 25.180,44 euros anuals. 

A aquest efecte, es computen els ingressos econòmics de totes les persones que for-
men la unitat familiar. S’entén per unitat familiar la formada per una o més persones 
que conviuen en el mateix domicili i que entre elles mantenen un vincle conjugal o 
de parella estable, o vincles familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau 
i, també, per adopció o acolliment, o vincles de convivència assimilats als vincles 
esmentats, excloent-ne els que siguin de simple veïnatge compartit.

Article 16. Compatibilitats 
16.1 L’ajut econòmic per a activitats en l’àmbit del lleure és compatible amb la 

percepció d’altres ajuts i prestacions percebudes de forma regular i periòdiques, o 
amb qualsevol altre beca, ajuda, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, si 
la suma mensual dels quals no supera el límit que estableix la lletra d de l’article 15.

16.2 Cada unitat familiar té dret a un expedient de ajut econòmic per a activitats 
en l’àmbit del lleure per cada fill/a que s’inscrigui en activitats en el lleure.

16.3 L’ajut econòmic extraordinari per a activitats en l’àmbit del lleure educatiu 
és compatible amb la percepció de la renda garantida de ciutadania.

Article 17. Incompatibilitats 
L’ajut extraordinari per a activitats del lleure és incompatible amb beques i altres 

tipus d’ajudes econòmiques per a la mateixa finalitat concedides per entitats i/o al-
tres administracions.

Article 18. Procediment de tramitació i concessió
18.1 La persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha 

d’aprovar una resolució de convocatòria que s’ha de publicar al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, la qual ha de concretar el procediment de sol·licitud, tra-
mitació i concessió de la prestació.

18.2 Les persones susceptibles de ser beneficiàries de la prestació regulada en 
aquesta norma han d’emplenar i presentar el formulari de sol·licitud normalitzat ex-
clusivament via telemàtica.
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18.3 El termini per presentar les sol·licituds restarà obert fins a l’exhauriment de 
la dotació designada a l’efecte.

18.4 Un cop revisades les sol·licituds i després de la comprovació dels requisits 
d’accés, es dictarà resolució d’atorgament o denegació de l’ajut econòmic per a les 
famílies fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària.

S’ha de declarar responsablement el compliment dels requisits, mitjançant la sol-
licitud de l’ajut econòmic, i presentar la documentació acreditativa, quan així se 
sol·liciti.

La situació d’excepcionalitat obliga a prendre mesures de simplificació adminis-
trativa i, per aquest motiu, en la fase de tramitació s’ha de declarar responsablement 
el compliment dels requisits mitjançant la sol·licitud, i es farà un pla de verificació 
posterior que podrà comportar la presentació de la documentació acreditativa quan 
així se sol·liciti.

L’òrgan tramitador farà un pla de verificació posterior que podrà comportar la 
presentació per part de les persones sol·licitants de la documentació acreditativa del 
compliment dels requisits d’accés a la prestació, així com que s’han destinat els re-
cursos a la finalitat de la prestació, quan així se sol·liciti. L’atorgament de la presta-
ció està sotmès a disponibilitat pressupostària.

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

18.6 Un cop atorgat l’ajut, la persona beneficiària rebrà un document acreditatiu 
de la concessió de l’ajut per a cada persona beneficiària no sol·licitant que se li hagi 
atorgat per tal que pugui ser lliurat a l’entitat o empresa en la qual es desenvolupi 
l’activitat.

18.7 Les entitats o empreses rebran directament mitjançant transferència bancà-
ria els ajuts d’aquells beneficiaris que hagin participat a les seves activitats un cop 
trametin la relació de persones beneficiàries no sol·licitants que hagin participat a 
les seves activitats.

18.8 L’òrgan competent per a la tramitació i resolució de les sol·licituds de l’ajut 
econòmic és la Direcció General de Joventut.

18.9 En el cas de denegació o inadmissió, sense perjudici del recurs adminis-
tratiu que correspongui, la persona sol·licitant podrà presentar una nova sol·licitud, 
sempre que no hagi finalitzat el termini de presentació.

Article 19. Causa d’extinció i reintegrament 
D’acord amb el que disposa l’article 69.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud, la 
falsedat o l’omissió de caràcter essencial en l’acreditació dels requisits que donen 
dret a l’ajut extraordinari per a activitats del lleure determinarà la impossibilitat de 
la seva percepció o la seva extinció i l’obligació de reintegrar les quantitats perce-
budes.

Article 20. Finançament
L’ajut econòmic extraordinari per facilitar l’accés a les activitats d’estiu en l’àm-

bit de lleure té una dotació pressupostària de tres milions i mig d’euros.

Capítol IV. Ajut econòmic extraordinari per a entitats sense ànim de 
lucre i empreses per a l’organització i funcionament de les activitats en 
l’àmbit del lleure educatiu en els requeriments de la pandèmia COVID-19

Article 21. Ajut econòmic extraordinari per a l’organització i 
funcionament de les activitats en l’àmbit del lleure
Es crea una ajuda extraordinària per a les entitats organitzadores d’activitats de 

lleure per tal de minimitzar l’impacte econòmic en l’adequació de l’organització i 
funcionament d’aquestes activitats, als requisits i mesures de prevenció, higiene i 
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protecció establertes per les autoritats sanitàries i acordades als òrgans correspo-
nents, en el context de la crisi sanitària.

Article 22. Finalitat 
Aquesta ajuda podrà destinar-se per a les finalitats següents: 
1. Per a l’adaptació de les infraestructures d’allotjament, àpat i pernoctació amb 

l’objectiu que garanteixin les mesures sanitàries necessàries i pertinents.
2. Per a l’adquisició de material de protecció individual per a als treballadors i els 

infants i adolescents, higiene i de control sanitari, tant personals (mascaretes, moca-
dors de paper, etc.) com col·lectius (termòmetres frontals, gel hidroalcohòlic, produc-
tes desinfectants, papereres de pedal, dispensadors de tovalloles d’un sol ús, etc.).

3. Per a l’adequació i adquisició de material pedagògic, lúdic, esportiu, de pa-
pereria, necessari per complir les mesures establertes per les autoritats sanitàries 
competents.

Article 23. Quantia
La quantitat a atorgar per a cada persona sol·licitant es farà en funció de les ne-

cessitats de cada organisme i segons els criteris de priorització que es regulin en la 
resolució de convocatòria.

Article 24. Entitats beneficiàries i requisits
Les entitats beneficiàries de l’ajut econòmic per a l’adquisició de materials de 

protecció individual i realització de les activitats de lleure educatiu són les entitats 
que acreditin el compliment dels requisits següents: 

a) Que siguin empreses o entitats sense ànim de lucre.
b) Que organitzin activitats d’estiu en l’àmbit del lleure educatiu incloses en el 

Decret 267/2016 d’activitats de lleure, com colònies, casals, camps de treball i rutes. 
Queden exclosos d’aquesta ajuda els casals i campus emmarcats en l’àmbit esportiu 
(clubs, federacions esportives).

c) Que les activitats objectes de l’ajut organitzadores compleixen les mesures de 
protecció, prevenció i higiene establertes per les autoritats sanitàries i les acordades 
en els àmbits corresponents.

Article 25. Incompatibilitats o exclusions
No podran sol·licitar aquesta ajuda les empreses i entitats següents: 
a) Les empreses i entitats sense ànim de lucre que tinguin un ERTO en actiu en 

una activitat vinculada a les activitats de lleure educatiu de l’estiu.
b) Les empreses, entitats i associacions sense ànim de lucre emmarcades i regu-

lades legalment en l’àmbit esportiu (clubs i federacions esportives) i organitzadores 
d’activitats exclusivament esportives.

Article 26. Procediment de tramitació i concessió
El compliment dels requisits s’ha d’acreditar mitjançant les declaracions respon-

sables que inclou la sol·licitud d’ajut econòmic i la presentació de la documentació 
acreditativa, quan així se sol·liciti.

La situació d’excepcionalitat obliga a prendre mesures de simplificació adminis-
trativa i, per aquest motiu, i d’acord amb l’article 35 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, el 
compliment dels requisits s’acreditarà en fase de tramitació mitjançant les declara-
cions responsables indicades a la sol·licitud, i es farà un pla de verificació posterior 
que podrà comportar la presentació de la documentació acreditativa quan així se 
sol·liciti.

Article 27. Causa d’extinció i reintegrament 
D’acord amb el que disposa l’article 69.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

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

Article 28. Finançament 
L’ajut extraordinari per a entitats de base associativa i sense ànim de lucre i em-

preses previstes en el present Decret llei té una dotació pressupostària d’un milió 
d’euros.

Capítol V. Mesura per a la contractació de joves en pràctiques per a 
entitats del sector del lleure educatiu 

Article 29. Objecte
L’objecte d’aquesta mesura és regular un ajut per a la contractació de joves en 

pràctiques per impulsar les activitats del sector del lleure que s’han vist afectades 
per les mesures sanitàries adoptades per superar la pandèmia de la COVID-19.

Article 30. Finalitat
La finalitat de la mesura és la contractació de 136 persones joves mitjançant un 

contracte en pràctiques, amb la finalitat d’impulsar i realitzar projectes de 6 mesos, 
a partir de l’1 juliol de 2020, que incloguin propostes per al lleure educatiu de l’es-
tiu i la seva continuïtat a la tardor, per tal de que puguin reforçar l’atenció a infants, 
adolescents i joves en les necessitats d’aquests, en el context de la COVID-19.

També es pretén impulsar projectes que treballin l’aprenentatge de les noves ru-
tines, que treballin l’educació emocional i l’acompanyament i vincle comunitari dels 
nois i noies, i la prevenció de la COVID-19, des dels espais educatius del temps lliu-
re i les instal·lacions juvenils.

Article 31. Entitats beneficiàries 
31.1 Les entitats beneficiàries de la mesura d’ajut per a la contractació de joves en 

pràctiques per a l’impuls de les activitats del sector del lleure són les entitats sense 
ànim de lucre i les empreses del sector del lleure educatiu inscrites al Cens d’Enti-
tats Juvenils de la Direcció General de Joventut i que justifiquin la realització de les 
activitats i projectes descrits en el present capítol.

31.2 No poden sol·licitar aquests ajuts les entitats i empreses següents: 
a) Les que tinguin un expedient de regulació temporal d’ocupació vigent i que 

afecti treballadors amb activitats vinculades a les que són objecte de l’ajut.
b) Les que estiguin emmarcades i regulades legalment en l’àmbit esportiu (clubs 

i federacions esportives) i organitzadores d’activitats exclusivament esportives.

Article 32. Règim jurídic 
Aquesta mesura d’ajuts està vinculada, excepte pel que fa al que preveu aquest 

capítol, al programa de contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries 
del Programa de garantia juvenil del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), 
aprovat per l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contracta-
ció en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de garantia juvenil 
a Catalunya.

L’Agència Catalana de la Joventut aprovarà una resolució de convocatòria extra-
ordinària dels ajuts corresponents al present capítol, la qual ha de fixar els criteris 
per a la selecció dels projectes.

Article 33. Persones destinatàries
La selecció de les persones destinatàries s’ha de fer d’acord amb el que estableix 

la base 7 de l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contracta-
ció en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de garantia juvenil 
a Catalunya.
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Excepcionalment, per a aquesta mesura, es pot iniciar el procediment de selecció 
de les persones destinatàries amb anterioritat a la Resolució d’atorgament, amb la 
finalitat de poder dur a terme la contractació urgent a partir de l’1 de juliol de 2020.

La distribució de persones destinatàries entre les entitats beneficiàries es realit-
zarà d’acord amb les criteris que s’estableixin a la resolució de convocatòria, i cada 
entitat sense ànim de lucre o empresa podrà seleccionar un màxim de quatre perso-
nes beneficiàries.

Article 34. Quantia
La quantia de l’ajut és d’11.000,00 euros, per persona jove contractada.

Article 35. Finançament
La dotació pressupostària per a la contractació de persones joves en pràctiques 

és de 1.500.000,00 euros. El finançament prové del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya i serà traspassat a l’Agència Catalana de la Joventut, exclusivament per a 
aquesta finalitat.

Disposició addicional
Es modifica la disposició final segona del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de 

mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sani-
taris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, que 
queda redactada de la manera següent: 

«Segona
Les modificacions a què es refereix aquest Decret llei, si afecten disposicions de 

rang reglamentari, continuen mantenint el seu rang normatiu.»

Disposició transitòria
Les sol·licituds de la prestació previstes en d’aquest Decret llei que hagin estat 

presentades abans de finalitzar l’estat d’alarma decretat pel Reial decret 463/2020, 
de 14 de març, i les seves pròrrogues o, posteriorment, abans de l’exhauriment de la 
dotació pressupostària, i es trobin pendents de resolució en aquella data, es tramita-
ran d’acord amb el que estableix aquest Decret llei.

Disposició derogatòria 
Es deroga l’article 1.5.d del Decret llei 2/2020, de 21 de gener, de necessitats 

financeres del sector públic en pròrroga pressupostària i de modificació del text re-
fós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2003, de 4 de novembre.

Disposicions finals

Primera. Habilitació i autorització als departaments competents
1. Es faculta els òrgans competents dels departaments amb competències en ma-

tèria de cultura i prestacions socials perquè, en el seus àmbits competencials, puguin 
aprovar les disposicions necessàries per a l’efectivitat i l’execució del que disposa 
els capítol II a V respectivament d’aquest Decret llei, així com perquè s’impulsin les 
mesures de gestió electrònica d’expedients i notificació de resolucions mitjançant la 
publicació al Tauler electrònic per a la tramitació immediata de la prestació creada 
a l’article 2.

2. S’autoritza el departament competent en matèria d’economia i hisenda a rea-
litzar les modificacions pressupostàries necessàries per complir el que s’estableix en 
el present Decret llei i adoptar les mesures que siguin oportunes per fer efectiu el 
pagament de la prestació que s’hi preveu.
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Segona
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

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

Barcelona, 2 de juny de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès i 

Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Antecedents del Decret llei
1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 02.06.20
2. Comunicat al secretari del Govern
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008 d’01.06.20
4. Informe de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, 

de 29.05.20
5. Informe de la Direcció General de Pressupostos de 31.05.20
6. Informe jurídic d’01.06.20

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

Decret llei 20/2020, del 26 de maig, pel qual s’adopten diverses 
mesures en matèria d’esports com a conseqüència de l’estat 
d’alarma decretat per raó de la COVID-19
203-00046/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 67380 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.06.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 9 de juny de 2020, ha 
pres coneixement del Decret llei 20/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten diver-
ses mesures en matèria d’esports com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat 
per raó de la COVID-19, publicat al DOGC 8143, i manifesta que el termini de 30 
dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament s’inicia el dia 29 de maig de 2020.

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 26 de maig de 2020, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta de la consellera de la Presidència, s’aprova la iniciativa SIG20PRE0737 - 

Projecte de decret llei pel qual s’adopten diverses mesures en matèria d’esports com a 
conseqüència de l’estat d’alarma decretat per raó de la COVID-19.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 26 de maig de 2020.

Decret llei 20/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten diverses mesures 
en matèria d’esports com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat 
per raó de la COVID-19

El president de la Generalitat de Catalunya,
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del 

rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
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D’acord amb l’anterior, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
La crisi sanitària i econòmica generada com a conseqüència de la COVID-19 ha 

obligat el Govern de la Generalitat a adoptar amb caràcter urgent un seguit de me-
sures en diferents àmbits materials, amb l’objectiu de pal·liar els greus efectes gene-
rats per la pandèmia.

El sector de l’esport no ha estat exempt, ni de l’afectació produïda per la pan-
dèmia, ni de les mesures adoptades per la Generalitat en aquest context. En aquest 
sentit, el Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures 
extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, 
conte mesures en l’àmbit de les entitats esportives de Catalunya.

Com a conseqüència de l’evolució de la pandèmia, així com en el marc del pro-
cés de desescalada i transició cap a una nova normalitat, es considera necessari 
adoptar noves mesures adreçades a les entitats esportives i als professionals del sec-
tor del salvament i socorrisme aquàtic.

D’acord amb l’anterior, es dicta aquest Decret, que s’estructura en tres capítols i 
una disposició final.

El capítol I, a l’article 1, regula la mesura que s’adopta en relació amb els profes-
sionals del sector del salvament i socorrisme aquàtic, consistent en una nova mora-
tòria per a l’aplicació a aquest concret sector de l’esport del règim sancionador es-
tablert per la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.

La situació actual provocada per l’acció de la COVID-19 pel que fa a la incertesa 
de les condicions en què es produirà l’obertura de piscines i platges aquest estiu, 
obliga a prendre mesures excepcionals quant a la contractació de socorristes en acti-
vitats aquàtiques per a aquesta temporada, raó per la qual es considera necessària la 
suspensió del règim sancionador establert per l’esmentada Llei 3/2008, de 23 d’abril, 
perquè no comporti la consegüent sanció administrativa, la qual cosa perjudicaria 
greument el sector afectat.

En el capítol II, articles 2 i 3, s’estableixen diverses mesures en relació amb el 
funcionament dels òrgans col·legiats de les entitats esportives a Catalunya, per tal 
que puguin celebrar les seves sessions amb compliment de les mesures sanitàries 
vigents, i limitades, quant al seu objecte, a la deliberació i aprovació de qüestions 
que garanteixin el funcionament excepcional de l’entitat esportiva.

D’altra banda, d’acord amb les previsions del Decret llei 10/2020, de 27 de març, 
esmentat, també es considera oportú habilitar les juntes directives de les entitats 
esportives de Catalunya per tal que puguin acordar excepcionalment les mesures 
que permetin garantir el seu funcionament essencial com a conseqüència de la crisi 
sanitària de la COVID-19, ja que davant la dificultat que pot suposar la celebració 
d’assemblees en els termes anteriorment establerts, cal prendre decisions que preser-
vin la continuïtat de les entitats, i d’aquí la necessitat que les persones responsables 
d’aquestes estiguin oportunament facultades.

En el capítol III, que comprèn els articles 4, 5 i 6, s’adopten mesures de caràcter 
transitori per afrontar la modernització i simplificació de les entitats esportives, així 
com els tràmits administratius que requereixen les seves modificacions estructurals, 
per tal que aquestes entitats puguin fusionar-se, escindir-se o transformar-se, a fi i 
efecte d’adequar-se estructuralment a les necessitats del moment i evitar així situa-
cions que posin en perill la seva liquidació així com la responsabilitat derivada als 
directius. En aquest sentit, es tracta d’adequar el règim de les entitats esportives a 
Catalunya a les previsions del llibre tercer del Codi civil de Catalunya contingudes 
en el seu article 314.1, 2 i 3, tot oferint la possibilitat que s’optimitzin les seves es-
tructures, incloent tant els clubs com les federacions.
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Per tot l’exposat, en ús de l’autorització concedida en l’article 64 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, a proposta de la consellera de la Presidència, i d’acord 
amb el Govern,

Decreto: 

Capítol I. Mesures relatives al règim sancionador de la Llei 3/2008, de 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, aplicables als 
professionals del sector del salvament i socorrisme aquàtic

Article 1
Es modifica la disposició transitòria setena de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de 

l’exercici de les professions de l’esport, que queda redactada de la manera següent: 
«Disposició transitòria setena. Règim temporal de suspensió de la vigència del 

règim sancionador aplicable a determinades infraccions administratives respecte 
dels professionals del sector del salvament i socorrisme aquàtic

1. A partir del 28 de maig i fins al 30 de setembre de 2020 resta en suspens la 
vigència dels apartats 1 i 3 de l’article 13 d’aquesta Llei pel que respecta als pro-
fessionals de salvament i socorrisme aquàtic. Tanmateix, es manté la vigència de 
les infraccions tipificades en els epígrafs c i d de l’apartat 1 del dit article, relatius 
a l’obligació de col·legiació en el cas que sigui obligatòria i a la no-contractació de 
l’assegurança preceptiva.

2. Resoldre d’ofici la finalització, per sobreseïment, dels expedients sancionadors 
que estiguin en tramitació en el moment de l’entrada en vigor de la present disposi-
ció transitòria per fets que no serien constitutius d’infracció administrativa, d’acord 
amb el règim temporal de suspensió de vigència establert per l’apartat 1.»

Capítol II. Mesures de funcionament dels òrgans col·legiats de les 
entitats esportives de Catalunya, mentre estigui vigent l’estat d’alarma 

Article 2. Habilitació de reunions dels òrgans de govern 
2.1. Els òrgans col·legiats de les entitats esportives es poden reunir i adoptar 

acords per mitjà de videoconferència o d’altres mitjans de comunicació, sempre que 
resti garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la 
possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot, entenent que la reu-
nió se celebra al lloc on és la persona que la presideix, d’acord amb el que disposa 
l’article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya, encara que els seus estatuts no ho pre-
vegin.

2.2. Les juntes directives de les entitats esportives i les seves comissions delega-
des també poden adoptar acords sense reunió, d’acord amb allò que disposa l’article 
312-7 del Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts no ho prevegin, sempre 
que ho decideixi la persona que els presideix o ho sol·licitin almenys dos dels seus 
membres, mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, comunicació tele-
màtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d’informació i 
de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se’n garanteixi l’autenticitat. 
S’entén que l’acord s’adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de 
recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

2.3. Només podran celebrar-se les assemblees generals de les entitats esportives 
de Catalunya d’acord amb el que estableix l’apartat 1, sempre que tinguin per ob-
jecte la deliberació i aprovació, si s’escau, de punts que garanteixin el funcionament 
excepcional de l’entitat esportiva. En cap cas podran convocar-se ni celebrar-se as-
semblees generals que tinguin per objecte: 

a) Aprovar qualsevol modificació o reforma dels estatuts i reglaments.
b) Aprovar el vot de censura.
c) Establir quotes extraordinàries o derrames.
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d) Acordar la transformació, la fusió o l’escissió.
e) Dissoldre l’entitat esportiva.

Article 3. Habilitació excepcional de les juntes directives 
3.1. D’acord amb les previsions del Decret llei 10/2020, de 27 de març, i mentre 

duri el període de l’estat d’alarma, s’habiliten les juntes directives de les entitats es-
portives de Catalunya per tal que puguin acordar excepcionalment les mesures que 
permetin garantir el funcionament essencial de la mateixa entitat com a conseqüèn-
cia de la crisi sanitària de la COVID-19.

3.2. Les juntes directives de les federacions esportives de Catalunya quedaran 
habilitades també per adoptar les mesures que estimin necessàries sobre el calen-
dari de competició esportiva corresponent a la temporada 2019-2020. Les mesures 
adoptades en relació amb el calendari de la competició esportiva tindran plena vali-
desa jurídica amb efectes immediats.

3.3. Excepcionalment, i en el cas que no sigui possible celebrar l’assemblea gene-
ral pels mitjans expressament habilitats a l’article anterior, o perquè les autoritats sa-
nitàries desaconsellin o prohibeixin la concentració de persones en un mateix espai 
per a la seva celebració, quedaran facultades les juntes directives de les federacions 
esportives de Catalunya per aprovar, amb caràcter transitori i provisional, el pla 
general anual d’actuació i el calendari esportiu oficial de la temporada 2020-2021.

3.4. Les decisions que les juntes directives de les entitats esportives de Catalunya 
adoptin en compliment de la previsió descrita en els apartats anteriors, hauran de ser 
ratificades per l’assemblea general de l’entitat en el període màxim 60 dies naturals 
a partir del moment en què cessi el període de l’estat d’alarma.

3.5. Les decisions adoptades per les juntes directives de les federacions esporti-
ves de Catalunya relacionades amb l’apartat 3 del present article, hauran de ser ra-
tificades per assemblea general abans de donar inici a la nova temporada esportiva.

Capítol III. Mesures de caràcter transitori per a la modernització i 
simplificació de les entitats esportives de Catalunya 

Article 4. Fusió d’entitats esportives de Catalunya
4.1 Les entitats esportives de Catalunya es poden fusionar, sempre que tinguin 

la mateixa naturalesa jurídica, per mitjà de l’extinció de les entitats fusionades i la 
constitució d’una nova entitat esportiva, o bé per mitjà de l’absorció d’una o diverses 
persones jurídiques per una altra.

4.2 El règim jurídic aplicable a les fusions entre entitats esportives de Catalunya, 
és l’establert a l’article 314-1.7 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, així com el disposat en 
aquest Decret llei.

4.3 L’assemblea general de l’entitat esportiva haurà d’adoptar l’acord de fusió de 
la pròpia entitat esportiva.

La proposta de fusió ha de constar a l’ordre del dia de l’assemblea general i el seu 
acord s’ha d’adoptar per la majoria dels vots dels associats presents o representats a 
l’assemblea, els quals han de representar almenys la meitat de tots els vots socials, 
llevat que els estatuts no indiquin el contrari.

4.4 L’entitat esportiva resultant de la fusió, per tal d’iniciar la seva activitat ho 
haurà de comunicar al Registre d’entitats esportives de Catalunya mitjançant una 
declaració responsable que certifiqui l’acord adoptat per les respectives assemblees, 
la denominació i el domicili de la nova entitat esportiva, els membres de la junta di-
rectiva així com la data a partir de la qual s’ha acordat iniciar l’activitat. Junt amb 
la declaració responsable, s’haurà de presentar els estatuts de l’entitat esportiva re-
sultant, l’acord de fusió de les assemblees de les entitats esportives fusionades i el 
balanç econòmic tancat com a mínim un mes abans de l’acord de fusió.
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Article 5. Declaració responsable
5.1 S’entén per declaració responsable el document subscrit per la persona que 

ocupa la presidència de l’entitat esportiva resultant de la fusió en el qual declara, 
sota la seva responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts a l’article 4 
d’aquest Decret llei, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es 
compromet a mantenir el seu compliment durant la vigència del seu càrrec.

5.2 La Direcció del Consell Català de l’Esport, per mitjà del Registre d’Entitats 
Esportives de Catalunya, ha d’efectuar, en qualsevol moment, la comprovació del 
contingut de la declaració responsable.

5.3 La falsedat del contingut de la declaració responsable es tipifica com a falta 
molt greu d’acord amb el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova 
el Text únic de la Llei de l’esport, sense perjudici de la responsabilitat penal o civil 
que de tal fet es pogués derivar.

Article 6. Entitats esportives en fase de liquidació
Les entitats esportives que estiguin en fase de liquidació podran fusionar-se amb 

altres, sempre que no s’hagi començat la distribució patrimonial en els termes esta-
blerts pels estatuts de l’entitat.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

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

Barcelona, 26 de maig de 2020 
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Meritxell Budó 

Pla, consellera de la Presidència

Antecedents del Decret llei
1. Decret llei pel qual s’adopten diverses mesures en matèria d’esports com a 

conseqüència de l’estat d’alarma decretat per raó de la COVID-19. 
2. Proposta del Consell Català de l’Esport en relació a les mesures excepcionals 

a aplicar amb motiu de l’acció del COVID-19 per a la regulació del col·lectiu dels 
professionals del salvament i socorrisme en la temporada d’estiu 2020.

3. Petició inclusió Decret llei a OD Govern.
4. Informe justificatiu sobre la regulació per establir modificacions estructurals 

d’entitats esportives.
5. Informe justificatiu per proposar la modificació del Decret Llei 10/2020, de 

27 de març, per tal de possibilitar que els òrgans col·legiats de les entitats esporti-
ves puguin reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència, i per habilitar les 
juntes directives de les entitats esportives de Catalunya que puguin acordar mesures 
per garantir el seu funcionament essencial com a conseqüència de la crisi sanitària 
de la COVID-19.

6. Informe Jurídic sobre el projecte de Decret Llei pel qual s’adopten diverses 
mesures en matèria d’esports com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat per 
raó de la COVID-19.

7. Certificat de la secretària general del Departament de la Presidència general 
sobre la conformitat de la documentació.

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 67238 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAERIT, 05.06.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 67238)

Esmena 1
GP de Ciutadans (1)
D’addició al punt 1

1. Expresa su profunda preocupación por el auge del discurso antisemita, así 
como los ataques y atentados antisemitas en Europa, y actos que supongan odio o 
discriminación por razón de raza u ideología.

Esmena 2
GP de Ciutadans (2)
De supressió del punt 4

4. Instar al gobierno de la Generalitat a desarrollar campañas de sensibilización 
de la ciudadanía de Catalunya contra los discursos del odio y que también luchen, 
entre otros estereotipos xenófobos, racistas u homófobos, los estereotipos, prejuicios 
y pseudo argumentos antisemitas.

Esmena 3
GP de Ciutadans (3)
D’addició d’un nou punt

5. (nuevo) Retirar todo tipo de cesión de espacios, así como denegar la autoriza-
ción para la celebración de actos y eventos de entidades que promuevan el antise-
mitismo en sus reivindicaciones.

Esmena 4
GP de Ciutadans (4)
D’addició d’un nou punt

6. (nuevo) Denegar todo tipo de subvención o ayuda pública a entidades que qui-
eran utilizar el dinero público para fomentar las campañas del BDS.

Esmena 5
GP de Ciutadans (5)
D’addició d’un nou punt

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

Esmena 6
GP de Ciutadans (6)
D’addició d’un nou punt

8. (nuevo) Iniciar campañas de sensibilización en Catalunya contra los discursos 
de odio, prejuicios y argumentos antisemitas identificando el BDS como un agente 
promotor del discurso del odio antisemita.
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Proposta de resolució sobre la gestió i el control dels habitatges de 
protecció oficial
250-01193/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 66062 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 09.06.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 66062)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició al punt 1

1. Agilitzar els tràmits de concessió i l’entrega de claus d’HPO mitjançant la 
Mesa d’Emergència de Catalunya, mitjançant mecanismes que permetin disposar 
de més habitatges.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya (2)
D’addició del punt 2

2. Garantir un programa d’inspeccions i sancionador que abasti les transmis-
sions i lloguers d’HPO del parc públic de la Generalitat i, en tot cas, quan arribin 
denúncies directament o a través dels ens locals, en la resta de supòsits de forma 
subsidiària.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 67281 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 09.06.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 67281)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 2

2. Desenvolupar un nou estudi que defineixi i actualitzi la repercussió que com-
portaria l’alliberament del peatge de la C-32 per a residents a les zones afectades, 
així com el cost i viabilitat econòmica d’aquesta potencial decisió.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició d’un nou punt

3. Instar el govern de l’Estat a avançar en l’aplicació del sistema de vinyeta en les 
vies d’altes prestacions reclamat per la Generalitat de Catalunya.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 67282 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 09.06.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 67282)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió al punt 1

1. Donar a conèixer en el termini més ràpid possible la veritat sobre les Inten-
sitats Mitjanes Diàries (IMD) de trànsit a la C-55 entre Manresa i Castellbell/Mo-
nistrol.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 4

4. Continuar els treballs de concreció, millora i seguiment de la mobilitat de la 
comarca tant a nivell de mobilitat privada com de transport públic amb mesures 
de millora, com la política de descomptes de la C-16, treballs per la implementa-
ció d’un model de vinyeta, seguiment del pla de rodalies, millores del transport pú-
blic per carretera i a nivell de planificació com l’elaboració del nou Pla director 
d’infraestructures, moltes d’elles recollides en la declaració institucional del consell 
d’alcaldesses i alcaldes del Bages. I convocar una sessió informativa als alcaldes i 
alcaldesses, una representació territorial del Bages i els principals agents socioeco-
nòmics per detallar totes aquestes actuacions, l’estat dels projectes del Govern, així 
com revisar i fer seguiment de la resta de demandes plantejades.

Proposta de resolució sobre el mal aïllament tèrmic dels habitatges 
dotacionals per a gent gran de Calaf
250-01223/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 67283 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 09.06.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 67283)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió al punt 2

2. En base a aquest estudi, determinar les mesures efectives per posar-hi solució
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Proposta de resolució sobre la difusió d’informació transparent i 
veraç a la ciutadania amb relació a l’afectació de la població per la 
COVID-19 i el nombre de morts per aquesta causa
250-01243/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 67328 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAERIT, 05.06.2020

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 67328)

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

A. Seguir publicant la La contabilización diligentemente como personas afecta-
das por el COVID-19 no solamente aquellas personas con diagnóstico analítico con-
firmado sino también a todas aquellas personas que se hubiese llegado al diagnósti-
co clínico de tal patología.

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

B. Seguir publicant la La contabilización diligentemente como personas falle-
cidas por el COVID-19 no solamente aquellas personas que hubiesen tenido un di-
agnóstico analítico confirmado sino también a todas aquellas personas en las que se 
hubiese llegado al diagnóstico clínico de tal patología.

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

C. La publicación periódica y de manera clara y transparente dels casos positius, 
probables i confirmats epidemiològicament coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya i 
la comunicació de tota l’actualitat relacionada amb la situació de la COVID-19 de 
los parámetros anteriormente indicados y del estado inmunológico de la población 
respecto a la infección por COVID.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.
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Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents de 
protecció i prevenció a les residències i centres per a persones amb 
discapacitat arran de la pandèmia de COVID-19
250-01251/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

Proposta de resolució sobre la realització d’un pla de diagnosi 
i seguiment amb relació a la vulnerabilitat dels menors i llurs 
progenitors
250-01253/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.
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Proposta de resolució sobre la realització d’un pla de diagnosi 
i seguiment amb relació a la vulnerabilitat dels menors i llurs 
progenitors durant la crisi de la COVID-19
250-01254/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.
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Proposta de resolució sobre el reconeixement del professorat
250-01257/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a facilitar la 
liquiditat del teixit empresarial
250-01260/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a la represa 
de l’activitat dels marxants
250-01262/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

Proposta de resolució sobre l’impacte de la COVID-19 a les 
residències per a gent gran
250-01263/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.
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Proposta de resolució sobre l’aplicació de la campanya «Mascareta 
19» a les farmàcies
250-01264/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de rescat urgent 
per als sectors del comerç, els serveis, l’artesania i la moda, afectats 
econòmicament per la COVID-19
250-01266/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

Proposta de resolució sobre l’aplicació d’un pla de rescat urgent del 
sector turístic afectat econòmicament per la COVID-19
250-01267/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

Proposta de resolució sobre subvencions per al pagament del lloguer
250-01268/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la tasca dels 
treballadors públics
250-01269/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

Proposta de resolució sobre la creació de diversos fons per a la lluita 
contra els efectes de la COVID-19
250-01270/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

Proposta de resolució sobre el reforçament del model d’atenció als 
alumnes amb necessitats educatives especials
250-01271/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.
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Proposta de resolució sobre la reducció de la càrrega fiscal al 
turisme arran de la COVID-19
250-01272/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

Proposta de resolució sobre el reconeixement de les oficines de 
farmàcia durant la crisi sanitària generada per la COVID-19
250-01273/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’actuació per a les 
residències de gent gran
250-01274/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.
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Proposta de resolució sobre l’alliberament de recursos del 
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència per a la lluita contra el coronavirus
250-01275/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

Proposta de resolució sobre l’elaboració de protocols de prevenció i 
seguretat específics per al sector del turisme arran de la crisi de la 
COVID-19
250-01276/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria de dos 
anys prorrogables de l’increment de l’impost de successions i 
donacions
250-01277/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.
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Proposta de resolució sobre la contribució a accelerar una vacuna 
d’accés universal contra la COVID-19
250-01278/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per al sector de les 
fires d’atraccions
250-01279/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria urgent de 
dos anys prorrogables de l’increment del tram autonòmic de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques
250-01280/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.
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Proposta de resolució sobre la transparència de la contractació 
pública d’urgència derivada de la crisi sanitària per la COVID-19
250-01281/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

Proposta de resolució sobre els ajuts a les petites i mitjanes 
empreses perquè s’adaptin als canvis d’hàbits de consum
250-01282/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per al sector de les 
fires comercials i els congressos
250-01283/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

Proposta de resolució de creació d’un fons específic per a afrontar 
possibles crisis sanitàries
250-01284/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

Proposta de resolució sobre el foment del teletreball
250-01285/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

Proposta de resolució sobre l’activació d’una línia de microcrèdits de 
fins a 25.000 euros per a establiments de restauració afectats per la 
COVID-19
250-01286/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

Proposta de resolució sobre l’aturada immediata del tancament de 
punts de guaita
250-01287/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.
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Proposta de resolució sobre el garantiment de la conciliació laboral i 
familiar en temps de la COVID-19
250-01288/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

Proposta de resolució sobre el reforçament de la neteja de la roba 
laboral dels professionals de la salut
250-01289/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

Proposta de resolució sobre la protecció de la infància davant qualsevol 
forma de violència en el context de la crisi sanitària de la COVID-19
250-01290/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

Proposta de resolució sobre la revisió i actualització dels protocols 
d’actuació en el pla de desconfinament
250-01291/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

Proposta de resolució de suport al sector del comerç pirotècnic i 
d’adopció de mesures davant la situació generada per la COVID-19 en 
aquest sector
250-01292/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

Proposta de resolució sobre l’aprovació de protocols davant la 
possibilitat de nous brots de la COVID-19
250-01294/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.
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Proposta de resolució sobre la creació d’un fons per a cobrir les 
despeses dels catalans atrapats a l’estranger durant la crisi de la 
COVID-19
250-01295/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.
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Proposta de resolució sobre l’adequació de l’atenció primària a la 
lluita contra la COVID-19 i els possibles rebrots
250-01298/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

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

TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

Proposta de resolució sobre la bretxa educativa
250-01303/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

Proposta de resolució sobre el lleure educatiu per a l’estiu del 2020
250-01304/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.
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Proposta de resolució sobre la dotació dels mitjans necessaris que 
garanteixin la continuïtat dels cursos l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida
250-01306/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents relatives a 
l’addicció dels menors als videojocs
250-01307/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

Proposta de resolució sobre l’aturada del projecte de l’autòdrom de 
Terramar, a Sant Pere de Ribes
250-01308/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.
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Proposta de resolució sobre l’arranjament del passeig Francesc de 
Blanes afectat pel temporal Glòria a Llafranc (Palafrugell)
250-01313/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla urgent sobre les 
necessitats de la infància i l’adolescència
250-01319/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.
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Proposta de resolució sobre la defensa de la vall del Jordà, a 
Palestina
250-01320/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2020 al 23.06.2020).
Finiment del termini: 25.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.
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Proposta de resolució sobre la reassignació de les competències en 
funció pública
250-01323/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 66576 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Dimas Gragera Velaz, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para la rea-
signación de las competencias en Función Pública, para que sea sustanciada ante 
la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de 

l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya creó el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública y le 
encomendó todo lo relativo a la planificación e impulso de las políticas relaciona-
das con la función pública y los trabajadores públicos dependientes de la Adminis-
tración de la Generalitat de Cataluña, unas competencias que se compaginan en su 
gestión dentro del departamento con todo lo relativo a las políticas digitales.

La nueva estructura y la gestión del Conseller Jordi Puignerò han provocado que 
las situaciones propiciadas en los últimos años por el Govern de la Generalitat en 
lo referente a los recortes llevados a cabo en materia de derechos laborales, no sólo 
no se hayan revertido, sino que se han acentuado, en un clima de constante falta de 
interlocución eficaz con los sindicatos.

Los recortes en las políticas públicas básicas han afectado de forma directa a to-
dos los trabajadores públicos que han tenido que efectuar el desarrollo de su trabajo 
en condiciones precarias en muchas ocasiones, una situación que se ha visto aumen-
tada debido a la crisis del COVID-19.

Durante la gestión de las situaciones relativas a la pandemia que afectaban a 
la situación de los trabajadores públicos, como puede ser el concretar el impulso 
de gratificaciones a los trabajadores públicos expuestos a la pandemia o planificar 
protocolos de desescalada y retorno a los puestos de trabajo, el Govern no ha sido 
capaz de alcanzar acuerdos con los sindicatos, en una prueba más de esta falta de 
interlocución y capacidad de buscar soluciones de consenso. El propio conseller re-
conoció en comparecencia en comisión el pasado 27 de abril que no había habido la 
debida interlocución con los sindicatos y, en las semanas siguientes y en un momen-
to tan delicado se han vuelto a hacer públicos los desencuentros, que han provocado 
incluso peticiones públicas de dimisión del conseller por parte de algún sindicato.

A todas estas situaciones tenemos que unir desencuentros previos, como los que 
tuvieron lugar en la negociación para la devolución del recorte de las pagas extraor-
dinarias de los años 2012, 2013 y 2014 que han supuesto una falta de respeto y una 
muestra clara de la falta de interés del gobierno autonómico en los derechos labo-
rales de nuestros trabajadores, todo ello acompañado de unas actitudes públicas por 
parte del conseller que demostraban que entre sus prioridades pasaban por delante 
los desarrollos digitales ideológicos a los derechos laborales.

En años de recortes y a pesar de estas circunstancias, los trabajadores públicos 
con su esfuerzo han mantenido un nivel de trabajo, servicio y atención que ha po-
dido mantener el estado del bienestar a pesar de los recortes y la falta de interés en 
este asunto por parte del Govern.

Tras la crisis del COVID-19 necesitamos liderazgos que estén a la altura de nu-
estros trabajadores públicos, capaces de buscar consensos y escuchar las reivindica-
ciones de los trabajadores a través de sus sindicatos.
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Debemos poner el foco en revertir los derechos laborales recortados durante to-
dos estos años y centrar las políticas en atender las reivindicaciones de los trabajado-
res públicos, reconociendo a diario su trabajo y especialmente frente al COVID-19.

Por todo ello, ante la falta de atención y escaso acierto por parte del conseller a 
la atención de sus obligaciones en lo relativo a la función pública y ante la inminente 
necesidad de revertir la gestión del Govern en este ámbito, el Grupo Parlamentario 
de Catalunya presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1) Tal y como se ha realizado en otras ocasiones con otras competencias del Go-

vern, retirar al conseller Jordi Puigneró las competencias asignadas en lo relativo a 
la función pública y realizar una reasignación a otra conselleria, para asegurar una 
correcta interlocución con todos los agentes y con los representantes de los traba-
jadores públicos e impulsar políticas para revertir recortes y atender de forma dili-
gente las necesidades y reivindicaciones de los trabajadores públicos dependientes 
de esta Administración.

Palacio del Parlamento, 27 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Dimas Gragera Velaz, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la necessitat d’aplicar les propostes de 
l’Informe de la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el 
Sector de l’Automoció
250-01324/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 66583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la ne-
cesidad de cumplir con las propuestas del informe CEPISA sobre la industria del 
automóvil, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En julio de 2017 la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector 

de l’Automoció (CEPISA) del Parlament de Catalunya aprobó el informe de su tra-
bajo anual con el objeto de plasmar las medidas que podrían impulsar para reforzar 
y potenciar el sector de la automoción en Cataluña.

El trabajo de dicha comisión se centró en: 
– Estudiar la situación del sector.
– Establecer una política de formación de los trabajadores.
– Aumentar la competitividad del sector.
– Sentar las bases para el reto tecnológico de los vehículos eléctricos, sostenibles 

y conectados.
– Facilitar políticas para la entrada de industrias aeronáuticas, ferroviarias o de 

instrumentación médica.
Dicha comisión realizó visitas a las dos mayores industrias de automoción en 

Cataluña.
– El 15 de septiembre de 2016 a SEAT.
– El 3 de octubre de 2016 a Nissan.
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Así mismo, también recibimos en la comisión a diferentes entidades del sector, 
como pueden ser Sernauto, Faconauto y Anfac.

Según el informe de CEPISA existen varios datos sobre el peso de la industria 
automovilística catalana en la economía española.

– 1 de cada 4 vehículos fabricados en España se producen en Cataluña.
– Se exporta más del 65% de la producción.
– Es el tercer gran sector después del de la Alimentación y la Química.
– 14.000 M€ de facturación (7% PIB).
– 380 fabricantes de vehículos y componentes en Cataluña (4% del tejido indus-

trial catalán)
– Empleo directo para 38.000 personas y más de 100.000 incluyendo distribu-

ción y reparación.
– 11.000 empresas en el sector, incluyendo distribución y reparación de vehículos.
– Empleo directo de 250.000 personas en toda España y 2 millones de personas 

de manera indirecta.
Con todos estos datos, también se tuvieron en cuenta los retos de futuro y por los 

cuales se debía apostar de una manera decidida y firme por el vehículo eléctrico que 
nos llevaría a la Industria 4.0.

Por todo ello, el informe de CEPISA realiza varias propuestas y recomendacio-
nes para que el Govern de la Generalitat pueda adoptarlas y llevarlas a la práctica, 
en un sector cada vez más castigado por la necesidad de bajos costes de producción.

1. Mayor inversión en I+D+i.
2. Mejora de la competitividad industrial.
3. Reducción de los costes logísticos.
4. Marco energético.
5. Marco fiscal.
6. Marco laboral.
7. Formación.
8. Impulso de la movilidad inteligente, eficiente, sostenible y compartida como 

son el vehículo conectado y autónomo.
9. Crear un marco favorable para el vehículo eléctrico.
10. Poner freno al envejecimiento del parque automovilístico.
En dicho informe de 36 páginas de extensión se contemplan las medidas pro-

puestas dentro de los 10 ámbitos mencionados anteriormente, con las que, mediante 
el consenso de todas las fuerzas políticas del arco parlamentario catalán, se consi-
dera que se puede hacer frente a los retos de futuro.

En 2016 se creó el Plan PIRVEC que tendría un plazo de duración de 3 años has-
ta 2019, dedicado a la creación de la estructura de recarga para vehículos eléctricos, 
que serían, a todas luces, el futuro de la movilidad. Un cambio disruptivo que nece-
sitaría de la administración para llegar a ser una realidad.

A día de hoy, dicho plan que contemplaba hasta 26.200 puntos de recarga en toda 
Cataluña no ha llegado ni al 10% de lo propuesto, en cambio todos los fondos propor-
cionados para realizar dicho plan se han agotado, que comenzaron siendo de 5.5 M€  
y acabaron por ser más de 12.3 M€.

A la luz de lo expuesto anteriormente, está claro que el Govern de la Generalitat 
no ha cumplido con el informe de CEPISA que debía guiar las políticas autonómicas 
sobre el sector de la automoción ni tampoco con el Plan PIRVEC que debería pre-
parar a Cataluña para el reto del vehículo eléctrico, esencial para asegurar las ventas 
en una industria cada vez más tecnológica.

Nissan es una de las compañías automovilísticas que más fuerte está apostando 
por la movilidad sostenible y eléctrica, con varios modelos híbridos y también 100% 
eléctricos, como el eNV200 que se fabricaba en Barcelona, hasta su cierre.

La necesidad de llevar a cabo las medidas contempladas en el informe de CEPISA  
y de cumplir con los objetivos del Plan PIRVEC es imperiosa.
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Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Cumplir con las propuestas del informe CEPISA antes de finalizar la legisla-

tura actual.
2. Cumplir con los objetivos del plan estratégico para el desarrollo de infraes-

tructura de recarga para el vehículo eléctrico en Cataluña (Plan PIRVEC) antes del 
segundo semestre de 2021.

3. Realizar una auditoria económica y de gestión sobre los sobrecostes adver-
tidos en el plan estratégico para el desarrollo de infraestructura de recarga para el 
vehiculo electrico en Cataluña (Plan PIRVEC)

4. Crear una comisión de seguimiento sobre las políticas públicas entorno al sec-
tor de la automoción.

Palacio del Parlamento, 29 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Alfonso Sánchez Fisac, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la dotació de mitjans telemàtics a les 
seus judicials
250-01325/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 66889 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
per a la dotació de mitjans telemàtics a les seus judicials catalanes, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
La pandèmia provocada per la COVID-19, ha provocat una greu crisi sanitària 

mundial de la que el nostre país no ha quedat exempt. Les repercussions d’aquest fet 
són prou conegudes, milers de persones mortes, milers de persones infectades i atu-
rada de l’activitat econòmica. Per tant, una greu crisi sanitària, econòmica i social.

Un dels sectors que ha patit directament els efectes de la pandèmia és el de la 
Justícia. Tot i no haver-se aturat totalment, sí que s’ha alentit al màxim, donant sor-
tida només a aquells assumptes que per la seva naturalesa no podien esperar. En 
aquest sentit els servidors públics de l’àmbit de la Justícia han garantit la tutela judi-
cial efectiva en els casos necessaris, malgrat les circumstàncies.

La sortida de la crisi sanitària, i el retorn progressiu de l’activitat econòmica, 
porta el retorn també de l’activitat judicial. Aquest fet posa asobre la taula la ne-
cessitat de treballar de manera intensa per part de l’Administració de Justícia, per 
tal d’intentar posar-se al dia en aquells assumptes que han quedat ajornats durant el 
confinament.

Però a més, no es pot deixar de considerar que la situació extraordinària que hem 
viscut i encara vivim, comportarà també un increment extraordinari de l’activitat ju-
dicial, produït per situacions noves sobre les que la ciutadania necessitaria justícia.

Tot plegat farà que l’Administració de Justícia hagi de fer un sobreesforç per tal 
d’avançar en la resolució d’assumptes.

Com que, tot i anar avançant en les fases de desescalada, és prudent evitar el mo-
viment massiu de persones, o les compareixences presencials, cal que l’Administra-
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ció de Justícia a Catalunya es doti dels mecanismes telemàtics necessaris per poder 
celebrar vistes de manera generalitzada.

Ara com ara, aquests mitjans telemàtics no donen cobertura a totes les necessi-
tats de l’Administració de Justícia, i per tant, dels catalans i catalanes.

En aquest sentit, per exemple, el Departament de Justícia de la Generalitat de Ca-
talunya va anunciar que només adquiria llicències per la realització de videoconfe-
rències des de les sales de vistes de la Ciutat de la Justícia, i no des de les sales multi 
usos, fent l’advertiment addicional que no es podrien realitzar videoconferències si-
multànies des de totes les sales, pel risc de que el sistema no ho aguantés.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Adquirir totes les llicències necessàries per poder-se celebrar videoconferèn-

cies des de les sales de vistes i els altres espais (com sales multi usos) que les dife-
rents seus judicials del territori utilitzin o puguin utilitzar per aquesta finalitat.

2. Proveir de les connexions necessàries i suficients per tal que es puguin cele-
brar vistes simultànies en diferents jutjats de la mateixa seu judicial

Palau del Parlament, 29 de maig de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre el garantiment de la inserció laboral de 
les persones amb discapacitat en la crisi posterior a la COVID-19
250-01326/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 66903 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para garanti-
zar la inserción laboral de las personas con discapacidad en la crisis PostCOVID-19, 
para que sea sustanciada ante la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según datos del Idescat en Cataluña hay 582.027 personas con algún tipo de 

discapacidad, cuyos derechos para ser verdaderamente garantizados, requieren no 
sólo de prestaciones asistenciales adecuadas a cada situación, sino sobre todo de 
que existan oportunidades que posibiliten su plena integración en nuestra socie-
dad. Siendo así, que las personas con discapacidad puedan acceder, en igualdad de 
condiciones, a un empleo remunerado de calidad y en condiciones dignas resulta 
fundamental para promover su inclusión social sin menoscabo de su libertad y su 
autonomía personal.

Los datos oficiales revelan que la tasa de paro de este colectivo es del 23,1% fren-
te al 11,2% del paro en el resto de población activa. En ese sentido, los Centros Es-
peciales de Empleo son empresas cuyo objetivo principal es el de proporcionar a los 
trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, 
adecuado a sus características personales y que facilite la integración laboral de és-
tos en el mercado ordinario de trabajo. A día de hoy, existen más de 200 Centros Es-
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peciales de Empleo en Cataluña y son por tanto instrumentos imprescindibles para 
la creación de empleo en España y a su vez, para garantizar la empleabilidad de las 
personas con discapacidad. En definitiva, son una pieza clave para el funcionamien-
to y desarrollo del Estado de Bienestar.

Asimismo, no puede obviarse que los Centros Especiales de Empleo son entida-
des que se encuentran a caballo entre la empresa y lo social. Así, un Centro Especi-
al de Empleo tiene que ser competitivo al igual que una empresa ordinaria y contar 
con un buen plan de viabilidad que tiene que presentar como aval para conseguir ser 
calificado como tal; y, por otro lado, se le exige ser una entidad de asistencia social 
con los Servicios de Ajuste Personal y Social (rehabilitación, atención psicológica 
y sanitaria, actividades deportivas y culturales) y las Unidades de Apoyo a la Acti-
vidad Profesional.

A raíz de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, de los 204 Centros Es-
peciales de Empleo (CET) que hay en Cataluña, 94 se han visto obligados a presen-
tar un ERTE con un total de 5.453 trabajadores que se han quedado temporalmente 
sin trabajo.

El sector de la discapacidad alerta que, si no se actúa con urgencia y determina-
ción, la recesión económica será devastadora para los CET y sus trabajadores, que 
ya se encuentran desde hace más de 10 años en situación de vulnerabilidad.

Cabe destacar que en los Centros Especiales de Empleo confluyen con carácter 
general los siguientes factores: 

– Especial vulnerabilidad del colectivo con inmunodeficiencias, patologías on-
cológicas, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cardiovasculares e hiper-
tensión, etc... vinculadas a las discapacidades que presentan.

– Gran dependencia de la actividad empresarial de sectores con alto riesgo de 
contagio (limpieza y acondicionamiento de espacios públicos, hoteles, hospitales, 
transporte de mercancías, logística...).

– Gran dependencia de la actividad empresarial de sectores industriales en los 
que se producirá desabastecimiento y reducción de la demanda.

– Gran dependencia de la actividad empresarial de sectores de servicios en los 
cuales la actividad se reducirá, como por ejemplo la hostelería.

Ante esta situación, las cuatro grandes Federaciones de CET (Dincat, Fecetc, 
CETIP i Feacem Catalunya) han presentado un acuerdo de propuestas para pedir a 
las administraciones que garanticen la viabilidad de los CET protegiendo los pues-
tos de trabajo de las personas con discapacidad, ante el impacto económico de la 
crisis sanitaria.

a) Establecer un anticipo del 70% de las subvenciones del SMI para el año 2020 
que se podría determinar en base a los datos 2019 

b) Agilizar los pagos pendientes de la subvención 2019 de mantenimiento de la 
ocupación.

c) Cumplir con el pago del complemento de la base reguladora en caso de Inca-
pacidad temporal por coronavirus o cuarentena.

d) Asegurar que las entidades que apliquen ERTE a la fuerza mayor o por cau-
sas ordinarias derivadas del COVID-19 no quedarán excluidas de las subvenciones 
y concretamente por aquellos centros que apliquen un complemento salarial por en-
cima de la prestación pública que le corresponda, mantener el derecho de cobro al 
incremento soportado por el centro. Igualmente garantizar que se realice el cómputo 
completo correspondiendo a todos los conceptos incluidos a los finiquitos a efectos 
del cálculo y derecho al cobro de la subvención.

e) Suspender la condición del otorgamiento de cualquier ayuda a la inserción de 
trabajadores al mercado ordinario dado que la normativa de los ERTE obliga a man-
tener los puestos de trabajo afectados seis meses.

f) Aplicar ayudas directas a las Unidades de Apoyo: 
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– Permitir a las entidades que puedan seguir manteniendo sus Unidades de 
Apoyo cuando sus usuarios necesiten seguir recibiendo un seguimiento por parte de 
ellas a pesar de estar a casa en situación de aplicación de un ERTE.

– Reconocer explícitamente que las modificaciones proporcionales de las condi-
ciones laborales del personal adscrito a las Unidades de Apoyo, ante la aplicación 
de un ERTE de suspensión o de reducción de jornada derivado del estado de alarma 
del COVID-19 o por reducción del personal con discapacidad o revisión del periodo 
de contratación de este personal que exija el mantenimiento de tales Unidades, no 
constituirá causa de suspensión de la percepción de las Ayudas a las Unidades de 
Apoyo mientras se mantenga el estado de alarma declarado y un periodo razonable 
hasta la recuperación de la normalidad.

g) Elevar la subvención del Salario Mínimo Interprofesional al 50% de su impor-
te para las personas con discapacidad no calificadas de especial dificultad desde la 
proclamación del estado de alarma hasta seis meses después, e igualmente para las 
personas cualificadas de especial dificultad elevar la subvención del Salario Mínimo 
Interprofesional al 75% de su importe desde la proclamación del estado de alarma 
hasta seis meses después.

h) Proceder a la convocatoria TSF/711/2020, de acuerdo con la Disposición Adi-
cional tercera punto 3 del RD 463/2020, y alargar el periodo de presentación hasta 8 
días hábiles una vez se levante el estado de alarma, para no perjudicar ningún centro 
que por su afectación, o por confianza en la suspensión de plazos administrativos, 
pudiera quedar fuera de plazo viéndose gravemente afectado, en este caso, por tres 
meses de carencia de solicitud.

i) Facilitar el acceso a las vías abiertas de liquidez con las mejores condiciones 
posibles (interés 0% y periodos de carencia amplios) y agilidad en la obtención de 
crédito.

j) Establecer un fondo de financiación para planes de reactivación económica, 
por la bajada de ingresos o por la inversión en el mantenimiento de los puestos de 
trabajo.

k) Dejar sin efecto la caducidad de los certificados electrónicos dado que estos 
no se pueden renovar presencialmente.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Constituir una mesa de trabajo, con la presencia de las diferentes patronales, 

para revisar la actual normativa y elaborar un Plan de Reactivación que garantice la 
viabilidad económica de los Centros Especiales de Trabajo, así como los puestos de 
trabajo y un futuro digno para las personas con discapacidad.

Palacio del Parlamento, 2 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre el retorn de l’activitat firaire
250-01327/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 67126 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
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solució sobre el retorn de l’activitat firaire, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
La greu crisi sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19 i les mesures 

que s’han hagut d’adoptar per tal de controlar-ne la propagació del virus i el seu con-
tagi, juntament amb les mesures que s’estan adoptant per al desescalament del con-
finament i la represa de les activitats, han produït importants afectacions a la pràc-
tica totalitat d’activitats de la nostra economia. Però, mentre determinades activitats 
poden tornar, amb mesures de seguretat, a reprendre la seva activitat, la continuïtat 
d’altres continua seriosament compromesa.

Aquest és el cas de les fires d’atraccions que acostumen a acompanyar festes 
majors i altres esdeveniment de caràcter local, de manera que l’exercici de la seva 
activitat acostuma a estar estretament vinculat a aquests esdeveniments de cultura 
popular i tradicional.

Les fires, donat el lligam amb les celebracions de caire cultural i tradicional, 
és una activitat que té lloc de forma intermitent al llarg de l’any. Concretament, el 
gruix de l’activitat es concentra durant els mesos d’abril a octubre, coincidint amb 
la majoria de les festes majors i altres festes de caràcter local que es celebren entre 
la primavera i l’estiu.

Altrament, durant els mesos previs a l’inici de la temporada el sector firaire no és 
un sector sense activitat. Les persones que s’hi dediquen aprofiten aquest temps per 
dur a terme inversions de manteniment i millora de les atraccions per tal d’abordar 
la temporada en les millors garanties de seguretat per als usuaris de les mateixes.

Aquest any, l’activitat firaire ha estat pràcticament nul·la. Des de la declaració de 
l’estat d’alarma per a fer front a la COVID-19 s’ha suspès aquest tipus d’activitats, 
però no es pot obviar que, amb anterioritat a iniciar-se l’estat d’alarma, el sector ha 
hagut de fer front a unes Inversiones que a hores d’ara no se sap si es podran recu-
perar.

En aquests moments, inicis del mes de juny, les autoritats encara no han aclarit 
en quin moment el sector firaire podrà reprendre la seva activitat atès que, la pràcti-
ca totalitat de festes majors i altres festes de caràcter local, estan sent suspeses fruit 
de les prescripcions i recomanacions de les autoritats sanitàries pel que fa a les con-
centracions de persones i normes de distanciament per a evitar possibles focus de 
contagi per COVID-19.

Juntament amb aquesta situació, hi ha una altra circumstància no gens menys 
important, que és el caràcter eminentment familiar del sector firaire.

A Catalunya, són gairebé unes 5.000 famílies les que es dediquen a l’activitat fi-
raire, la majoria són autònoms, molts d’ells causen alta al RETA en el moment d’ini-
ciar-se la temporada d’activitat, pel que durant el mes de març no estaven en situació 
d’alta, cosa que els ha impedit accedir als diferents ajuts que s’han establerts per les 
afectacions sofertes pels treballadors autònoms.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Establir un diàleg amb les entitats representatives dels firaires, per tal de con-

cretar les mesures de seguretat que caldrà adoptar per tal de possibilitar el retorn a 
l’activitat amb les garanties suficients, tant pels treballadors com pels usuaris.

2. Analitzar, juntament amb les entitats representatives del sector firaire, les pe-
culiaritats del sector així com les situacions particulars que s’hagin pogut generar 
per tal de permetre l’accés a les ajudes corresponents, en aquells casos que estigui 
justificat.
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3. Autoritzar a què, tot i que es suspenguin les activitats de festes majors i altres 
festes de caràcter local, els firaires puguin instal·lar-se amb les mesures de segure-
tat que s’hagin acordat, per tal de minimitzar els efectes econòmics de l’actual crisi 
sanitària sobre aquest sector.

4. Comunicar a les administracions locals els protocols de seguretat establerts 
per a aquest sector per tal que en permetin la seva instal·lació i l’exercici de la seva 
activitat condicionat al compliment de les dites mesures de seguretat.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC

Proposta de resolució sobre la inclusió de Catalunya en la xarxa 
certificada de zones verdes de la Unió Europea
250-01328/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 67160 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada, Rafel Brugue-

ra Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presen-
ten la Proposta de resolució perquè Catalunya formi part de la xarxa certificada de 
zones verdes de la Unió Europea, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
El turisme és un element clau de dinamització econòmica i, per això, tindrà un 

paper primordial a tot el món a l’hora de pal·liar els efectes de la crisi provocada per 
la pandèmia de la COVID-19. A casa nostra també, si tenim en compte que el pes 
del sector turístic, representa gairebé el 12% del PIB i el 14% de l’ocupació.

Les restriccions de mobilitat implementades per evitar la propagació del virus 
han aturat completament l’activitat turística, en especial la proppassada Setmana 
Santa, i el sector, que veu amb molta preocupació l’arribada de la temporada d’estiu, 
reclama a l’administració fórmules que permetin una necessària i urgent dinamit-
zació.

A Catalunya hi ha zones amb fort pes econòmic del turisme que es troben en fa-
ses avançades de desescalada i, per tant, podrien recuperar l’activitat turística amb 
rapidesa, cosa importantíssima pel sector.

En aquesta línia, en les últimes setmanes s’ha fet públic un estudi que proposa 
reconnectar «zones verdes» (amb el virus controlat) europees per salvar el turisme. 
Es tracta d’un informe que parteix de la premissa que a mesura que la incidència 
dels virus vagi disminuint en diferents zones de la Unió Europea, s’anirà normalit-
zant la mobilitat entre aquestes zones. La proposta es basa en permetre la mobilitat 
de persones entre «zones verdes» de diferents països europeus a través d’una xarxa 
de regions certificada per les institucions comunitàries. Amb aquesta proposta es 
pretén salvar en part la temporada d’estiu al sud d’Europa, mitigant així els enor-
mes costos econòmics que pot ocasionar a aquests països el tancament al turisme 
internacional.

El territori català està tot ell en fase I o II de la desescalada, i a la vista de l’evo-
lució favorable de la COVID-19 compleix plenament els requisits per ser classificada 
com a «zona verda» europea i permetre l’arribada de milers de turistes d’altres zo-
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nes verdes del continent, d’acord amb la zonificació que estableixi la Unió Europea. 
Això permetria que persones que en temporades anteriors havien apostat per altres 
destinacions, ara més afectades per l’epidèmia del coronavirus, triessin Catalunya, 
per la seguretat sanitària que ofereix.

Evidentment, és molt important que els indicadors que determinin si una zona és 
verda o no han de ser totalment fiables i, per això, els indicadors, les mesures sani-
tàries a aplicar i les restriccions de mobilitat han de ser definides per les autoritats 
sanitàries competents.

És evident que aquest plantejament de crear zones verdes certificades tan sols es 
pot aconseguir amb una bona organització a escala europea, ja que és competència 
de la Unió Europea. Però, és evident, també, que caldrà la mobilització de totes les 
administracions per aconseguir-ho

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Demanar a la Unió Europea que les diferents marques turístiques de Catalu-

nya s’etiquetin com a zona verda europea i que formin part d’aquesta xarxa certifi-
cada i garantida amb la màxima celeritat possible, tenint en compte la imminència 
de la temporada d’estiu, així com que s’estableixin clarament quins poden ser els 
corredors en cada fase de l’evolució de la pandèmia des d’una perspectiva sanitària.

2. Treballar, junt amb la resta d’administracions implicades i associacions del 
sector turístic, a elaborar una campanya de promoció de Catalunya com a destí tu-
rístic sanitàriament segur en aquelles regions d’origen que també poden ser consi-
derades «zones verdes».

Palau del Parlament, 2 de juny de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, Rafel Bruguera Batalla, 

diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre les escoles privades de música
250-01329/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 67161 i 68199 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Rafel Bru-

guera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre les escoles privades d’ensenyament musical, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
Catalunya disposa d’una important xarxa d’escoles privades d’ensenyament 

musical no reglat que compten amb autorització administrativa del Departa-
ment d’Educació de la Generalitat d’acord amb les competències atorgades per la  
Llei d’Educació de Catalunya (LEC).

Aquest darrer curs escolar i segons dades del propi Departament d’Educació, 
han impartit ensenyament musical un total de 73 escoles de música de titularitat 
privada, amb 15.572 alumnes i 1.473 professors i professores. Això suposa aproxi-
madament un 25% de l’oferta total de Catalunya. Cal tenir en compte, a més, que 
aquesta escoles estan repartides i esteses al conjunt del territori.
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Tanmateix, existeixen centres que imparteixen ensenyaments musicals reglats 
de grau professional (conservatoris professionals o centres autoritzats de grau pro-
fessional) i de grau superior (conservatoris superiors o centres autoritzats de grau 
superior). Es tracta de 28 centres autoritzats de grau professional, 7 dels quals de 
titularitat privada i 4 centres autoritzats de grau superior, 3 d’ells privats.

Tots aquests centres no disposen de cap conveni ni ajut de finançament per part 
de la Generalitat de Catalunya, la qual cosa els situa en una situació precària des del 
punt de vista de la seva subsistència.

Però aquesta situació endèmica i històrica s’ha vist agreujada per les conseqüèn-
cies derivades de la crisi sanitària que patim i la declaració d’estat d’alarma en apli-
cació del RD. 463/20, de 13 de març de 2020: confinament, tancament de les ins-
tal·lacions, pèrdua d’ingressos, etc.

El punt 2 de les bases reguladores de l’Ordre EDU125/2019 tanca la porta a qual-
sevol tipus de subvenció a un titular d’escola de música que malgrat tot, compti amb 
autorització del Departament d’Educació i compleixi amb tota la regulació i requeri-
ments acadèmics i d’espais que recull l’esmentada ordre.

Aquest infrafinançament acaba repercutint en els alumnes d’aquestes escoles, 
que han de pagar quotes més elevades que la resta, com també a condicions salarials 
més desfavorables del professorat.

Cal, doncs, garantir de forma excepcional i urgent l’articulació de mecanismes 
d’ajut financer per tal que cap escola es quedi enrere, poder mantenir el mapa esco-
lar existent actualment pel que fa a l’ensenyament musical a Catalunya i evitar un 
tancament massiu de centres privats, la qual cosa podria deixar sense ensenyament 
musical a milers d’alumnes d’arreu de Catalunya i a més d’un miler de docents a 
l’atur.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Establir un pla de xoc o pla de rescat de les escoles privades de música per 

compensar les pèrdues ocasionades pel COVID-19 i garantir la seva supervivència.
2. Obrir una línia d’ajuts a aquestes escoles establint una quantitat econòmica per 

alumne que permeti compensar les pèrdues ocasionades el curs 2019-2020 i evitar 
el seu tancament definitiu.

3. Adoptar una solució similar pel que fa a la resta d’escoles privades que impar-
teixen altres llenguatges artístics (teatre, dansa, etc.).

4. Aprovar un sistema provisional, mentre no s’aprovi i es disposi d’un pla gene-
ral pels ensenyaments artístics a Catalunya, de cofinançament d’aquestes escoles per 
implantar a partir del curs 2020-2021.

El Parlament de Catalunya acorda: 
5. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de crear una Comissió d’Es-

tudi integrada per les Comissions d’Educació, Cultura i Empresa (universitats) per 
abordar un pla general pels ensenyaments artístics a Catalunya que abasti l’educació 
artística i cultural a l’educació obligatòria, els centres de formació especialitzats en 
les diferents etapes (professionals i superiors) independentment de la seva titularitat, 
garantint un sistema de finançament que no creï greuges per raó de la seva titularitat 
o qualsevol altre.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Rafel Bruguera Ba-

talla, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la necessitat d’una nova regulació 
completa en matèria de caça
250-01330/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 67219 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado, Francisco Ja-

vier Domínguez Serrano, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la Propuesta de resolución sobre sobre la necesidad de una nueva regulación 
completa en materia de caza, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La recientemente aprobada Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, fi-

nancieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las 
instalaciones que inciden en el medio ambiente tiene como objetivo, «establecer el 
conjunto de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público ne-
cesarias para completar el régimen jurídico de los presupuestos de la Generalidad 
de Cataluña para el ejercicio de 2020, y también tiene por objeto la creación y re-
gulación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente».

La caza es seguramente la más antigua actividad humana y de ella se derivan, en 
nuestro tiempo, beneficios deportivos, sociales, económicos y de regulación sobre 
poblaciones de especies que perjudican gravemente nuestro sector primario.

La modificación de la citada Ley eleva las cuantías de las multas de una manera 
desproporcionada: 

– Las infracciones leves eran sancionables entre 60 € a 300 € y pasan a un rango 
entre 300 € y 3.000 €.

– Las infracciones graves eran sancionables entre 1000 € a 3.000 € y pasan a un 
rango entre 3.001 € y 9.000 €.

– Las infracciones muy graves eran sancionables entre 3.001 € a 9.000 € y pasan 
a un rango entre 9.001 € a 45.000 €.

Incuestionablemente el sector necesita regulación y disponer de sanciones coer-
citivas con especial énfasis en la caza furtiva, la protección de especies y el maltrato 
animal. Pero la nueva legislación no entra en mayores consideraciones que multipli-
car entre 3 y 10 las cuantías de las multas, de manera unilateral; desproporcionada-
mente y sin haber contado con el sector, que con toda seguridad, es el más interesa-
do en una correcta regulación para marginar actitudes indeseables.

Debamos tener presente que Cataluña es una de las Comunidades Autónomas 
que no cuenta con una ley de caza propia a pesar de que, desde la publicación del 
Estatuto de Autonomia de Cataluña en 1979, la Generalitat de Cataluña dispone de 
competencia exclusiva en materia de caza y para desarrollar dicha ley de caza, tal y 
como sí ha hecho la mayoría de Comunidades Autónomas. Por lo tanto sigue vigente 
en Cataluña la Ley 1/1970 de caza.

Con todo lo anteriormente expuesto no se puede justificar esta revisión parcial 
de la Ley de 1970 sin abordar la realidad actual que es la redacción de una nueva 
ley que regule la actividad cinegética de manera adecuada y ajustada a la realidad 
actual de la actividad.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
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1. Convocar una mesa de negociación con el sector de la caza, al objeto de con-
sensuar y racionalizar el régimen sancionador, recientemente aprobado con Ley 
5/2020, de 29 de abril y darle forma normativa.

2. Establecer que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, en coordinación con el Departament de Territori i Sostenibilitat, que en las 
campañas de educación y sensibilización ambiental se incluya el papel de la caza 
como herramienta de regulación de poblaciones de fauna salvaje y la necesidad de 
convivencia entre la actividad agraria, la caza y la conservación del medio natural.

3. Estudiar la posibilidad de reducción o supresión de tasas en relación a las ac-
tuaciones de control de poblaciones motivadas por daños a la agricultura, siniestra-
lidad en carreteras o riesgos sanitarios.

4. Prever las compensaciones por daños físicos, materiales o a perros ocasiona-
dos en el ejercicio de control de poblaciones.

5. Reactivar el Decreto de Control de Predadores y el Decreto de Núcleos Zo-
ológicos.

6. Estudiar junto con el sector cinegético qué medidas son las más idóneas para 
fomentar el necesario relevo generacional.

7. Iniciar la tramitación necesaria para presentar un Proyecto de Ley de Caza.

Palacio del Parlamento, 4 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’increment de la dotació de la prestació 
econòmica de serveis bàsics
250-01331/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 67239 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució per a incrementar la dotació de la prestació econòmica de serveis bàsics, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El Decret llei 14/2020 de 28 d’abril, pel qual s’adopten mesures en relació amb 

el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i 
social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d’adopció 
d’altres mesures urgents amb el mateix objectiu, contempla als seus article 3 a 10 la 
creació d’una prestació econòmica per a serveis bàsics.

Aquesta prestació representa un ajut extraordinari per a la sostenibilitat econò-
mica de les famílies a Catalunya amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de productes 
d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics. Aquest ajuts té una dotació 
pressupostària de fins a 20 milions d’euros, d’acord amb el que estableix l’article 10 
de l’esmentat Decret llei.

D’altra banda, mitjançant Resolució TSF/916/2020 de 28 d’abril s’aprova la con-
vocatòria de la dita prestació, establint-se a l’apartat 7.1 de l’annex que el procedi-
ment d’adjudicació és el de concurrència no competitiva i es resol fins a exhaurir el 
crèdit disponible.

Fascicle tercer
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Per la informació disponible, el termini per a sol·licitar aquesta prestació va finir 
el passat 14 de maig, és a dir, escassos quinze dies després de l’obertura de la con-
vocatòria, el que significa que hi ha hagut un allau important de sol·licituds i atorga-
ment d’aquesta prestació.

Atès que durant el mes de maig, i en molts casos també durant el mes de juny 
d’enguany, està previst que s’allargui la situació d’impossibilitat de recuperar l’ac-
tivitat normal de moltes empreses, i per tant també que s’allarguin els Expedients 
de Regulació Temporals d’Ocupació, i en conseqüència també s’incrementaran les 
necessitats de recursos bàsics per part de nombroses famílies, és del tot imprescin-
dible incrementar la dotació pressupostària d’aquesta prestació extraordinària per tal 
d’alleugerar les despeses que pateixen nombroses famílies, fruit d’aquesta situació 
d’emergència sanitària, tenint en compte que han pogut quedar excloses de la con-
vocatòria inicial, atès que la dotació pressupostaria s’ha exhaurit molt ràpidament.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Adoptar els acords necessaris per a incrementar, en almenys 20 milions d’eu-

ros addicionals, la dotació pressupostaria destinada a la prestació econòmica de ser-
veis bàsics creada a través del Decret Llei 14/2020, del 28 d’abril.

2. Obrir, a la major brevetat possible, una nova convocatòria pública per a l’ator-
gament de la prestació econòmica de serveis bàsics.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC

Proposta de resolució sobre la dotació de les escoles oficials 
d’idiomes amb els professors i els mitjans necessaris per a garantir 
la continuïtat dels cursos
250-01332/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 67240 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada, Jorge Soler 

González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo estable-
cido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Pro-
puesta de resolución para dotar al profesorado de los medios necesarios que garanti-
cen la continuidad de los cursos de idiomas en las Escuelas Oficiales de Idiomas, 
para que sea sustanciada en la Comissió d’Educació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
A causa de la crisis generada por el COVID-19, el próximo curso escolar se verá 

afectado gravemente por la reducción de alumnos en las aulas para poder mantener 
el distanciamiento necesario como principal medida de protección.

Se está hablando mucho del sistema educativo en primaria, secundaria, forma-
ción profesional o universidades, pero muy poco de las Escuelas Oficiales de Idio-
mas. Es importante en este punto, recordar que para que los alumnos universitarios 
puedan finalizar su carrera deben acreditar un nivel B2 de idioma extranjero, aun-
que actualmente, mediante una moratoria aprobada en el Parlament de Catalunya, 
solamente es necesario acreditar el nivel B1 para la obtención del título.
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Del mismo modo para la obtención de la nacionalidad española es requisito que 
las personas extranjeras acrediten el nivel A2 de español. Con la reducción de la 
capacidad en las aulas y teniendo en cuenta que en el curso actual se han quedado 
muchas personas sin poder acceder a una matrícula, es necesaria la dotación de más 
profesorado y de otros espacios para poder hacer frente a la demanda de los idiomas 
para el próximo curso 2020-2021.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Realizar un plan de choque que permita a las Escuelas de Idiomas Oficiales 

disponer del profesorado necesario con el objetivo de poder matricular a la misma 
cantidad de alumnos previstos antes de declararse la crisis de la COVID-19.

2. Garantizar que los alumnos universitarios puedan cursar todos los cursos cor-
respondientes para obtener el título de idiomas que les permita finalizar sus grados.

3. Disponer de un protocolo de medidas de seguridad y de protección para evitar 
el contagio y los posibles rebrotes por COVID-19, permitiendo realizar sus clases 
con total seguridad.

Palacio del Parlamento, 4 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, Jorge Soler González, 

diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre el foment de la mediació en els 
contractes de lloguer d’habitatges i habitacions per als joves 
estudiants
250-01333/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 67241 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para fomentar 
la mediación en los contratos de alquiler de vivienda y de habitaciones suscritos por 
jóvenes estudiantes, para que sea sustanciada ante la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En el contexto de una situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-19, 

declarada como pandemia por parte de la OMS, y de acuerdo con las medidas adop-
tadas por el gobierno de España como ha sido la declaración del estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, así como por parte de la 
Generalitat de Cataluña con la activación del Procicat.

Muchos jóvenes estudiantes que vivían durante el curso escolar en pisos de al-
quiler repartidos por la geografía de Cataluña han tenido que volver a los domici-
lios familiares. En estos casos los estudiantes se encuentran en dificultades para 
recuperar sus pertenencias, además de la imposibilidad de rescindir los contratos 
de alquiler.

Esta situación actual imposibilita llegar acuerdos entre las partes con el objetivo 
de evitar acciones judiciales.
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Por ello la administración autonómica puede ayudar a buscar soluciones que per-
mitan fomentar la mediación y llegar a acuerdos amparando a los arrendatarios y a 
la vez que no lesiones gravemente los intereses de los arrendadores.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Que la Agència de l’Habitatge de Catalunya fomente la mediación entre los 

arrendadores y los jóvenes arrendatarios que permitan encontrar vías de resolución 
o novación en los contratos de alquiler suscritos entre ambas partes.

Palacio del Parlamento, 4 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre el reforçament de la connexió del Camí 
de Sant Jaume amb les rutes principals
250-01334/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 67249 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Susana Beltrán García, Hèctor Amelló Montiu, 

diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que s’estableix pels ar-
ticles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per 
reforçar la connexió del Camí de Sant Jaume de Catalunya amb les rutes principals, 
perquè sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el següent text: 

Exposició de motius
La Comissió de Cultura va aprovar el dia 30 de gener de 2019, la Proposta de 

resolució sobre el reforçament del Camí de Sant Jaume, presentada pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans.

En aquella Resolució núm. 245/XII del Parlament de Catalunya s’instava al Go-
vern: 

a) Fer les gestions necessàries amb les institucions públiques i privades que ges-
tionen el Camí de Sant Jaume per a reforçar les connexions entre els brancs catalans 
i els camins principals i per a donar més visibilitat a aquests brancs.

b) Fer les gestions necessàries amb les institucions públiques i privades que ges-
tionen el Camí de Sant Jaume per a reforçar i senyalitzar els brancs que surten de 
Barcelona i arriben al monestir de Montserrat i per a donar més visibilitat a aquests 
brancs.

Posteriorment, en el Control del compliment de la Resolució 245/XII no vam 
apreciar grans avenços pel que fa a les connexions dels brancals catalans amb les 
vies principals del Camí de Sant Jaume. En particular, s’esmentaven actuacions que 
ja havien començat en el passat, però no s’apreciaven de noves després de l’aprova-
ció pel Parlament de Catalunya de l’esmentada Resolució.

En concret, es deia: «L’any 2018, la Direcció General de Turisme ha fet fer una 
diagnosi de l’estat de la senyalització de les demés fases del Camí: fase 3 entre Tar-
ragona i Lleida, fase 4 entre Tàrrega i Alfarràs, fase 5 entre Barcelona i Montserrat 
i fase 6 entre Tortosa i Batea. Es tracta de ramals secundaris alguns dels quals són 
molt freqüentat

L’anàlisi de tota la senyalització d’aquestes trams va establir que era prioritari 
actuar en el tram entre Tàrrega i Alfarràs pel paper connector d’aquest ramal amb 
les fases Jacobees principals, i el suport al Camí des del mateix territori que està 
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apostant pel Camí de Sant Jaume com a element vertebrador i integrador en xarxa 
de la resta de territoris limítrofs al traçat del Camí, i una oportunitat de dinamit-
zació i cohesió territorial. L’any 2019 la Direcció General de Turisme, d’acord amb 
tots els ajuntaments del tram Tàrrega-Alfarràs i amb la Diputació de Lleida, està 
fent un projecte de senyalització del Camí del Sant Jaume com a eix vertebrador de 
la xarxa de camins de la zona, per tal d’integrar el Camí en el conjunt de l’oferta de 
camins senyalitzats per a caminants i per a millorar l’oferta de producte turístic a 
l’entorn del Camí. En aquest projecte s’aplica de forma pionera i com a projecte pi-
lot el Manual de Senyalització de Camins per a la Mobilitat no Motoritzada editat 
al gener de 2019 per la Direcció General de Turisme».

En aquests moments, i en plena crisis de la Coronavirus 2019, creiem més que 
necessari en termes culturals, però també turístics, donar a conèixer i seguir refor-
çant els brancs catalans, amb especial atenció dels que surten de Barcelona, amb les 
vies principals.

Per tot això, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Fer les gestions necessàries amb les institucions públiques i privades que ges-

tionen el Camí de Sant Jaume per a reforçar les connexions entre els brancs catalans 
i els camins principals i per a donar més visibilitat a aquests brancs.

2. Fer les gestions necessàries amb les institucions públiques i privades que ges-
tionen el Camí de Sant Jaume per a reforçar i senyalitzar els brancs que surten de 
Barcelona i arriben al monestir de Montserrat i per a donar més visibilitat a aquests 
brancs.

3. Fer una campanya actualitzada a l’any 2020, en endavant, de difusió i pro-
moció cultural-turística dels brancs catalans, inclosos els que surten de Barcelona.

4. Presentar en el termini de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta resolució un 
informe amb les accions preses durant l’any 2020 en endavant.

Palau del Parlament de 4 de juny de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Susana Beltrán García, Hèctor Amelló Montiu, 

diputats, CP Cs 

Proposta de resolució sobre el compliment del principi de neutralitat 
per al respecte del dret fonamental a la llibertat ideològica
250-01335/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 67251 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Ignacio Martín Blanco, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución de cumplimiento 
del principio de neutralidad para el respeto del derecho fundamental a la libertad 
ideológica de los ciudadanos, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
A mediados del mes de mayo el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Ma-

rugán, presentó su informe anual sobre la protección de los derechos fundamenta-
les en España, que constata entre otras cosas un incremento significativo y sin duda 
preocupante en el número de quejas y denuncias presentadas por ciudadanos de 
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Cataluña ante la incesante «instalación de símbolos de contenido ideológico en los 
edificios públicos», así como ante «la resistencia de las administraciones públicas a 
retirar esta simbología».

Esta apropiación ilegal, y por supuesto ilegítima, del espacio público que se vi-
ene extendiendo de un tiempo a esta parte en Cataluña, tanto en la administración 
local como en las instituciones autonómicas gobernadas por partidos separatistas, 
supone una manifiesta vulneración del principio de neutralidad de las administraci-
ones públicas y degrada extraordinariamente nuestra convivencia democrática. Esta 
degradación es especialmente intolerable cuando se produce en el ámbito escolar, 
pues en este caso las víctimas de esa vulneración de derechos son menores cuya 
protección debería ser prioritaria para el conjunto de las instituciones públicas, em-
pezando por supuesto por aquellas que tienen como objeto la protección de derechos 
fundamentales como el propio Defensor del Pueblo o el Síndic de Greuges. De hec-
ho, parece evidente que la inacción del Síndic, cuando no su manifiesta complicidad 
ante la vulneración de derechos fundamentales en Cataluña, se halla en el origen del 
crecimiento exponencial del número de quejas y denuncias de ciudadanos de Cata-
luña ante el Defensor del Pueblo.

Resulta alarmante que una institución como la del Síndic de Greuges, concebida 
precisamente para la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos fren-
te a los excesos de las administraciones públicas, sea vista por cada vez más ciuda-
danos de Cataluña como una institución figurativa que solo sirve para dar una páti-
na de legitimidad democrática a los desafueros cometidos por el Govern. De ahí la 
importancia de la figura del Defensor del Pueblo, que en la práctica se ha convertido 
en la única esperanza de muchos ciudadanos de Cataluña que no solo ven sistemá-
ticamente conculcados sus derechos fundamentales, sino que además se enfrentan a 
la flagrante dejación de funciones del Síndic de Greuges.

Nuestra Constitución propugna como valores superiores de nuestro ordenamien-
to democrático la libertad, la igualdad y el pluralismo político, valores a todas luces 
menoscabados por la exhibición en edificios de titularidad pública de símbolos par-
tidistas en pie de igualdad con los símbolos oficiales que nos representan a todos. Se 
trata, sin duda, de una práctica antidemocrática que desprecia el pluralismo político 
y atenta contra la convivencia.

Parece mentira que, a estas alturas, haya que recordar principios democráticos 
tan elementales como que la libertad de expresión es un derecho fundamental que 
asiste únicamente a los ciudadanos y no a las instituciones. De hecho, la pretensión 
de atribuir a las instituciones ese derecho implica necesariamente la negación del 
verdadero derecho individual a la libertad de expresión.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a retirar cualquier 

bandera no oficial, pancarta o símbolo partidista de los edificios públicos de la Ge-
neralitat y, en especial, aquellos que se exhiben en centros educativos, en atención 
al deber de todos los poderes públicos de evitar toda forma de adoctrinamiento ide-
ológico y político de los menores de edad. 

Palacio del Parlamento, 25 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Ignacio Martín Blanco, diputado, GP Cs
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Proposta de resolució sobre el tractament de la corrupció als mitjans 
de comunicació públics
250-01336/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 67348 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu, Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parla-

mentari Republicà, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el tractament de la 
corrupció als mitjans de comunicació públics, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Parlament de Catalunya va aprovar el passat 21 de maig una declaració ins-

titucional contra la corrupció, entenent que aquesta és una de les majors amenaces 
per a les societats democràtiques i que Catalunya no n’ha estat exempta, tampoc dels 
problemes polítics i institucionals que se’n deriven. Aquests problemes comporten 
una desconfiança per part de la ciutadania que corca els fonaments de qualsevol es-
tat democràtic.

En la lluita contra la corrupció hi tenen un paper important a jugar els mitjans 
de comunicació, que són una eina fonamental per a la salut democràtica d’un país si 
realitzen la seva feina com correspon. La centralitat que han aconseguit els mitjans 
de comunicació a les democràcies actuals, doncs, fa necessari que s’impliquin en el 
compromís amb el bon govern i en la lluita contra la corrupció a través de l’emissió 
de continguts que ajudin a generar consciència entre la ciutadania. Sense uns mit-
jans proactius en aquesta matèria, la ciutadania es trobaria mancada de recursos per 
poder defensar els seus drets.

Cal, per tant, que els mitjans de comunicació assumeixin aquesta responsabilitat 
i treballin per crear una consciència col·lectiva que eviti que aquestes pràctiques es 
produeixin en un futur, atès que a més informació, amb major llibertat pot actuar 
la ciutadania. En el cas dels mitjans de comunicació públics de Catalunya, a més, 
assumir aquesta responsabilitat de seguir avançant en la lluita conra la corrupció 
dona compliment a la missió de servei públic i rigor informatiu que exigeix el llibre 
d’estil de la CCMA.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya considera de manera unànime que la corrupció és 

el principal enemic del bé comú i que la lluita contra aquesta hauria d’orientar l’ac-
tivitat i les accions de totes les institucions del país, inclosos els mitjans de comu-
nicació públics.

2. El Parlament de Catalunya considera necessari que es programin contin-guts 
específics i amb profunditat sobre els casos de corrupció política, frau i evasió d’im-
postos que són o han estat motiu de processos judicials a Catalunya.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Raquel Sans Guerra, diputada, GP ERC



BOPC 620
12 de juny de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 80

Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policials a Mataró 
davant l’increment de la delinqüència i de les ocupacions
250-01337/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 67352 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, Matías 

Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, Jean Castel Sucarrat, 
diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, y Carlos Sánchez Martín, diputado 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución con 
relación al incremento de efectivos policiales en la ciudad de Mataró ante el incre-
mento de delincuencia y ocupaciones de las últimas semanas en la ciudad, para que 
sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según datos del Departament d’Interior aportados en la última Junta de Seguridad 

Local que tuvo lugar en Mataró el paso 27 de mayo, se confirmó el repunte delictivo 
que se ha convertido en estructural en Mataró en los últimos años y que se ha visto 
acrecentado en las últimas semanas. En este sentido, el Conseller Buch se comprome-
tió a enviar refuerzos puntuales, pero en la ciudad se considera necesario un refuerzo 
continuado de efectivos policiales que permitan una presencia mayor en la calle. El 
balance interanual, entre mayo de 2019 y mayo de 2020, arroja un incremento del 4% 
en el número de delitos cometidos. Este dato cobra mayor importancia si tenemos en 
cuenta que durante los meses del confinamiento no ha habido apenas delitos.

Desde hace unas semanas, como se ha podido ver en medios de comunicación 
tanto de ámbito nacional como autonómico, se percibe en Mataró un estado de in-
seguridad ciudadana ya que se han producido un número alarmante de asaltos a ne-
gocios, propiedades con ocupación y robos a personas con intimidación incluida y, 
en algunos casos con heridos de diversa consideración teniendo como agravante el 
hecho de tratarse de personas mayores y con poca capacidad de defensa.

En este sentido, la mejora de la seguridad en la ciudad es una demanda recur-
rente de los vecinos de Mataró y es evidente que no se está haciendo lo suficiente 
en esta materia y que desde las administraciones públicas responsables no se está 
consiguiendo la seguridad necesaria para que los ciudadanos puedan desarrollar su 
vida sin temor, ejerciendo libremente sus derechos y libertades.

Asistimos alarmados a la llamada a la creación de patrullas ciudadanas que pue-
den desembocar en nuevos conflictos y ponen en grave riesgo la convivencia en los 
barrios de la ciudad. Que los vecinos tengan que organizarse para defender su segu-
ridad no debe permitirse desde la administración y sólo refleja el fracaso de las po-
líticas de seguridad llevadas a cabo por las autoridades responsables, tanto el Ayun-
tamiento como la Generalitat de Cataluña, dado que la competencia de seguridad 
ciudadana es compartida por ambas administraciones.

La seguridad y la convivencia entre los vecinos es necesaria para asegurar un fu-
turo en paz y libertad para todos. La seguridad es un derecho fundamental al que no 
podemos renunciar y debe ser siempre una política pública prioritaria para todas las ad-
ministraciones. Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. De forma inmediata, reforzar las dotaciones policiales según los compromisos 

adquiridos por el Departament d’Interior para paliar la situación actual de inseguri-
dad en la ciudad de Mataró.
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2. Aumentar la plantilla del Área Básica Policial de Mataró, en cuanto se pro-
duzca la incorporación de nuevos efectivos de la última promoción de Mossos d’Es-
quadra, para adecuarla a la actual situación de inseguridad en el municipio y reducir 
a la mayor brevedad los actuales índices de criminalidad.

3. Confeccionar, en el plazo máximo de treinta días desde la aprobación de esta 
propuesta, de forma conjunta y coordinada con el Alcalde de la ciudad de Mataró, 
un plan de acción que permita mejorar sensiblemente la seguridad en todo el muni-
cipio y reducir de forma drástica los índices de criminalidad.

Palacio del Parlamento, 5 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, 

Carlos Sánchez Martín, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre els funcionaris de les forces i els cossos 
de seguretat en llur funció de policia judicial
250-01338/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 67364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, Matías 

Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, Jean Castel Sucarrat, 
diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, Carlos Sánchez Martín, diputado del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución de los 
funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su labor de Policía Judicial, 
para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluido el Cuerpo de Mossos 

d’Esquadra, pueden hacer funciones de Policía Judicial, y cuando actúan como tal 
tienen la función de auxiliar a juzgados y tribunales en la búsqueda de la verdad ma-
terial sobre los hechos objeto de investigación. Su labor de investigación de delitos 
para descubrir y detener a los presuntos culpables, asegurar los instrumentos, efec-
tos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición del Juez o Tribunal competente y 
elaborar los informes técnicos y periciales procedentes, es de vital importancia a la 
hora de auxiliar a los órganos jurisdiccionales y Ministerio Fiscal en la resolución 
de los hechos investigados.

La Policía Judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fis-
cal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento 
del delincuente, independencia reconocida en la Constitución Española, en su artí-
culo 126, y en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, en su artículo 31.

Es imprescindible preservar la independencia de su labor como auxilio de los 
órganos jurisdiccionales y del Ministerio Fiscal, especialmente en casos de corrup-
ción, en aras a evitar intentos por parte del Poder Ejecutivo de modificar o intervenir 
en el curso de investigaciones judiciales. Por ello los funcionarios de las Unidades 
de Policía Judicial no pueden ser removidos o apartados de la investigación concreta 
que se les ha encomendado, hasta que finalice la misma o la fase del procedimiento 
judicial que la originara, si no es por decisión o con la autorización del Juez o Fis-
cal competente.
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Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña
1. Muestra su reconocimiento y gratitud por la labor desarrollada por todos los 

efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad adscritos a Unidades de Policía 
Judicial.

2. Insta al Govern de la Generalitat a mostrar su compromiso con el respeto a la 
independencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que llevan a cabo funciones 
de Policía Judicial.

Palacio del Parlamento, 5 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, 

Carlos Sánchez Martín, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre el millorament de les polítiques 
d’habitatge en matèria de lloguer social i assequible
250-01339/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 67365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, David Bertran Román, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per millorar les polítiques 
de habitatge en matèria de de lloguer social i assequible, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Polítiques de Joventut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’edat mitjana d’emancipació a Catalunya és vora els 30 anys, una edat molt tar-

dana en comparació amb la mitjana a les diferents regions de la Unió Europea, i que 
implica greus problemes com la baixa natalitat que fa que tinguem una piràmide 
poblacional poc equilibrada.

Amb la crisi de la COVID-19 i la previsible caiguda continuada d’ingressos de la 
gent jove és d’esperar que la decisió de sortir de casa dels pares encara s’endarrereix 
més, agreujant un problema que fa que les persones joves no puguin desenvolupar el 
seu projecte vital amb normalitat.

L’ajuda directa en forma de prestació o subvenció que ofereix la Generalitat va 
dirigida a col·lectius molt concrets o a gent jove en risc d’exclusió social, per tant, 
deixant sense possibilitat de sol·licitar aquesta ajuda a molts joves que la podrien 
necessitar.

A més, el parc d’habitatge públic que podria utilitzar-se per a fer més assequible 
l’accés mitjançant el lloguer social d’aquest és massa petit, ja que representa sola-
ment un 2% del total.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Augmentar la partida pressupostària destinada a les prestacions per al paga-

ment del lloguer durant el Pressupost del Govern 2020.
2. Impulsar un Pacte Autonòmic per l’Habitatge entre les diferents administra-

cions i els principals agents polítics, econòmics i socials amb l’objectiu de forjar 
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acords i mecanismes de col·laboració necessaris per a donar solució als reptes pre-
sents i futurs en matèria d’habitatge i especialment per: 

a) Incrementar el parc públic d’habitatge destinat a lloguer social i assequible en 
un mínim del 20% anual respecte a l’habitatge públic existent fins a aconseguir els 
estàndards europeus.

b) Canviar el model d’accés a l’habitatge protegit basat en la propietat per un 
model basat en el lloguer assequible o cessió d’ús impulsant les cooperatives i les 
societats d’arrendament, tant públiques com privades.

c) Impulsar la rehabilitació energètica de 500.000 habitatges.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; David Bertran Román, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’adopció dels acords necessaris per a 
deixar sense efecte l’increment de sancions en matèria de caça
250-01340/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 67378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució per deixar sense efecte l’increment de sancions en matèria de caça, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació, amb el text següent: 

Exposició de motius
La recent Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administrati-

ves i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen 
en el medi ambient, conté una disposició addicional, la primera, que té per objecte 
actualitzar en l’àmbit de Catalunya els imports de les sancions regulades per la Llei 
de l’Estat 1/1970, del 4 d’abril, de caça, fixats pel Decret 506/1970, del 25 de març.

Amb aquesta actualització s’han incrementat de forma exponencial les sanciones 
vigents a Catalunya des del 1970 en matèria de l’activitat cinegètica, ja que, la Gene-
ralitat, tot i disposar de competència exclusiva en matèria de caça des de l’Estatut de 
1979, encara no ha aprovat una legislació pròpia en aquesta matèria, com sí ho han 
fet la resta de comunitats autònomes, llevat la comunitat de Madrid.

Podria ser necessari i adient actualitzar els imports de les sanciones en matèria 
de caça vigents a Catalunya des de fa cinquanta anys, però no compartim la forma 
en la que s’ha fet aprofitant la tramitació parlamentària de la coneguda, com a llei 
d’acompanyament dels pressupostos pel 2020, i sense una actualització també de les 
activitats tipificades com a infracció.

Des del Govern s’ha manifestat la necessitat d’actualitzar les sanciones, però el 
que realment és imprescindible és l’aprovació d’una llei catalana de caça amb la que 
exercir de forma complerta la nostra competència exclusiva en aquesta matèria, per 
actualitzar, d’aquesta forma, la legislació reguladora de l’activitat cinegètica i adap-
tar-la a les necessitats i realitats d’un sector molt important a Catalunya.

La caça és una activitat que practiquen més de 63.000 catalans i catalanes, amb 
un nombrós moviment associatiu que compta amb 40.000 caçadors i caçadores 
agrupats una federació catalana i més de 960 societats o clubs de caça ubicats a la 
totalitat dels municipis catalans. Segons les darreres dades aportades per el Servei 
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d’Activitats Cinegètiques de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió 
del Medi el 92,9% de la superfície de Catalunya està destinada, entre altres aprofi-
taments, a la caça.

Això, juntament a la importància econòmica, la caça és una eina vital per la con-
servació de la biodiversitat i els ecosistemes afavorint el control poblacional d’espè-
cies que provoquen danys a l’agricultura, a la massa forestal, ajudant a reduir el risc 
d’accidents de trànsit amb animals i reduint el risc de propagació de malalties que 
afecten als animals de granja i les persones.

Actualitzant, com ho ha fet el Govern, només les sancions en matèria de caça 
a través de la Disposició addicional primera de la Llei 5/2020 es provoquen im-
portants divergències en aquest sector tan rellevant a Catalunya. En efecte, la Llei 
5/2020 ha introduït divergències poc raonables i desproporcionades ja que, a la pràc-
tica, un caçador que cometi una mateixa infracció establerta a la Llei de caça de 
1970 serà sancionat de forma diferent en funció del territori on estigui.

És a dir, per una mateixa infracció continguda a una mateixa legislació, la llei de 
1970, un caçador a Catalunya serà sancionat amb una sanció més elevada que no pas 
un caçador a la comunitat de Madrid. Així, la situació introduïda per la Llei 5/2020 
no és raonable i representa una amenaça a la continuïtat del col·lectiu del caçadors 
que no podrà fer front a l’elevat import de les sancions.

Davant aquest context, el Govern ha de deixar sense efecte l’increment de les 
sancions en matèria de caça de la Llei 5/2020 i ha de treballar, juntament amb el 
sector de la caça, a través de les seves entitats representatives, per exercir la com-
petència exclusiva en aquesta matèria i aprovar una llei catalana de caça adequada 
a la nostra realitat.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Adoptar els acords necessaris per deixar sense efecte la Disposició addicional 

primera de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, que incrementa les sancions en matèria de 
caça.

2. Iniciar, a la major brevetat possible, els treballs preliminars de l’avantprojecte 
de llei de caça, per tal que es pugui presentar el projecte de llei davant el Parlament 
abans de finalitzar l’any 2020.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC

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 1/2020, sobre la 
Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua, corresponent a 
l’exercici 2017
256-00039/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 67810).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2020 al 17.06.2020).
Finiment del termini: 18.06.2020; 10:30 h.
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3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «Salut i drets en la crisi de la 
Covid-19»
360-00030/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 67253).
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2020.

Al president del Parlament
Benvolgut,
Em plau lliurar-vos l’Informe Salut i drets en la crisi de la COVID-19, d’acord 

amb el previst a la Llei del Síndic. L’objecte d’aquest informe és oferir una visió glo-
bal de la crisi de la COVID-19 des de la perspectiva dels drets. L’informe se centra, 
en primer lloc, en el nucli dur d’afectació de la pandèmia, que ha estat el sistema 
sanitari de Catalunya i de la resta de l’Estat.

També analitza l’impacte de la pandèmia en els col·lectius més vulnerables, co-
mençant pel de la gent gran, no debades l’impacte a les residències de persones 
grans ha estat devastador, així com en els drets dels infants i adolescents, les per-
sones privades de llibertat, les persones amb discapacitat, les dones i el col·lectiu 
LGTBI, etc. Aborda l’impacte que la declaració de l’estat d’alarma ha tingut sobre 
els drets i les llibertats individuals, com ara les llibertats de circulació, reunió i ma-
nifestació, i els riscos que algunes mesures de lluita contra la pandèmia podrien 
plantejar al dret a la protecció de dades, i també en polítiques de recentralització, 
sense respecte pel dret a l’autogovern. I, finalment, entra en els efectes econòmics de 
la pandèmia, particularment sobre les persones treballadores, emprenedores i autò-
nomes, que han perdut la feina durant aquest període, i també la gestió de la renda 
garantida de ciutadania i qüestions com ara la qualitat de l’aire de les nostres ciutats.

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, 
en el seu article 64, aquest informe ha d’ésser objecte de debat parlamentari en co-
missió, i donat el seu contingut us suggereixo que finalitzi el seu recorregut al Ple.

Tot esperant que l’anàlisi dels drets motivi el treball de la Cambra, us saludo 
cordialment,

Barcelona, 4 de juny de 2020
Rafael Ribó, síndic de Greuges de Catalunya 

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.06.2020.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/73821668.pdf
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4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 254/XII, sobre l’atenció a les 
al·lèrgies
290-00230/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 67296 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.06.2020

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 254/XII, sobre 
l’atenció a les al·lèrgies (tram. 290-00230/12), us informo del següent: 

El manual de notificació de llistes d’espera contempla ja la possibilitat de priorit-
zar als pacients en funció de la seva situació clínica i sota criteri mèdic; es contem-
pla prioritat ordinària i prioritat preferent. El temps d’espera de referència és de 30 
dies per les visites preferents i de 90 dies per les visites ordinàries. A més a més es 
contempla la possibilitat de fer una segona priorització des de l’atenció especialitza-
da per garantir l’atenció precoç dels casos potencialment més greus.

Actualment hi ha 67 al·lergòlegs treballant al sistema públic de salut, i aquest 
2020 s’han ofert 8 places de MIR en al·lergologia.

En aquests moments s’està treballant en la revisió del model d’atenció al·lergo-
logia a Catalunya. Aquesta revisió donarà resposta al creixement progressiu de la 
prevalença de les malalties al·lèrgiques, de tal manera que els i les professionals de 
la medicina i infermeria de família i de pediatria haurien de tractar els pacients amb 
una patologia lleu i derivar a l’atenció per un al·lergòleg, pneumòleg o un altre fa-
cultatiu especialista, aquells pacients amb una patologia més complexa. Tot aquest 
model queda en consonància amb l’Estratègia Nacional per a l’Atenció Primària i la 
Salut Comunitària (Enapisc).

D’altra banda, i en referència a les campanyes informatives, val a dir que des del 
lloc web de la Secretaria de Salut Pública es publiquen i revisen recomanacions i 
alertes en cas d’augment dels al·lèrgens a l’ambient. 

A més, canal Salut compta amb un apartat de Al·lèrgies, on s’hi proporciona 
informació dirigida tant a ciutadania com a professionals, i que es pot consultar a 
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/a/allergies/.

Barcelona, 4 de febrer de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/a/allergies/
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Control del compliment de la Resolució 438/XII, sobre el garantiment dels 
drets dels ciutadans atesos als centres d’urgències d’atenció primària
290-00408/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 67297 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.06.2020

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 438/XII, sobre el 
garantiment dels drets dels ciutadans atesos als centres d’urgències d’atenció primà-
ria (tram. 290-00408/12), us informo del següent:

El dret a la informació dels pacients atesos als Centres d’Urgències d’Atenció 
Primària (CUAP) està garantit, no només amb l’entrega de l’informe en paper, en 
més del 95% de les visites, sinó també amb la història clínica electrònica. I és que la 
majoria dels CUAP de Catalunya treballen amb l’e-cap com a història clínica elec-
trònica. Aquest mòdul porta implícita la generació d’un informe de visita per a cada 
pacient visitat, i queda integrat en la història clínica del pacient que es publica a la 
Història Clínica Compartida de Catalunya, de manera que és visible a la gran majo-
ria de centres i dispositius assistencials.

Tanmateix és estès el costum de lliurar l’informe d’assistència imprès en paper 
als usuaris després de la visita, màxim quan l’usuari el sol·licita. De fet, tots els pa-
cients als qui s’hagi determinat la necessitat de seguir un tractament farmacològic 
en relació al procés pel qual són assistits, tenen garantit el seu dret a rebre la recepta 
de la mediació prescrita; els CUAP estan en disposició d’emetre recepta electrònica 
als pacients visitats.

Així doncs, l’emissió de receptes és un procediment instaurat als CUAP. Habi-
tualment aquesta recepta es fa en format electrònic, i es lliura al pacient un nou pla 
de medicació actualitzat amb les variacions que es derivin de la visita. En el supòsit 
que no es pugui fer la recepta en format electrònic (bé per tractar-se de visita domi-
ciliària, per no estar el pacient donat d’alta al Registre Central d’Assegurats, o bé per 
alguna incidència tècnica), aquesta es lliura en format paper.

A data juny 2019, el nombre de receptes electròniques (RE) i el tant per cent de 
RE respecte al total de receptes als diferents CUAP, era el següent: 

Nombre total 
receptes

Nombre receptes 
electròniques

% e-receptes

CUAP Sant Pere de Reus 24.401 23.287 95,43%

CUAP Manso 23.744 20.711 87,23%

CUAP Cornellà de Llobregat 21.066 21.066 100,00%

CUAP Cerdanyola - Ripollet 21.079 21.001 99,63%

CUAP Güell 28.153 26.491 94,10%

CUAP Hospitalet de Llobregat 32.592 32.592 100,00%

CUAP Vic 2.655 2.655 100,00%

CUAP Sant Fèlix - Sabadell 21.524 19.801 91,99%

CUAP Salou 15.935 14.735 92,47%

CUAP Manresa 3.659 3.659 100,00%

CUAP Lleida 19.247 18.226 94,70%

CUAP Cotxeres 19.132 18.867 98,61%

CUAP Castelldefels 17.242 16.976 98,46%

CUAP Horta 13.588 13.048 96,03%

CUAP Casernes de Sant Andreu 16.737 16.098 96,18%

CUAP Sant Martí 20.717 19.107 92,23%

CUAP Gràcia 8.970 8.293 92,45%



BOPC 620
12 de juny de 2020

4.50.01. Compliment de resolucions 88

D’aquesta manera es garanteix un dels principis orientadors de la carta de drets 
i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària, com és l’accés 
a la informació i el coneixement en salut, i que recull el dret a disposar de la pròpia 
informació sanitària de manera integrada, completa i segura.

Barcelona, 4 de febrer de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 439/XII, sobre la recuperació 
dels serveis de salut del CAP Vallirana
290-00409/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 67298 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.06.2020

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 439/XII, sobre la 
recuperació dels serveis de salut del CAP Vallirana (tram. 290-00409/12), us infor-
mo del següent:

L’Institut Català de la Salut ha disposat dels recursos oportuns per tal de convo-
car la plaça per a un professional de la ginecologia i un professionals de pediatria.

En un primer moment, per a la plaça de ginecologia no es va presentar cap candi-
datura, pel que s’ha reforçat l’equip d’especialistes dotant-lo amb una llevadora més, 
de manera que cada dia hi ha una llevadora a jornada completa al CAP Vallirana. 
És important destacar que tot el seguiment de l’embaràs, les activitats preventives 
d’educació sexual, les proves diagnòstiques de cribratge i les revisions periòdiques 
les realitza la llevadora, mentre que només en cas de patologia les usuàries son deri-
vades al professional de ginecologia. Pel que fa al professional de pediatria, s’ha 
donat cobertura a la plaça vacant.

En tot cas, i per tal d’atendre els problemes de salut més prevalents, s’ha esta-
blert un model territorial entre l’atenció primària i l’atenció especialitzada que or-
dena les especialitats en diferents serveis. També, aprofitant les potencialitats de les 
TIC, s’està fent ús de les consultories virtuals o interconsultes electròniques entre 
professionals, que permeten augmentar la capacitat resolutiva des l’atenció primària.

Barcelona, 4 de març de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 440/XII, sobre la construcció 
d’un centre d’atenció primària al barri de Can Clota, d’Esplugues de 
Llobregat
290-00410/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 67299 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.06.2020

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 440/XII, sobre 



BOPC 620
12 de juny de 2020

4.50.01. Compliment de resolucions 89 

la construcció d’un centre d’atenció primària al barri de Can Clota, d’Esplugues de 
Llobregat (tram. 290-00410/12), us informo del següent:

Amb la finalitat d’iniciar els tràmits per la posada en marxa d’un nou Centre 
d’Atenció Primària (CAP) al barri de Can Clota d’Esplugues de Llobregat, s’es-
tan realitzant, sempre de forma conjunta amb l’Ajuntament d’Esplugues, els estudis 
d’impacte sobre les necessitats assistencials del municipi. Aquestes necessitats van 
relacionades amb els increments poblacionals lligats a l’Àrea Residencial Estratègi-
ca (ARE) «Montesa», aprovada recentment (30 de juliol de 2019) per la Comissió 
d’Urbanisme de Catalunya.

D’aquesta manera, i per tal d’adequar els recursos d’atenció primària de salut del 
municipi d’Esplugues a aquest creixement poblacional, es preveu realitzar un desdo-
blament de les dues Àrees Bàsiques de Salut (ABS) existents, redistribuir la pobla-
ció de futur estimada i crear una tercera ABS, la qual cosa suposarà la construcció 
d’un nou CAP amb un nou equip d’atenció primària.

Barcelona, 4 de març de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 662/XII, sobre el millorament 
de la seguretat dels turistes davant l’acció de grups radicals violents 
i la delinqüència organitzada
290-00613/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 67216 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.06.2020

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 662/XII, sobre el 
millorament de la seguretat dels turistes davant l’acció de grups radicals violents i 
la delinqüència organitzada (número de tramitació 290-00613/12), us informo del 
següent:

Amb relació a l’apartat a), la prevenció i la protecció de la nombrosa població 
turística que anualment visita Catalunya és un dels principals punts estratègics en 
l’actuació de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME).

Els principals plans operatius i els dispositius policials estacionals que s’imple-
menten a l’estiu per millorar la seguretat ciutadana als municipis més turístics s’ade-
qüen a les característiques de cada territori. En tots els casos, l’objectiu de la feina 
policial és assolir un òptim nivell de seguretat, mantenir la seguretat ciutadana en 
totes aquelles poblacions de major afluència turística i reforçar la seguretat. També 
resulta fonamental en aquest àmbit la coordinació amb altres cossos policials, es-
pecialment les policies locals dels diferents municipis, amb les quals s’actua con-
juntament per augmentar l’eficàcia de la prevenció i la resposta als incidents que es 
produeixen.

En aquest sentit, la PG-ME ha implementat mesures en dues grans línies d’ac-
tuació. Una línia ha incidit en la gestió dels recursos humans, en la distribució dels 
agents en pràctiques de la 26a. promoció a aquelles destinacions que, d’acord amb 
els índexs de seguretat, requerien una major pressió policial, i en la remodelació de 
l’estructura directiva del cos, amb l’objectiu de reforçar i enfortir l’estructura de co-
mandament en aquelles destinacions on era necessari.

Una segona línia d’actuació s’ha centrat en els sistemes de treball, incidint, per 
una banda, en el desenvolupament de procediments operatius i, per altra, en l’apro-
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fundiment en mecanismes de coordinació amb les policies locals i la resta de forces 
i cossos de seguretat per combatre i reduir la delinqüència i impulsar plans especí-
fics de prevenció:

– Pla Ubiq: consistent en el reforçament a través de la Brimo i la Comissaria Ge-
neral d’Investigació als il·lícits que normalment no son objecte principal de la seva 
activitat, a zones d’afluència turística. Incrementant l’activitat policial en dispositius 
de reacció realitzats per fer front a la perpetració dels fets delictius, amb força pre-
sència d’agents no uniformats, la qual cosa ha comportat un augment del nombre de 
detencions i de persones investigades.

– Pla Polièdric, amb l’objectiu de fer un abordatge transversal, assistencial i pre-
ventiu per evitar que els menors estrangers no acompanyats entrin en contacte amb 
activitats delictives. El Pla té una doble voluntat, l’assistencial, amb objectiu de que 
aquests menors no surtin dels circuits de protecció que els ofereix l’administració, 
i la preventiva, per reduir la presència dels menors al carrer i evitar que alguns co-
metin fets delictius.

– Dispositiu Draga en què la PG-ME, la Guàrdia Urbana de Barcelona i la Poli-
cia Nacional treballen coordinadament en un operatiu amb l’objectiu de reduir l’ac-
ció dels carteristes multireincidents que actuen diàriament a la xarxa ferroviària de 
Barcelona.

– Pla Barcelona Ciutat Segura. El principal objectiu del Pla és reduir el nombre 
de delictes mitjançant la prevenció i la capacitat de reacció, però també millorar 
l’atenció a la víctima i recuperar la iniciativa ciutadana, així com el consens sobre 
les actuacions de la seguretat a la ciutat.

Per desenvolupar el Pla es van constituir vuit grups de treball amb federacions 
i associacions de veïns, amb sectors relacionats amb la mobilitat, amb entitats re-
presentatives del comerç i de les empreses, amb el cos consular, amb representants 
de l’oci i el lleure, amb nuclis d’interès de la ciutat, amb actors de la seguretat com 
el Port de Barcelona, la Diputació i l’ATM, entre altres, així com representants de 
l’àmbit de la comunicació. El Departament d’Interior i l’Ajuntament de Barcelona 
estaven presents a tots els grups de treball.

El 29 de juliol de 2019 es va donar el tret de sortida del Pla i el balanç de dades 
d’aplicació es van presentar de manera extensa i amb detall a l’última Junta Local 
de seguretat de Barcelona, el 30 de gener d’enguany.

Les reunions dels diferents grups del Pla estratègic Barcelona Ciutat Segura han 
ajudat a definir els objectius generals que s’abordaran a través de compromisos i 
recomanacions. D’acord amb el darrer informe de situació del pla, del passat 20 de 
gener, els objectius del Pla i les accions per aconseguir-los queden establerts de la 
manera següent:

– Objectiu 1. Reduir la criminalitat i el seu impacte
– Objectiu 2. Gestionar de manera eficaç l’espai públic
– Objectiu 3. Millorar les organitzacions policials i la seva col·laboració amb la 

resta d’actors
– Objectiu 4. Enfortir l’entorn social
– Objectiu 5. Establir una estratègia de comunicació
Els compromisos i les accions acordats per desenvolupar el Pla són:
– L’actuació sobre l’ordenament jurídic. Les iniciatives, en aquest àmbit, s’ori-

enten a combatre la reincidència delictiva, endreçar l’ús de l’espai públic i adaptar 
la normativa als nous comportaments socials i aprofitar els recursos tecnològics ac-
tuals per treballar a favor de la seguretat.

– En l’àmbit dels serveis de seguretat, les aportacions dels grups de treball s’ori-
enten a la reducció de la delinqüència mitjançant la visibilitat de cossos policials, 
les polítiques de proximitat i la capacitat de reacció en cas d’incidents. També es 
remarca la necessitat de millorar l’atenció a la víctima.

– Millor coordinació entre institucions i entre actors públics i privats.
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– Aprofundir en l’experiència de col·laboració en la planificació de la seguretat i 
millorar les polítiques de comunicació en termes de seguretat

El Pla aborda també la necessitat de coordinar les polítiques de comunicació 
orientades tant a la prevenció i l’autoprotecció com a la informació necessària per a 
les víctimes i les persones i institucions que hi tenen un contacte més proper. Tam-
bé s’estableix la necessitat de combatre els rumors i contrarestar informacions par-
cials que incideixen en la percepció que els ciutadans poden tenir de la seva pròpia 
seguretat.

La concentració de fets en un col·lectiu tan específic com el turista remarca la 
seva vulnerabilitat i reclama la incorporació dels conceptes de seguretat en els ser-
veis que se li dispensen: una millora de la capacitat d’atenció com a víctima, l’agi-
lització dels processos vinculats amb la denúncia, la justícia i els tràmits adminis-
tratius relacionats amb la documentació. També cal incidir en la prevenció i els 
consells d’autoprotecció. Malgrat tot això, les dades de l’Agència Catalana de Tu-
risme indiquen una alta satisfacció dels turistes que visiten Catalunya i Barcelona, i 
l’índex de seguretat percebuda és superior al 80% a mitjan novembre del 2019.

Pel que fa a l’apartat b), les Juntes Locals de Seguretat són les que determinen 
les prioritats, les actuacions especials i les campanyes de prevenció en el municipi, 
tot respectant les competències i línies estratègiques de seguretat generals, que en el 
conjunt de Catalunya corresponen a les autoritats del Departament d’Interior.

El Departament d’Interior té entre les seves prioritats l’establiment de mecanis-
mes de coordinació en les intervencions, programes o accions de prevenció en l’àm-
bit del turisme a Catalunya. El Pla Barcelona Ciutat segura ja exposat és un exemple 
d’aquest compromís.

A més, es treballa en la prevenció de les diferents casuístiques que poden afec-
tar específicament al turista, com pot ser la prevenció durant els desplaçaments 
per la xarxa viària, en els transports públics, en l’assistència a congressos, etc. La 
PG-ME vetlla, a més, per atendre les persones estrangeres en la seva pròpia llengua 
i, a aquest efecte, disposa de documents normalitzats en diferents idiomes i l’atenció 
amb intèrprets i traductors sempre que sigui necessari.

El Departament d’Interior i la PG-ME treballen en campanyes de prevenció i 
sensibilització en els municipis en què el turisme té més presencia, en què hi ha 
més riscos que siguin l’objectiu dels grups violents i de la delinqüència organitzada, 
especialment a la ciutat de Barcelona pel seu pes específic en nombre de visitants, 
però també en accions dirigides a la prevenció en la seguretat dels turistes arreu de 
Catalunya.

Aquesta feina s’ha materialitzat en múltiples accions concretes durant l’any 2019 
i el primer trimestre de 2020:

– S’ha reforçat i augmentat la presència de continguts amb consells i materials 
de prevenció relatius a la seguretat dels turistes, a la pagina web corporativa i xar-
xes socials.

– S’han confeccionat flyers en 3 idiomes (fra, eng, cat) amb la ubicació de les 
comissaries de la PG-ME. Aquest material és per fer difusió a l’autobús, parades i 
punts turístics.

– S’han editat tríptics de consells de seguretat de vacances i turisme, en dotze 
idiomes (català, castellà, àrab, anglès, francès, alemany, japonès, xines, rus, turc, 
corea i italià) i s’ha treballat amb l’Ajuntament de Barcelona en un full informatiu 
amb consells de seguretat per als visitants de la ciutat i en la confecció del llibret 
«Consells de seguretat i convivència per al turisme».

– S’ha col·laborat de manera continuada amb el Cos consular en la difusió de 
missatges i material per als seus nacionals, amb consells de prevenció en cas de va-
cances i estada a Catalunya.

– S’han iniciat els contactes per a la col·laboració en matèria de prevenció amb 
l’Agencia Catalana de Turisme.
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– La col·laboració amb el Gremi d’hotels de Barcelona (GHB) és continua, facili-
tant materials corporatius, elaborant materials específics relatius als furts a turistes 
per tal que aquests els facin arribar als seus agremiats i realitzant xerrades preven-
tives.

– Col·laboració periòdica (mensual) amb la revista Barcelona Conect editada per 
Apartur, amb consells i informacions de seguretat per als seus agremiats i clients.

– Campanya específica contra el vandalisme al transport públic, conjuntament 
amb l’ATM i diferents operadors de transports.

– Col·laboració amb diferents operadors de transports:
– elaboració de consells de seguretat audiovisuals per a ser visualitzats on board 

i a les parades de les línies de l’empresa SGMT SL, operadora de l’Aerobus, que 
dona servei a l’aeroport de Barcelona.

– confecció de cartells amb consells de seguretat per a les empreses de lloguer de 
vehicles que operen als aeroports, per a sensibilitzar als seus clients i oferir consells 
de cura i atenció a l’hora de llogar un vehicle i circular per Catalunya.

– col·laboració amb l’empresa Hertz per tal que aquesta faci difusió al seus clients 
de consells de seguretat relatius al turisme.

– confecció de cartells relatius a la prevenció de robatoris i furts a l’Associació 
Empresarial de Lloguer de Vehicles sense Conductor de Catalunya (Aevac) per tal 
que siguin repartits a tots els seus associats.

– col·laboració amb Turisme de Barcelona i Barcelona Bureau Convention en 
reunions periòdiques prèvies als congressos de mes de 7000 congressistes (una de-
sena) que es celebren a la ciutat de Barcelona.

– Col·laboració amb la Groupe Speciale Mobile Association (GSMA) organitza-
dora del Mobile World Congress, a traves del Pla Director de Seguretat en els pro-
grames Hospitality, Allotjament i assistència al congressista i el programa de Mobi-
litat en la creació de materials i textos per a ser difosos a traves de diferents canals 
consells de seguretat i preventius en multi idiomes per als congressistes i visitants.

Barcelona, 2 de juny de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 697/XII, sobre la reparació 
de les carreteres que comuniquen els nuclis de població amb els 
territoris de muntanya
290-00642/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 67350 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.06.2020

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 697/XII, sobre la 
reparació de les carreteres que comuniquen els nuclis de població amb els territoris 
de muntanya (tram. 290-00642/12), us informo del següent:

Els territoris de muntanya es caracteritzen per la dispersió del poblament en 
nombrosos nuclis, en general de petita dimensió. Aquest fet, juntament amb la com-
plexitat de l’orografia, fa que la comunicació viaria esdevingui un qüestió bàsica per 
a la població local en tant que condiciona l’accés als serveis i el desenvolupament 
de l’activitat econòmica.

La Direcció General de Polítiques de Muntanya i Litoral ha portat a terme tradi-
cionalment una política de suport als ajuntaments i consells comarcals per a la rea-
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lització d’actuacions de millora i manteniment dels camins de propietat municipal, 
molts dels quals donen accés a nuclis. Més enllà de l’actuació històrica en aquest 
àmbit, els darrers anys s’ha recuperat, en la mesura de les possibilitats pressuposta-
ries, un línia d’ajuts –mitjançant resolucions o convenis amb els consells comarcals 
de muntanya– per finançar aquests tipus d’actuacions. En concret, l’import d’aquests 
ajuts ha estat de 1.250.000 € el 2017 i de 2.988.770 € el 2018.

Ara, un cop aprovat el pressupost de la Generalitat per a l’any 2020, s’han co-
mençat a tramitar les Bases reguladores de les subvencions per a actuacions de mi-
llora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de mun-
tanya i l’Aran i també la Resolució de convocatòria per al 2020, amb un import de 
2.500.000 €. Tant bon punt es tanqui aquest tràmit intern, es publicarà el més ràpi-
dament possible i de manera paral·lela, les Bases esmentades i la Convocatòria 2020.

Barcelona, 5 de juny de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 702/XII, sobre l’accessibilitat 
del Servei d’Ocupació de Catalunya per a persones sordes
290-00647/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 67330 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.06.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 702/XII del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’accessibilitat del Servei d’Ocupació de Catalunya per a persones sordes.

Amb l’objectiu de formar intèrprets, el Consorci per a la Formació Contínua de 
Catalunya ha subvencionat, dins dels Programes de Formació Professional per a per-
sones treballadores ocupades, un conjunt d’accions formatives dirigides a assolir el 
nivell A de la llengua de signes catalana d’acord a l’estàndard i els nivells del Marc 
Comú Europeu de Referència de les Llengües.

Durant el període 2016 - 2019 només es realitzava el nivell A.1 i, a partir de l’any 
2019, es programa també el nivell A.2. Concretament, les dades dels 3 darrers anys 
són:

– Programes de formació 2019 - 2020: Accions formatives adreçades a 585 par-
ticipants per un import subvencionat de 134.433,00 €.

– Programes de formació 2018 - 2019: Accions formatives adreçades a 629 par-
ticipants per un import subvencionat de 144.544,20 €.

– Programes de formació 2017 - 2018: Accions formatives adreçades a 481 par-
ticipants per un import subvencionat de 139.440,00 €.

A continuació detallem cada programa:

Formació 2019 - 2020

Nom de l’especialitat
Participants 

2020
Hores Import

A.1.A. Llengua de Signes Catalana: Iniciació 
a la Llengua de Signes Catalana 111 30 25.507,80 €

A.1.B. Llengua de Signes Catalana: Millorant el 
coneixement de la Llengua de Signes Catalana 90 30 20.682,00 €

A.1.C. Llengua de Signes Catalana: Gramàtica 
de la Llengua de Signes Catalana 62 30 14.247,60 €
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Nom de l’especialitat
Participants 

2020
Hores Import

A.1.D. Llengua de Signes Catalana: Gramàtica 
Avançada de la Llengua de Signes Catalana 62 30 14.247,60 €

A.2.A. Llengua de Signes Catalana 65 30 14.937,00 €

A.2.B. Llengua de Signes Catalana 65 30 14.937,00 €

A.2.C. Llengua de Signes Catalana 65 30 14.937,00 €

A.2.D. Llengua de Signes Catalana 65 30 14.937,00 €

585 134.433,00 €

Formació 2018 - 2019

Nom de l’especialitat
Participants 

2020
Hores Import

A.1.A. Llengua de Signes Catalana: Iniciació a 
la Llengua de Signes Catalana 227 30 52.164,60 €

A.1.B. Llengua de Signes Catalana: Millorant el 
coneixement de la Llengua de Signes Catalana 139 30 31.942,20 €

A.1.C. Llengua de Signes Catalana: Gramàtica 
de la Llengua de Signes Catalana 148 30 34.010,40 €

A.1.D. Llengua de Signes Catalana: Gramàtica 
Avançada de la Llengua de Signes Catalana 115 30 26.427,00 €

629 144.544,20 €

Formació 2017 - 2018

Nom de l’especialitat
Participants 

2020
Hores Import

A.1.A. Llengua de Signes Catalana: Iniciació a 
la Llengua de Signes Catalana 280 30 67.200,00 €

A.1.B. Llengua de Signes Catalana: Millorant el 
coneixement de la Llengua de Signes Catalana 148 30 35.520,00 €

A.1.C. Llengua de Signes Catalana: Gramàtica 
de la Llengua de Signes Catalana 96 30 23.040,00 €

A.1.D. Llengua de Signes Catalana: Gramàtica 
Avançada de la Llengua de Signes Catalana 57 30 13.680,00 €

581 139.440,00 €

Les entitats de formació acreditades per impartir-los són:
– Fundació Grup Hada: entitat referència en la formació en llengua de signes.
– Fundació per a la Formació i l’Estudi Paco Puerto.
– Institut per el Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació (IDFO).
– Criteria Recursos Humanos, SL.
Des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya quan s’ha detectat aquesta ne-

cessitat, s’han establert els mitjans necessaris per a donar resposta, sempre que ha 
estat possible.

Barcelona, 5 de juny de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Control del compliment de la Resolució 708/XII, de reconeixement als 
funcionaris i voluntaris que van participar en l’extinció de l’incendi de 
l’estiu de 2019 a la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues
290-00653/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 66632 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.06.2020

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 708/XII, de reco-
neixement als funcionaris i voluntaris que van participar en l’extinció de l’incendi 
de l’estiu de 2019 a la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues (tram. 290-00653/12), 
us informo del següent:

El conseller d’Interior reitera el seu agraïment i reconeixement a tots els cossos 
de seguretat i d’emergències que van participar en l’extinció de l’incendi que durant 
dues setmanes va afectar, l’estiu de 2019, les comarques de la Ribera d’Ebre, el Se-
grià i les Garrigues i que ja ha manifestat en múltiples ocasions, tant en seu parla-
mentària com davant dels mitjans de comunicació i en xarxes socials.

Barcelona, 26 de maig de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 710/XII, sobre el manteniment 
de la responsabilitat del Cos de Mossos d’Esquadra en el trasllat de 
presos i la vigilància perimetral de les presons
290-00655/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 66633 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.06.2020

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 710/XII, sobre 
el manteniment de la responsabilitat del Cos de Mossos d’Esquadra en el trasllat 
de presos i la vigilància perimetral de les presons (número de tramitació 290-
00655/12), us informo del següent:

Des del 21 de juny de 2017 està vigent un procediment de treball que regula l’ac-
tuació policial en matèria de trasllats penitenciaris, que serà sotmès a revisió i mi-
llora sempre que sigui necessari.

Actualment el Departament d’Interior i el Departament de Justícia estan col·laborant 
per incrementar l’ús del sistema de videoconferència i reduir considerablement els tras-
llats judicials. També s’està treballant amb l’Institut Català de la Salut per potenciar el 
sistema de videoconferència i així evitar, en la mesura del possible, els trasllats sanitaris.

En relació a la vigilància perimetral de les presons, s’està gestionant amb la Subdi-
recció General de Centres i Gestió Penitenciària i l’Àrea d’Informació i Seguretat que 
el primer espai existent entre el mur exterior i l’interior dels centres més nous també 
sigui vigilat pel Cos de Mossos d’Esquadra, en el marc de les seves competències.

Barcelona, 26 de maig de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Control del compliment de la Resolució 711/XII, sobre l’adopció 
urgent de mesures per a garantir la seguretat ciutadana i erradicar la 
venda il·legal a l’espai públic a Roses
290-00656/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 66634 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.06.2020

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 711/XII, sobre 
l’adopció urgent de mesures per a garantir la seguretat ciutadana i eradicar la venda 
il·legal a l’espai públic a Roses (número de tramitació 290-00656/12), us informo 
del següent:

Amb relació a l’apartat a), el fenomen top manta es concentra al municipi de Ro-
ses al llarg del passeig Marítim, sobretot a l’estiu, i la franja horària amb més vene-
dors és entre les 19:00 i les 24:00 hores. L’any passat es va arribar a comptabilitzar 
fins a 400 manters durant el mes d’agost i unes 100 persones en tasques de vigilàn-
cia/recolzament d’aquests venedors.

Les mesures que s’estan aplicant són les predeterminades entre els diferents cos-
sos policials adscrits al municipi i l’Ajuntament:

– Implementació d’un carril bici al llarg del Passeig Marítim, que ocupi l’espai 
dels manters i dificulti la seva implantació.

– Coordinació de la Policia Local i la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra (PG-ME) perquè hi hagi presència física al voltant del Passeig Marítim, priorità-
riament a les seves zones d’accés, de les 19:00 a les 22:00 hores, i en el torn de nit si 
n’hi ha disponibilitat. El major pes recau sobre la Policia Local, ja que han augmen-
tat el nombre d’efectius per poder donar una resposta millor a aquesta problemàtica.

En tractar-se de l’època estival, sorgeixen de forma contínua i molt més intensa 
que en altres èpoques de l’any serveis urgents i prioritaris que obliguen a donar una 
resposta urgent per part de la PG-ME, que no es poden obviar. Això comporta que 
l’abocament de recursos al passeig Marítim hagi de ser compatible amb el mante-
niment de la seguretat ciutadana a la resta de la localitat i dels municipis de la de-
marcació.

A títol d’exemple, l’any passat es varen fer quatre operatius conjuntament amb la 
Policia Local de Roses:

– 19/08/2019: La Policial Local va dur a terme diverses vigilàncies i es van po-
der detectar alguns vehicles situats estratègicament a tocar del Passeig Marítim, que 
servien com a magatzem dels venedors que actuaven a la zona. Es van comissar ob-
jectes de quatre vehicles i es van instruir diligències per un delicte contra la propie-
tat intel·lectual. De totes les marques de les quals es van trobar imitacions, només 
van reclamar Nike i Converse.

– 21/08/2019: Es van comissar objectes de l’interior de vuit vehicles estacionats a 
prop del lloc de venda i la Unitat d’Investigació va instruir diligències per un delicte 
contra la propietat intel·lectual. La majoria de representants de les marques de les 
quals es van trobar imitacions no es van voler presentar com a acusació particular 
en el procés perquè no els surt a compte econòmicament i ho van deixar en mans 
de la Fiscalia.

– 22/08/2019 i 29/08/2019: Es va donar suport uniformat a la Policia Local en els 
dispositius destinats al comís de material falsificat. Es va actuar quan els venedors 
sortien dels seus domicilis amb els objectes per vendre a sobre.

Quant a l’apartat b), la venda a la manta o la venda ambulant són només la pun-
ta d’un iceberg que amaga una activitat delictiva molt més greu, que també im-
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plica incrementar la pressió als grans subministradors de mercaderies, per això la 
PG-ME hi dedica molts recursos i hores planificades d’investigació.

A nivell local d’ocupació de la via pública i de manca de llicència per a dur a ter-
me aquesta activitat, i de control de les activitats il·lícites paral·leles que se’n deriven 
i que comporten un perjudici a l’activitat comercial regulada, la PG-ME actua amb 
accions preventives i reactives.

Pel que fa a l’activitat econòmica dels comerços que es veuen afectats, els efec-
tius de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat de l’ABP Roses i les patrulles de 
proximitat estan en contacte permanent amb els comerciants de la zona i els seus 
representats per recollir les seves inquietuds i establir mecanismes de col·laboració.

Preventivament es promouen campanyes de difusió i d’informació a la ciuta-
dania i, especialment, adreçades als turistes per tal de conscienciar que aquest fe-
nomen no afavoreix cap de les parts afectades, ja que contribueix a perpetuar una 
problemàtica social.

També es mantenen contactes amb els representants del col·lectiu top manta. En 
una d’aquestes reunions en què es mostraven en desacord amb el comís del material, 
el sots cap de l’ABP Roses els va informar que aquestes actuacions continuarien per-
què s’havia de complir la llei i aquesta activitat és il·legal.

Per últim, pel que fa a l’apartat c), en la darrera Junta Local de Seguretat a Roses 
la PG-ME va arribar al compromís d’incrementar la plantilla de l’ABP amb efectius 
de reforç d’estiu. Per la seva banda, la Policia Local va assolir la responsabilitat de 
les actuacions en l’àmbit del top manta i es va acordar que la PG-ME donaria suport 
en les seves actuacions amb dotacions uniformades.

A banda, es preveu dur a terme reunions de coordinació operativa entre els caps 
de l’ABP Roses i la Policia Local per concretar la coordinació durant l’estiu, a nivell 
operatiu. Així, cada dia a l’inici del servei del torn de tarda/nit, el cap de torn es 
posarà en contacte amb la Policia Local per acordar el tipus d’actuació, que consis-
tirà en donar suport a la Policia Local en la intervenció del gènere als manters en el 
moment en què es decideixi i es cregui més oportú i a aixecar actes per incompli-
ment de les ordenances municipals o per infraccions lleus de l’article 37.7 de la Llei 
orgànica 4/2015.

L’Ajuntament de Roses va demanar, al 2019, una actuació policial de la 
PG-ME amb uns paràmetres iguals a l’observada a la ciutat de Barcelona en els úl-
tims anys, on hi ha hagut un increment molt important de les accions efectuades per 
les unitats d’ARRO i Brimo. L’objectiu de l’ABP Roses és que els resultats de les 
accions conjuntes amb la Policia Local siguin força productives, amb comisos de 
material sense problemes d’ordre públic.

En total, l’ABP Roses:
– Va participar en 14 operatius policials, amb 27 dotacions de la PG-ME.
– Va invertir 55 hores de patrullatge uniformat i 75 hores de patrullatge de la 

Unitat d’Investigació.
– Es van identificar 13 persones.
– Es van aixecar 21 actes administratives per infracció a l’article 37.7 de la Llei 

orgànica 4/2015.
– Es varen fer 126 comisos de material destinat a la venda ambulant no autorit-

zada, tramitades en l’àmbit de l’Administració municipal per part dels dos cossos 
policials.

Per acabar, esmentar que la crisi del Coronavirus que s’està patint actualment pot 
afectar l’operativa policial pel top manta aquest estiu del 2020, atès que es desco-
neixen les mesures de confinament i/o distanciament que s’hauran d’aplicar per evi-
tar el contagi i la propagació i que, evidentment, poden afectar l’operativa policial.

Barcelona, 26 de maig de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Control del compliment de la Resolució 712/XII, sobre la creació 
d’una bossa d’hores estructurals al Cos de Mossos d’Esquadra
290-00657/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 67379 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.06.2020

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 712/XII, sobre la 
creació d’una bossa d’hores estructurals al Cos de Mossos d’Esquadra (número de 
tramitació 290-00657/12), us informo del següent:

Amb relació a l’apartat a), la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra 
(PG-ME) ja disposa d’una important bossa d’hores extraordinàries per fer front a 
les necessitats actuals. L’any passat es van fer més de mig milió d’hores extres, amb 
un gran esforç per a la conciliació de la vida personal i laboral.

Gràcies a la incorporació com a funcionaris en pràctiques dels efectius que van 
sortir de l’Institut de Seguretat Pública el passat mes de juny de 2019 es podran 
oferir unes 800.000 h més de servei a la ciutadania. Abans de finalitzar l’any 2020, 
la PG-ME oferirà més d’un milió d’hores de servei gràcies a la incorporació en 
pràctiques de 750 efectius més. I el Govern va aprovar el passat 17 de setembre de 
2019 una nova convocatòria de 750 efectius més.

Cal fer referència al Preacord signat el passat 18 de febrer de 2020 entre el De-
partament d’Interior i les organitzacions sindicals de la PG-ME sobre la jubilació 
anticipada i altres millores en les condicions laborals. En aquest acord signat amb 
les organitzacions sindicals representatives de les escales bàsica, intermèdia, exe-
cutiva i superior (SAP, SPC, CATME, SME, SAME, SEIME, SICME, COPCAT, i 
han demanat d’adherir-s’hi USPAC i SEGCAT) es recull la manca d’efectius en ter-
mes de garantia de convocatòries i en cap cas es preveu la creació d’una bossa d’ho-
res estructurals. Tot i que les organitzacions sindicals ho havien demanat, finalment 
s’ha acordat que la millor via és la cobertura de vacants i la garantia de la reposició 
d’efectius a través de convocatòries anuals estables.

El preacord estableix que, amb l’objectiu de mantenir el nombre de 18.267 efec-
tius establerts a la Junta de Seguretat de 14 de setembre de 2006 i per garantir l’es-
tabilitat de la plantilla, s’acorda que, a partir del 2020, segons les previsions de la 
normativa pressupostaria, es garantirà la convocatòria anual i estable del nombre de 
places per al manteniment d’aquesta xifra d’efectius de la PG-ME o la que, en un 
futur, pugui determinar la Junta de Seguretat de Catalunya. Així mateix, el Depar-
tament d’Interior es compromet a estudiar formes alternatives per derivar funcions 
que no requereixen el caràcter d’agents de l’autoritat i que actualment desenvolupen 
efectius de la PG-ME.

En aquest preacord, el Departament d’Interior proposa establir el preu de l’hora 
extraordinària i es compromet a realitzar les actuacions per fixar l’agrupació de preu 
d’hora extraordinària per grups.

Quant a l’apartat b, es continuarà mantenint la bossa d’hores extraordinàries per 
afrontar futures necessitats i per garantir el millor servei públic.

Barcelona, 26 de maig de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior



BOPC 620
12 de juny de 2020

4.50.01. Compliment de resolucions 99 

Control del compliment de la Resolució 723/XII, sobre les mesures 
per a l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació 
a les empreses
290-00668/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 67133 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.06.2020

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 723/XII, sobre les 
mesures per a l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a les 
empreses (tram. 290-00668/12), us informo del següent:

El Departament d’Empresa i Coneixement és conscient de la rellevància de les 
TIC com a tecnologies transversals per a impulsar la competitivitat de l’empresa.

Això no obstant, en un entorn de canvi accelerat com l’actual (irrupció de la in-
dústria 4.0), han aparegut altres tecnologies que van més enllà del concepte tradi-
cional de les TIC. Es tracta de tecnologies com poden ser el blockchain, internet de 
les coses, impressió 3D o la robòtica industrial, per les quals també ha d’apostar el 
teixit productiu català, incloses les PIMES.

Amb aquest esperit s’ha implementat el Programa ProACCIÓ 4.0, que actua com 
a finestreta única en l’àmbit de la indústria 4.0 i engloba diversos serveis i ajuts que 
ACCIÓ posa a disposició de les PIMES per a dur a terme la seva transformació tec-
nològica. Un d’ells són els Cupons d’Indústria 4.0, que l’any 2019 es van dotar de 
2.000.000 €. Es van presentar un total de 274 sol·licituds d’empreses, de les quals se 
n’han aprovat 155, que ja estan en fase d’execució.

D’altra banda, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), adscrit al 
Departament d’Empresa i Coneixement, té la responsabilitat d’impulsar actuacions 
per donar resposta als grans reptes del comerç, dels serveis, de l’artesania i de la 
moda, generar models de negoci competitius, prestigiar els sectors, acompanyar en 
la transformació digital, posar el comerç al centre dels plans de ciutat, donar suport 
a la professionalització del món associatiu i fomentar la internacionalització dels 
sectors.

En el marc de l’Agenda Comerç 20/21, dins de l’àmbit de l’adopció tecnològica a 
les empreses, s’ha definit per a aquest any 2020, el Programa de suport en el procés 
de transformació tecnològica de les empreses, amb l’objectiu de motivar la incor-
poració de noves tecnologies digitals per augmentar el desenvolupament dels nego-
cis i empreses, la millora de la productivitat, i l’eficiència de l’estalvi de despeses, a 
través de projectes que permetin adaptar-se al nou model de negoci on es potenciï 
l’omnicanalitat, creant estratègies que integrin botiga física i online per millorar 
l’experiència de compra del clients. Aquest programa va adreçat a les petites i mit-
janes empreses de comerç, serveis, artesania i moda, així com a parades de mercats 
municipals.

La crisi sanitària del COVID-19 ha provocat la necessitat d’una acceleració en 
el ritme de transformació tecnològica de les empreses comercials, molt particular-
ment pel que fa a la venda online derivada de la fase de confinament i posteriors. En 
aquest sentit, les solucions tecnològiques són concepte subvencionable en totes les 
línies d’incentius del CCAM, que es van obrir a finals d’abril. Així mateix, s’han 
llançat dos butlletins nous per fer difusió de solucions tecnològiques, i s’ha habilitat 
un espai nou al web del CCAM en aquest mateix sentit. També s’ha creat Taulell 
Comerç –una plataforma destinada a difondre les iniciatives d’empreses, d’associa-
cions i d’ens locals–, que incorpora un apartat adreçat a difondre diferents Market-
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place existents a Catalunya. I per últim, dintre del cicle de webinars de Comerç, s’ha 
realitzat el primer d’una sèrie destinada a la transformació digital.

Barcelona, 27 de maig de 2020
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 66/XII, sobre la política industrial
390-00066/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 67132 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.06.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment als punts 3.c i 4.a de la Moció 66/XII, sobre la 
política industrial (tram. 390-00066/12), us informo del següent:

Pel que fa al punt 3.c, el 19 de novembre de 2019 el Govern va aprovar la memò-
ria preliminar de l’Avantprojecte de llei de la transició energètica de Catalunya i de 
transformació de l’Institut Català d’Energia (Icaen) en l’Agència Catalana d’Energia.

Les finalitats d’aquesta llei són:
– Fixar els principis legislatius de la política energètica catalana necessària per 

dur a terme la transició energètica de Catalunya, desenvolupant les bases aprovades 
en el Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya

– Transformar l’actual Institut Català d’Energia en l’Agència Catalana d’Energia, 
amb la finalitat que aquest organisme públic esdevingui el veritable instrument im-
pulsor de la transició energètica de Catalunya.

– Donar compliment a bona part dels compromisos establerts pel Govern a 
l’Acord del Govern d’emergència climàtica, en matèria energètica.

Aquest avantprojecte de llei tindrà com a objectiu la transició energètica cap a un 
sistema neutre en emissions de gasos amb efecte d’hivernacle l’any 2050, així com 
assolir que la meitat del consum elèctric provingui de fonts energètiques renovables 
l’any 2030.

Per assolir aquest objectiu per l’any 2050 caldria disposar de l’ordre de gairebé 
37 GW d’energia solar fotovoltaica (27 GW a terra i 10 GW en teulades) i gairebé 
12 GW d’energia eòlica terrestre. Aquest objectiu és una oportunitat única de desen-
volupament econòmic i social, especialment en territoris poc poblats de Catalunya 
però amb molta superfície per a la instal·lació d’energia renovable. També cal afegir 
la creació d’activitat econòmica associada a l’eficiència energètica, la millora de la 
gestió de l’energia i els serveis lligats a l’energia, la innovació industrial, la recerca 
en noves tecnologies, etc.

Una vegada definits, per part del Departament d’Empresa i Coneixement, els 
principals eixos i les estratègies que ha de desenvolupar aquesta llei, es va obrir un 
període de participació pública, tant amb els principals agents del sector com amb 
la ciutadania, per tal de recollir propostes de continguts que hauria de recollir el 
primer esborrany d’aquest avantprojecte de Llei. Actualment, l’Icaen està avaluant 
el contingut d’aquestes propostes en el marc de les tasques d’elaboració d’aquest pri-
mer esborrany de l’avantprojecte de llei.
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Addicionalment, l’Icaen ha programat durant els mesos de febrer i març un con-
junt de reunions sectorials amb l’objectiu de recollir les aportacions dels actors més 
rellevants del sector energètic català.

Una vegada recollides i analitzades totes aquestes propostes s’elaborarà un pri-
mer esborrany d’avantprojecte de llei, que serà sotmès a informació pública.

Posteriorment, una vegada elaborada la versió final, aquest avantprojecte de llei 
seguirà el tràmit per ser aprovat pel Govern i, posteriorment, pel Parlament de Ca-
talunya.

Quant al punt 4.a, el dia 8 de juliol de 2019, la consellera d’Empresa i Coneixe-
ment va presentar a la Comissió Executiva Permanent del Consell Català de l’Em-
presa les línies mestres del programa de suport a la indústria de la mobilitat i l’auto-
moció que el Departament d’Empresa i Coneixement impulsa mitjançant la Direcció 
general d’Indústria i ACCIÓ.

Aquest pla es justifica pel paper preponderant del sector de l’automoció en el 
conjunt de l’economia catalana. Està format per gairebé 11.000 empreses, amb una 
ocupació de 143.000 persones, una facturació de 23.800 milions d’euros i una apor-
tació al PIB català del 10,2%.

D’altra banda, el sector està afectat pels grans canvis tecnològics que suposaran 
el vehicle connectat, el vehicle autònom, a l’electromobilitat vinculada a la necessà-
ria reducció d’emissions i a les noves pautes de consum. En aquest sentit, s’estima 
que només la substitució del vehicle amb motor de combustió interna pel vehicle 
elèctric a Catalunya tindrà un fort impacte en les 325 empreses que composen la 
cadena de valor principal que ocupen a 45.000 persones. D’aquestes, 24 empreses 
de la cadena de valor principal concentren un molt alt risc de desaparèixer a llarg 
termini perquè es dediquen majoritàriament als subsistemes que deixaran de pro-
duir-se.

A partir de l’aprovació per part del Parlament de la Moció 66/XII sobre la po-
lítica industrial, es va posar en marxa un procés per a dissenyar les línies estratè-
giques i les posteriors actuacions que contribueixin a enfortir la competitivitat del 
sector i acompanyar les empreses en el procés de transformació del sector. Aquest 
procés que ha suposat 50 reunions de treball amb els diversos agents, s’ha articulat 
al voltant de:

– El diàleg amb les empreses i els agents del sector per escoltar la seva proble-
màtica i adequar l’actuació pública a les seves necessitats.

– El diàleg amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives 
amb la voluntat de seguir impulsant polítiques industrials compartides amb els agents 
econòmics i socials, com ja s’està fent amb el Pacte Nacional per a la Indústria.

– La col·laboració amb el Ministeri d’Indústria i altres administracions per tal de 
sumar esforços i treballar conjuntament en favor de les empreses

En base a aquest treball, s’han proposat els següents eixos d’actuació:
– Innovació i nous models de negoci
– Internacionalització i Inversió
– Talent i ocupació
– Infraestructures de suport
El passat dia 27 de febrer, la consellera d’Empresa i Coneixement va anunciar 

en roda de premsa que s’està ultimant l’elaboració del Pla de suport a la indústria de 
la mobilitat i l’automoció que properament es presentarà al Parlament i va concre-
tar les principals actuacions que, dintre dels àmbit referits anteriorment, posarà en 
marxa el pla:

– Elaboració d’un mapa de riscos de la indústria de l’automoció davant del ve-
hicle elèctric.

– Línia d’ajuts per a noves oportunitats de negoci.
– Línia específica del programa Proacció 4.0 d’ajuts a la transformació digital 

del sector de l’automoció.
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– Reforçar les línies per a la recerca i el desenvolupament en el marc dels ajuts 
Nuclis i Innotech per a la indústria de l’automoció i de la mobilitat.

– Impulsar el Mobility Tech Hub. Crear una incubadora i acceleradora de pro-
jectes de la nova mobilitat.

– Ampliació de la línia d’alt impacte per a la captació d’inversió estrangera en 
l’àmbit de la mobilitat i l’automoció.

– Creació d’una línia de préstecs amb interessos bonificats a través de l’ICF de 
suport a la indústria de la mobilitat.

– Nova línia de préstecs d’Avançsa pel sector de l’automoció.
– Mapeig de les competències professionals requerides per a la mobilitat i l’au-

tomoció del futur.
– Nova línia del pla PIRVEC per a seguir incrementant el nombre de punts de 

recarrega del vehicle elèctric.
– Impulsar Idiada com centre de referència en la mobilitat connectada i autònoma.
– Potenciar plataformes com el Catalonia Living Lab o l’EIT Urban Mobility.
– Creació de la unitat per a la transformació de la industria de la mobilitat.

Barcelona, 27 de maig de 2020
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la resposta de la 
Generalitat a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge agreujada per la 
pandèmia de la COVID-19
354-00298/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CatECP (reg. 66283).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Territori, 09.06.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la suspensió de les 
sol·licituds dels ajuts per a minimitzar l’impacte econòmic i social de 
la COVID-19 en els lloguers de l’habitatge
354-00304/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units (reg. 
67201).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Territori, 09.06.2020.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Christian Garcia Montagut, director 
d’Esports de Televisió de Catalunya, davant la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
perquè informi sobre l’edició i l’emissió del reportatge «El cas Rosell»
356-00776/12

SOL·LICITUD

Presentació: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs, Josep Riera i Font, del GP JxCat, 
Ruben Wagensberg Ramon, del GP ERC, David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units, 
Marta Ribas Frías, del GP CatECP, Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC, Daniel 
Serrano Coronado, del SP PPC (reg. 67224).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 09.06.2020.

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

Compareixença d’una representació de l’Associació d’Empreses 
Químiques de Tarragona davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat 
del Sector de la Petroquímica
357-00709/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector 
de la Petroquímica, tinguda el 09.06.2020, DSPC-C 499.

Compareixença d’una representació de la Federació Empresarial 
Catalana del Sector Químic davant la Comissió d’Estudi de la 
Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00710/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector 
de la Petroquímica, tinguda el 09.06.2020, DSPC-C 499.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de l’Oficina de l’Expresident Mas corresponent al 2019
334-00096/12

PRESENTACIÓ: OFICINA DE L’EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT ARTUR 

MAS I GAVARRÓ

Reg. 66585 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.06.2020

A la Mesa del Parlament
La Llei 6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat 

preveu, en el seu article 7.3, que els expresidents de la Generalitat han de trametre 
anualment al Parlament la memòria d’activitats, que també s’ha de publicar en el 
Portal de la Transparència de la Generalitat.

D’acord amb aquesta previsió legal, em plau remetre al registre general del Par-
lament la Memòria d’Activitats de l’Oficina del president Mas corresponent a l’exer-
cici 2019, als efectes oportuns.

Atentament,

Barcelona, 28 de maig de 2020
M. Reis Quinzaños de Visa, responsable de l’Oficina del president Mas

N. de la r: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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	250-01325/12
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre el garantiment de la inserció laboral de les persones amb discapacitat en la crisi posterior a la COVID-19
	250-01326/12
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre el retorn de l’activitat firaire
	250-01327/12
	Presentació: SP PPC

	Proposta de resolució sobre la inclusió de Catalunya en la xarxa certificada de zones verdes de la Unió Europea
	250-01328/12
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre les escoles privades de música
	250-01329/12
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre la necessitat d’una nova regulació completa en matèria de caça
	250-01330/12
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre l’increment de la dotació de la prestació econòmica de serveis bàsics
	250-01331/12
	Presentació: SP PPC

	Proposta de resolució sobre la dotació de les escoles oficials d’idiomes amb els professors i els mitjans necessaris per a garantir la continuïtat dels cursos
	250-01332/12
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre el foment de la mediació en els contractes de lloguer d’habitatges i habitacions per als joves estudiants
	250-01333/12
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre el reforçament de la connexió del Camí de Sant Jaume amb les rutes principals
	250-01334/12
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre el compliment del principi de neutralitat per al respecte del dret fonamental a la llibertat ideològica
	250-01335/12
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre el tractament de la corrupció als mitjans de comunicació públics
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