
TAUL A DE CONT INGUT

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

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 1305/2013, 
sobre les mesures especifiques destinades a proporcionar ajuda temporal excep-
cional en el marc del Feader en resposta a la pandèmia de Covid-19
295-00187/12
Coneixement de la proposta 11

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen mesures especifiques i tem-
porals, com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, relatives a la validesa 
de determinats certificats, llicències i autoritzacions i a l’ajornament de determinats 
controls i formació amb caràcter periòdic en determinats àmbits de la legislació en 
matèria de transport
295-00188/12
Coneixement de la proposta 11

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell per la qual es modifiquen les Directives (UE) 2016/797 
i (UE) 2016/798 pel que fa a l’ampliació del període de transposició
295-00189/12
Coneixement de la proposta 11

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 2017/2454 pel que fa a les dates 
d’aplicació arran de la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19
295-00190/12
Coneixement de la proposta 12

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 2017/352 
amb la finalitat de permetre que els organismes de gestió o les autoritats compe-
tents es mostrin flexibles a la percepció de taxes per infraestructures portuàries en 
el context de la pandèmia de la Covid-19
295-00191/12
Coneixement de la proposta 12

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Con-
sell per la qual es modifiquen les directives (UE) 2017/2455 i (UE) 2019/1995 pel que 
fa a les dates de transposició i d’aplicació arran de la crisi provocada per la pan-
dèmia de la Covid-19
295-00192/12
Coneixement de la proposta 12

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Con-
sell per la qual es modifica la Directiva 2011/16/UE per a fer front a la necessitat 
urgent d’ajornar determinats terminis per a la presentació i l’intercanvi d’informació 
tributària a causa de la pandèmia de Covid-19
295-00193/12
Coneixement de la proposta 12
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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 el millorament dels protocols d’actuació davant els 
atacs d’ossos
250-00993/12
Rebuig 13

Proposta de resolució sobre la dissolució del Centre de Seguretat de la Informació 
de Catalunya
250-01029/12
Rebuig 13

Proposta de resolució sobre les beques Canigó
250-01034/12
Rebuig 13

Proposta de resolució sobre el garantiment de la disposició de qüestionaris redac-
tats en les diverses llengües oficials en les convocatòries de provisió de llocs de 
treball dels organismes i entitats dependents de la Generalitat
250-01147/12
Rebuig 13

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del perso-
nal estatutari de l’Institut Català de la Salut
200-00008/12
Esmenes a l’articulat 14

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a la protecció del 
delta de l’Ebre
250-01197/12
Esmenes presentades 20

Proposta de resolució sobre la creació de l’Autoritat Territorial de Mobilitat de les 
Terres de l’Ebre
250-01198/12
Esmenes presentades 21

Proposta de resolució sobre la retirada del projecte d’estudi informatiu de la carre-
tera C-37 relatiu a la variant de les Preses
250-01201/12
Esmenes presentades 21

Proposta de resolució sobre la realització d’una enquesta sobre el teletreball durant 
l’emergència sanitària per la Covid-19
250-01250/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a la represa de l’activitat 
dels marxants
250-01262/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre l’impacte de la Covid-19 a les residències per a gent gran
250-01263/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre subvencions per al pagament del lloguer
250-01268/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre el reconeixement de les oficines de farmàcia durant la 
crisi sanitària generada per la Covid-19
250-01273/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22
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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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre l’aturada immediata del tancament de punts de guaita
250-01287/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre l’aprovació de protocols davant la possibilitat de nous 
brots de la Covid-19
250-01294/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la convocatòria de la Comissió de Seguiment del Pacte 
contra la Segregació Escolar a Catalunya
250-01302/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la bretxa educativa
250-01303/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre el lleure educatiu per a l’estiu del 2020
250-01304/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre les mesures necessàries per a abordar el curs escolar 
2020-2021
250-01305/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre l’aturada del projecte de l’autòdrom de Terramar, a 
Sant Pere de Ribes
250-01308/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la retirada del concert educatiu a l’escola diferenciada
250-01312/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’arranjament del passeig Francesc de Blanes afectat 
pel temporal Glòria a Llafranc (Palafrugell)
250-01313/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la cobertura sanitària al centre d’atenció primària del 
Bruc
250-01314/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la defensa de la vall del Jordà, a Palestina
250-01320/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26
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Proposta de resolució sobre la mediació administrativa per a assolir acords entre 
les parts en les mesures de suport al pagament del lloguer
250-01322/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

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 26

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2020, sobre el Patronat de la Mun-
tanya de Montserrat, corresponent a l’exercici del 2017
256-00042/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 26

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model educatiu
302-00207/12
Esmenes presentades 27

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la relació entre la percepció del 
funcionament de la democràcia espanyola segons les dades del Centre d’Estudis 
d’Opinió i l’Informe d’Amnistia Internacional
302-00208/12
Esmenes presentades 33

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació d’emergència edu-
cativa
302-00209/12
Esmenes presentades 35

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació per a gestionar 
els riscos derivats de la campanya d’estiu
302-00210/12
Esmenes presentades 38

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la cultura per la 
pandèmia de Covid-19
302-00211/12
Esmenes presentades 39

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les discriminacions en els di-
ferents àmbits
302-00212/12
Esmenes presentades 47

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures en l’àmbit econò-
mic i social en la situació actual
302-00213/12
Esmenes presentades 54

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administra-
ció Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre el 
projecte IdentiCat
354-00174/12
Acord sobre la sol·licitud 56

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la con-
sellera d’Empresa i Coneixement sobre els efectes econòmics en el teixit productiu 
dels esdeveniments que han tingut lloc del 14 al 20 d’octubre de 2019
354-00193/12
Rebuig de la sol·licitud 56
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre les da-
des relatives a l’increment d’accidents laborals que exposa l’informe de Comissions 
Obreres sobre prevenció de riscos laborals a la Generalitat en el període 1996-2016
354-00206/12
Acord sobre la sol·licitud 56

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la 
consellera d’Empresa i Coneixement sobre els incidents que van tenir lloc a la plaça 
Cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona l’11 de desembre de 2019
354-00217/12
Rebuig de la sol·licitud 56

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la 
consellera d’Empresa i Coneixement sobre l’accident químic a l’empresa Industrias 
Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
354-00237/12
Retirada de la sol·licitud 57

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els efectes en el Besòs de l’incendi de 
l’empresa Derpin de Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
354-00245/12
Retirada de la sol·licitud 57

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els motius pels quals l’Agència Catalana 
de l’Aigua no va autoritzar l’obertura de les comportes dels embassaments del Ter 
davant els anuncis de fortes tempestes
354-00249/12
Retirada de la sol·licitud 57

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la 
consellera d’Empresa i Coneixement sobre l’anunci de Nissan
354-00253/12
Acord sobre la sol·licitud 57

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre l’estra-
tègia del Govern amb relació a la intel·ligència artificial
354-00259/12
Acord sobre la sol·licitud 58

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la 
consellera d’Empresa i Coneixement sobre les conseqüències de la Covid-19 en el 
teixit productiu
354-00272/12
Acord sobre la sol·licitud 58

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cul-
tura sobre la gestió de la Institució de les Lletres Catalanes
354-00280/12
Sol·licitud i tramitació 58

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre el pla 
de retorn dels treballadors públics
354-00281/12
Acord sobre la sol·licitud 58

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la 
consellera d’Empresa i Coneixement sobre les accions adoptades per a evitar el 
tancament de l’empresa Nissan
354-00288/12
Acord sobre la sol·licitud 59

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda i la Consellera de Salut sobre la gestió 
pressupostària de la despesa extraordinària de salut que ha comportat la crisi de 
la Covid-19
354-00290/12
Sol·licitud i tramitació 59
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administra-
ció Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la 
seva presumpta relació amb la trama de corrupció de l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès (Vallès Occidental)
354-00296/12
Rebuig de la sol·licitud 59

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre les raons 
per les quals no s’ha donat una atenció adequada a les necessitats de dispositius 
digitals i de connectivitat dels alumnes
354-00297/12
Acord sobre la sol·licitud 59

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institu-
cionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència sobre el reforçament de la xarxa de delegacions del Govern a l’exte-
rior durant la pandèmia de la Covid-19
354-00308/12
Sol·licitud i tramitació 60

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

Sol·licitud de compareixença del director general de Patrimoni davant la Comissió de 
la Sindicatura de Comptes perquè exposi el contingut de l’Informe de fiscalització 
de la Sindicatura de Comptes 18/2018, sobre la gestió d’actius immobiliaris de la 
Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis del període 2011-2014
356-00317/12
Rebuig de la sol·licitud 60

Sol·licitud de compareixença del director general de Turisme davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement perquè expliqui les accions que es duen a terme per a do-
nar compliment a l’Informe de fiscalització 8/2019, corresponent a l’exercici del 2017
356-00644/12
Acord sobre la sol·licitud 60

Sol·licitud de compareixença de Margarita Arboix, rectora de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi so-
bre els incidents que van tenir lloc a la plaça Cívica de la Universitat Autònoma de 
Barcelona l’11 de desembre de 2019
356-00657/12
Rebuig de la sol·licitud 60

Sol·licitud de compareixença de la interventora general de la Generalitat davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’informe de la Intervenció 
General de la Generalitat relatiu a les irregularitats en la gestió de la societat Cir-
cuits de Catalunya
356-00672/12
Acord sobre la sol·licitud 61

Sol·licitud de compareixença del director general de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre 
l’explosió del 14 de gener de 2020 en una planta petroquímica de Tarragona
356-00682/12
Retirada de la sol·licitud 61

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre 
les causes per les quals l’empresa Dictesa no va superar la inspecció mediambiental
356-00703/12
Retirada de la sol·licitud 61

Sol·licitud de compareixença de Jesús Mir Orea, en representació de la Unió de Co-
merciants del Passeig Fabra i Puig, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
perquè informi sobre els danys i els perjudicis que causen els talls de l’avinguda 
Meridiana, de Barcelona, als comerciants, els restauradors i els hotelers
356-00742/12
Rebuig de la sol·licitud 61

Sol·licitud de compareixença de Laura Borràs i Castanyer, diputada al Congrés dels 
Diputats i exconsellera de Cultura, davant la Comissió de Cultura perquè informi 
sobre la gestió de la Institució de les Lletres Catalanes
356-00747/12
Sol·licitud 62
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Sol·licitud de compareixença de Jordi Pons i Novell, síndic de la Sindicatura de 
Comptes, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les conclusions de 
l’Informe de fiscalització 2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes, cor-
responent a l’exercici del 2018
356-00748/12
Sol·licitud 62

Sol·licitud de compareixença del president de la Junta de Govern de la Institució de 
les Lletres Catalanes davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la con-
tractació pública irregular de la Institució de les Lletres Catalanes
356-00752/12
Sol·licitud 62

Sol·licitud de compareixença del responsable de contractació pública de la Institu-
ció de les Lletres Catalanes davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la 
contractació pública irregular de la Institució de les Lletres Catalanes
356-00753/12
Sol·licitud 62

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Ponsatí Murlà, director de la Institució de les 
Lletres Catalanes, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la contracta-
ció pública irregular de la Institució de les Lletres Catalanes
356-00754/12
Sol·licitud 63

Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre el sistema de recopilació de dades sobre la Covid-19
356-00760/12
Sol·licitud 63

Sol·licitud de compareixença de Frank Torres, director de Nissan Motor Ibérica, da-
vant les comissions d’Empresa i Coneixement i de Treball, Afers Socials i Famílies 
perquè informi sobre el tancament de les plantes de Nissan
356-00770/12
Acord sobre la sol·licitud 63

Sol·licitud de compareixença de Genís Alonso, vicepresident de Nissan Motor Ibé-
rica, davant les comissions d’Empresa i Coneixement i de Treball, Afers Socials i 
Famílies perquè informi sobre el tancament de les plantes de Nissan
356-00771/12
Acord sobre la sol·licitud 63

Sol·licitud de compareixença de Juan Luis Pla de la Rosa, director de Relacions 
Institucionals de Nissan España, davant les comissions d’Empresa i Coneixement i 
de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el tancament de les plan-
tes de Nissan
356-00772/12
Acord sobre la sol·licitud 64

Sol·licitud de compareixença de Gianlucca de Ficchy, vicepresident sènior de Nissan 
Europe, davant les comissions d’Empresa i Coneixement i de Treball, Afers Socials 
i Famílies perquè informi sobre el tancament de les plantes de Nissan
356-00773/12
Acord sobre la sol·licitud 64

Proposta de compareixença d’Oriol Ponsatí Murlà, director de la Institució de les 
Lletres Catalanes, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi 
sobre la seva posició amb relació al procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018
362-00009/12
Acord sobre la sol·licitud 64

Proposta de compareixença del president de la Junta de Govern de la Institució de 
les Lletres Catalanes davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi 
sobre la seva posició amb relació al procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018
362-00010/12
Rebuig de la sol·licitud 64
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Proposta de compareixença del responsable de la contractació pública de la Ins-
titució de les Lletres Catalanes davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes 
perquè informi sobre la seva posició amb relació al procediment relatiu a l’Informe 
de fiscalització 2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a 
l’exercici del 2018
362-00011/12
Acord sobre la sol·licitud 65

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la consellera d’Em-
presa i Coneixement sobre l’anunci de Nissan
355-00173/12
Acord de tenir la sessió informativa 65

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la consellera d’Em-
presa i Coneixement sobre les conseqüències de la Covid-19 en el teixit productiu
355-00174/12
Acord de tenir la sessió informativa 65

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la consellera 
d’Empresa i Coneixement sobre les accions adoptades per a evitar el tancament 
de l’empresa Nissan
355-00175/12
Acord de tenir la sessió informativa 65

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb 
el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre el projecte IdentiCat
355-00176/12
Acord de tenir la sessió informativa 66

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb 
el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre les dades relatives a 
l’increment d’accidents laborals que exposa l’informe de Comissions Obreres sobre 
prevenció de riscos laborals a la Generalitat en el període 1996-2016
355-00177/12
Acord de tenir la sessió informativa 66

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb 
el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre l’estratègia del Go-
vern amb relació a la intel·ligència artificial
355-00178/12
Acord de tenir la sessió informativa 66

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb 
el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre el pla de retorn dels 
treballadors públics
355-00179/12
Acord de tenir la sessió informativa 66

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb 
el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre les raons per les 
quals no s’ha donat una atenció adequada a les necessitats de dispositius digitals 
i de connectivitat dels alumnes
355-00180/12
Acord de tenir la sessió informativa 67

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

Compareixença del director general de Turisme davant la Comissió d’Empresa i Co-
neixement per a explicar les accions que es duen a terme per a donar compliment 
a l’Informe de fiscalització 8/2019, corresponent a l’exercici del 2017
357-00734/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 67

Compareixença de la interventora general de la Generalitat davant la Comissió d’Em-
presa i Coneixement per a informar sobre l’informe de la Intervenció General de la 
Generalitat relatiu a les irregularitats en la gestió de la societat Circuits de Catalunya
357-00735/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 67
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Compareixença de Frank Torres, director de Nissan Motor Ibérica, davant les comis-
sions d’Empresa i Coneixement i de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar 
sobre el tancament de les plantes de Nissan
357-00736/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 67

Compareixença de Genís Alonso, vicepresident de Nissan Motor Ibérica, davant les 
comissions d’Empresa i Coneixement i de Treball, Afers Socials i Famílies per a in-
formar sobre el tancament de les plantes de Nissan
357-00737/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 68

Compareixença de Juan Luis Pla de la Rosa, director de Relacions Institucionals de 
Nissan España, davant les comissions d’Empresa i Coneixement i de Treball, Afers 
Socials i Famílies per a informar sobre el tancament de les plantes de Nissan
357-00738/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 68

Compareixença de Gianlucca de Ficchy, vicepresident sènior de Nissan Europe, da-
vant les comissions d’Empresa i Coneixement i de Treball, Afers Socials i Famílies 
per a informar sobre el tancament de les plantes de Nissan
357-00739/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 68
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (UE) 1305/2013, sobre les mesures especifiques 
destinades a proporcionar ajuda temporal excepcional en el marc del 
Feader en resposta a la pandèmia de Covid-19
295-00187/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen 
mesures especifiques i temporals, com a conseqüència de la 
pandèmia de la Covid-19, relatives a la validesa de determinats 
certificats, llicències i autoritzacions i a l’ajornament de determinats 
controls i formació amb caràcter periòdic en determinats àmbits de 
la legislació en matèria de transport
295-00188/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es 
modifiquen les Directives (UE) 2016/797 i (UE) 2016/798 pel que fa a 
l’ampliació del període de transposició
295-00189/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 
2017/2454 pel que fa a les dates d’aplicació arran de la crisi 
provocada per la pandèmia de la Covid-19
295-00190/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (UE) 2017/352 amb la finalitat de permetre que els 
organismes de gestió o les autoritats competents es mostrin flexibles 
a la percepció de taxes per infraestructures portuàries en el context 
de la pandèmia de la Covid-19
295-00191/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Consell per la qual es modifiquen les directives (UE) 
2017/2455 i (UE) 2019/1995 pel que fa a les dates de transposició i 
d’aplicació arran de la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19
295-00192/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell per la qual es modifica la Directiva 2011/16/UE 
per a fer front a la necessitat urgent d’ajornar determinats terminis 
per a la presentació i l’intercanvi d’informació tributària a causa de la 
pandèmia de Covid-19
295-00193/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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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 el millorament dels protocols d’actuació 
davant els atacs d’ossos
250-00993/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 14, tinguda 
el 15.06.2020, DSPC-C 505.

Proposta de resolució sobre la dissolució del Centre de Seguretat de 
la Informació de Catalunya
250-01029/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública en la ses-
sió 20, tinguda el 08.06.2020, DSPC-C 498.

Proposta de resolució sobre les beques Canigó
250-01034/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 22, tinguda 
l’11.06.2020, DSPC-C 503.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la disposició de 
qüestionaris redactats en les diverses llengües oficials en les 
convocatòries de provisió de llocs de treball dels organismes i 
entitats dependents de la Generalitat
250-01147/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública en la ses-
sió 20, tinguda el 08.06.2020, DSPC-C 498.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat 
variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
200-00008/12

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 59961; 65774; 66231; 66235 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 

15.06.2020

GRUP PARLAMENTARI CIUTADANS, GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I 

UNITS PER AVANÇAR, GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM, 

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 59961)

A la Mesa de la Comissió de Salut
Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Eva Gra-

nados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei 
de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de 
l’Institut Català de la Salut (tram. 200-00008/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans, GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Catalunya en Comú 
Podem, SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’article únic que passa a ésser l’article 1 amb el següent 
redactat

Article 1. Percepció del complement de productivitat variable en l’exercici 2020 
i subsegüents: 

Durant l’exercici 2020 i subsegüents, el personal estatutari percebrà fins al 100% 
de les retribucions fixades al II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat 
sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Sa-
lut, en concepte de complement de productivitat variable referit al compliment dels 
objectius fixats per a l’any 2019 i subsegüents.

Esmena 2
GP de Ciutadans, GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Catalunya en Comú 
Podem, SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou article 2 amb el següent redactat

Article 2. Garantia legal de percepció del complement de productivitat variable.
La percepció en l’exercici 2020 i següents del complement de productivitat va-

riable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut i del personal de totes 
les entitats i organismes del Sistema Sanitari Català (SISCAT) està garantida per 
aquesta Llei.
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Esmena 3
GP de Ciutadans, GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Catalunya en Comú 
Podem, SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou article 3 amb el següent redactat

Article 3. Àmbit subjectiu d’aplicació.
1. La percepció del complement de productivitat variable prevista en aquesta Llei 

s’aplica al personal estatutari de l’Institut Català de la Salut i al personal sanitari de 
totes les entitats i organismes del Sistema Sanitari Català (SISCAT).

Esmena 4
GP de Ciutadans, GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Catalunya en Comú 
Podem, SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’exposició de motius que passa a tenir el següent redactat

Donat que el Decret Llei 6/2019, de 19 de març, sobre restabliment del comple-
ment de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, 
restablia en un article únic que durant l’exercici 2019, el personal estatutari percep 
fins al 75% de les retribucions fixades al II Acord de la Mesa Sectorial de Negoci-
ació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut 
Català de la Salut, en concepte de complement de productivitat variable referit al 
compliment dels objectius fixats per a l’any 2018 i que argumentava que no era pos-
sible tramitar-ho al Parlament de Catalunya per no ser possible atesos els terminis 
de tramitació parlamentària que es requerien, i donat que en la sessió tinguda el 3 
d’abril de 2019, va adoptar la Resolució 379/XII del Parlament de Catalunya, de va-
lidació del Decret Llei 6/2019, del 19 de març, sobre el restabliment del complement 
de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, i que 
un cop validat aquest decret llei, i d’acord amb l’article 158.4 del Reglament, es va 
aprovar tramitar-lo com a projecte de llei, el Parlament de Catalunya ha tramitat  
i aprovat la Llei de restabliment i garantiment legal del complement de productivitat 
variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut i del personal sanitari 
del Sistema Sanitari Català (SISCAT).

Esmena 5
GP de Ciutadans, GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Catalunya en Comú 
Podem, SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació del títol de la llei que passa a tenir el següent redactat

Llei de restabliment i garantiment legal del complement de productivitat varia-
ble del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut i del personal sanitari del 
Sistema Sanitari Català (SISCAT).

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2020
Lorena Roldán Suárez, GP Cs; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; porta-

veus; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP; Alejandro Fernández Ál-
varez, representant SP PPC

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 65774)

A la Mesa de la Comissió de Salut
Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Sub-

grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a l’articulat del Projecte de llei de restabliment del complement de 
productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (tram. 
200-00008/12).
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Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’article únic que passaria a ser l’article 1

Article 1. Complement de productivitat variable referit al compliment dels ob-
jectius

A partir de l’exercici 2020 el personal estatutari percebrà el 100% de les retri-
bucions fixades al II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les 
condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, en con-
cepte de complement de productivitat variable referit al compliment dels objectius 
fixats per a l’any anterior.

Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou article

Article 2. Consolidació de la quantia corresponent complement de productivitat 
variable o fixe com a salari base

Les quanties corresponents al complement de productivitat es percebran al 100% 
en l’exercici 2020 i següents, ja siguin en forma de complement retributiu o en un 
augment igual al salari base, sou o qualsevol altre denominació de concepte salarial 
fixe en la forma que s’expressa a l’article 4 d’aquesta llei.

La percepció del complement de productivitat variable, la seva incorporació a 
fixe o la forma que en els termes de l’article 5 se li vulgui donar venen garantits per 
la present llei.

Esmena 3
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou article

Article 3. Àmbit personal o subjectiu
El concepte corresponent al complement retributiu de productivitat variable re-

ferit al compliment dels objectius que es regula en aquesta norma, o el mateix si 
s’incorpora com salari base, sou o qualsevol altre denominació de concepte salarial 
fixe, afecta al personal estatutari de l’Institut Català de la Salut i al personal sani-
tari del sistema sanitari català (SISCAT). De la mateixa manera resulta d’afectació 
a tots els ocupadors, sigui quina sigui la seva naturalesa jurídica, dels treballadors 
i les treballadores afectats.

Esmena 4
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou article

Article 4. Incorporació de les quanties corresponents a complement retributiu de 
productivitat variable referit al compliment dels objectius al salari base, sou o qual-
sevol altre denominació de concepte salarial fix

A partir del 2021 les quanties corresponents al complement retributiu de pro-
ductivitat variable referit al compliment dels objectius en la seva percepció al 100% 
passen a incorporar-se al salari base, sou o qualsevol altre denominació de concep-
te salarial fixe.

L’increment d’aquesta quantia no serà absorbible ni compensable i serà revalo-
rizable.
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Esmena 5
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou article

Article 5. Distribució de l’increment a la massa salarial per legitimitats en la ne-
gociació col·lectiva i acords laborals.

En el respecte més escrupolós del Dret a la negociació col·lectiva, entre la data 
d’aprovació d’aquesta norma i 1 de gener de 2021 les parts legitimades per negociar 
els convenis col·lectives o els acords laborals entre els subjectes que s’identifiquen a 
l’article 3 podran distribuir d’una altra manera la massa salarial que s’incrementa 
i s’incorpora com a fixe i tenia origen en el complement retributiu de productivitat 
variable.

Al respecte, la quantia de complement retributiu de productivitat variable que 
passa a ser fixe es pot distribuir d’una altra manera sempre que signifiqui global-
ment per aquell any i següents l’increment que s’acorda en la present norma. Perquè 
això sigui possible ha d’existir acord entre qui representi la majoria de la part ocu-
padora i majoria de la representació dels treballadors i treballadores.

Esmena 6
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’exposició de motius

L’article 26.3 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Genera-
litat de Catalunya per al 2012, reduïa al 50% les retribucions fixades al II Acord 
de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat, sobre les condicions de treball del 
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, en concepte de complement de 
productivitat variable.

El Decret llei 6/2019, de 19 de març, sobre restabliment del complement de pro-
ductivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut elevava la 
percepció fins al 75%.

L’any 2003 es va implantar pel personal sanitari de l’Institut Català de la Salut el 
complement de productivitat variable per objectius, més conegut com a DPO. Aquest 
sistema de retribució variable vinculat al compliment d’objectius es va entendre com 
un instrument de gestió, incentivació i motivació. Es basa en uns objectius i l’avalu-
ació continuada del seu compliment, i pretenia que cada professional orienti la seva 
activitat als objectius estratègics de l’organització, així com desenvolupar una cultu-
ra organitzativa orientada cap a la mi-llora dels processos i dels resultats.

El sistema de salut britànic, del qual es replicava aquest complement, va decidir 
eliminar un sistema d’objectius similar per la manca de relació entre qualitat sani-
tària i elements valoratius.

Després de més de 15 anys de compliment de productivitat variable per objectius 
hem pogut comprovar que no té sentit que valors propis de la salut s’utilitzin com a 
instrument d’estalvi en la massa salarial encara que es presentin com un comple-
ment variable.

A la vegada també hem pogut veure com la determinació, gestió i resolució dels 
paràmetres que permeten accedir al complement no sempre es fan en la forma re-
querida, amb criteris equitatius i moltes vegades demanen d’un excés d’actuacions 
burocràtiques que resten substancialment en actuacions pura-ment mèdiques o de 
salut. Ni els criteris del II Acord de la Mesa Sectorial, ni la Instrucció 1/2008 de 
l’ICS ni les recomanacions d’abril de 2018 del Grup de Treball de la Mesa sectorial 
han pogut evitar que el procés de gestió resti més que sumi al sistema de salut.

Per últim, i en un context com el de la crisi sanitària derivada de la COVID-19, 
no podem imaginar que algú necessiti determinar objectius del personal sanitari ni 
valorar incentivació i motivació. Únicament l’aportació que han fet a les primeres 
10 setmanes de la crisi sanitària demostra que el grau de compromís amb la salut té 
els objectius assolits per la resta de les seves vides laborals.
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Però la raó d’aquesta modificació normativa és la ineficiència d’aquest comple-
ment retributiu, qüestió per la qual les quanties del mateix es transformen en fixes.

Per últim, amb el màxim respecte a la negociació col·lectiva, s’ha volgut habili-
tar la possibilitat que si les representacions dels treballadors i les treballadores i les 
ocupadores trobem acord majoritari per la distribució de l’increment de la masses 
salaria fixa en forma diferent a la que estableix aquesta norma ho puguin fer.

Esmena 7
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de denominació de la present Llei

Llei de restabliment del complement del productivitat variable de les treballado-
res del sistema sanitari i la seva incorporació com a fixe.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2020
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 66231)

A la Mesa de la Comissió de Salut
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articu-
lat del Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del 
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (tram. 200-00008/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un segon paràgraf a l’article únic

[...] de l’Institut Català de la Salut.
Durant l’exercici 2020, el personal estatutari percep la totalitat de les remune-

racions fixades al II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les 
condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, en con-
cepte de complement de productivitat variable dels objectius fixats per a l’any 2019.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 66235)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esme-
nes a l’articulat del Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat 
variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (tram. 200-00008/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del títol

«Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del 
personal estatutari que presta servei a l’Institut Català de la Salut»
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació dels paràgrafs 6, 7 i 8 de l’exposició de motius en un únic 
paràgraf

«Als efectes, per raons d’urgència i amb el propòsit de fer-la efectiva, l’any 2019 
el Govern va aprovar el restabliment del 75% del complement de productivitat va-
riable, referit al compliment dels objectius fixats per a l’any 2018, que per fer-la 
efectiva va requerir.»

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió al paràgraf 9 de l’exposició de motius

«Fer efectiva aquesta mesura requereix, doncs, d’una disposició normativa amb 
rang legal i de caràcter urgent, fet que habilita la figura del Decret llei, en els termes 
que preveu l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la 
Generalitat i del Govern.»

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del paràgraf 10 de l’exposició de motius

«Tanmateix, d’acord amb la Resolució 379/XII del Parlament de Catalunya, de 
validació del Decret Llei 6/2019, del 19 de març, sobre el restabliment del comple-
ment de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, 
que va aprovar la tramitació com a projecte de llei, el Parlament de Catalunya ha 
tramitat i aprovat la Llei de restabliment del complement de productivitat variable 
del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.»

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou paràgraf a l’exposició de motius

«Consegüentment, i donat que concorren les circumstàncies favorables per fer 
efectiva aquesta mesura, es recupera per a l’any 2020 el complement de productivi-
tat variable del personal estatutari que presta servei a l’Institut Català de la Salut 
d’acord amb els preceptes que recull aquesta Llei.»

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou article anterior a l’article únic

«Article 1. Objecte.
L’objecte d’aquesta Llei és el restabliment de les retribucions fixades al II Acord 

de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del 
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, en concepte de complement de 
productivitat variable referit al compliment dels objectius fixats per a cada anualitat 
al personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.»

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’article únic, que passa a ser article 2

«Article 2. Percepció del complement de productivitat variable en l’exercici 2020.
Durant l’exercici 2020, el personal estatutari percebrà fins al 100% de les retri-

bucions fixades al II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les 
condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, en con-
cepte de complement de productivitat variable referit al compliment dels objectius 
fixats per a l’any 2019.»
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Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou article

«Article 3. Garantia legal de percepció del complement de productivitat variable.
La percepció del complement de productivitat variable del personal estatutari 

que presta servei a l’Institut Català de la Salut per a l’exercici 2020 queda garantit 
per aquesta Llei i condicionat a l’aplicació del conveni col·lectiu per al personal la-
boral de les entitats i organismes del Sistema Sanitari Català (SISCAT).»

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou article

«Article 4. Àmbit subjectiu d’aplicació.
L’àmbit subjectiu d’aplicació d’aquesta Llei és el personal estatutari que presta 

servei a càrrec de l’Institut Català de la Salut. Els mateixos criteris es faran exten-
sius a entitats i organismes del Sistema Sanitari Català (SISCAT), per tal que en el 
marc de la negociació col·lectiva i en funció dels acords assolits en el marc del con-
veni col·lectiu, siguin d’aplicació al seu personal sanitari.»

Palau del Parlament, 26 de maig de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 68338 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 15.06.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 68338)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 4

4. Impulsar, en el marc dels treballs del tercer cicle de la planificació hidro-
lògica, un Pla integral d’aprofitament dels recursos hídrics de les comarques de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre, que inclogui la integració del mini transvasament 
d’aigua de l’Ebre amb l’explotació dels diversos recursos locals existents i la reuti-
lització d’aigua regenerada, garantint sempre el bon estat de les masses d’aigua 
superficials i subterrànies. En el marc d’aquest Pla es podrà estudiar la possibilitat 
de revertir progressivament la concessió d’aigua de l’Ebre.
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Proposta de resolució sobre la creació de l’Autoritat Territorial de 
Mobilitat de les Terres de l’Ebre
250-01198/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 68339 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 15.06.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 68339)

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

1. Reforçar i continuar treballant des de la Taula de la Mobilitat de les Terres 
de l’Ebre, creada per l’Acord GOV/73/2017, de 6 de juny, amb representació de les 
entitats locals del Territori, com a instrument de gestió i participació de la mobilitat 
en aquest àmbit territorial.

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

2. A partir dels resultat de l’enquesta de Mobilitat específica a les Terres de 
l’Ebre, convocar una nova reunió de la Taula de Mobilitat per a la seva valoració 
i per a seguir amb els treballs de redacció del Pla Director de Mobilitat de les Ter-
res de l’Ebre en el qual es prevegi un procés de participació ciutadana i del conjunt 
d’agents del territori.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 68352; 68369 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 15.06.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 68352)

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

2. Iniciar un debat amb el sector del transport, ajuntaments, consells comarcals 
etc.. per estudiar si cal implementar de nou la mesura de la restricció al túnel de 
Bracons (C-37) del pas de transports especials o mercaderies perilloses amb origen 
i destí que no sigui La Garrotxa i Osona.

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 68369)

Esmena 1
GP Republicà (1)
De modificació de l’apartat 2

2. Implementar de nou, amb diàleg amb el territori, la mesura de la restricció al 
túnel de Bracons (C-37) del pas de vehicles de més de 7.500 kg de MMA, transports 
especials o mercaderies perilloses amb origen i destí que no sigui La Garrotxa i 
Osona, ampliable si s’escau a la comarca de la Selva. 
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Proposta de resolució sobre la realització d’una enquesta sobre el 
teletreball durant l’emergència sanitària per la Covid-19
250-01250/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 68481).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.06.2020 al 30.06.2020).
Finiment del termini: 01.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 68482).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.06.2020 al 30.06.2020).
Finiment del termini: 01.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 68483).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.06.2020 al 30.06.2020).
Finiment del termini: 01.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 68484).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.06.2020 al 30.06.2020).
Finiment del termini: 01.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 68485).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.06.2020 al 30.06.2020).
Finiment del termini: 01.07.2020; 10:30 h.
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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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 68486).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.06.2020 al 30.06.2020).
Finiment del termini: 01.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 68487).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.06.2020 al 30.06.2020).
Finiment del termini: 01.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 68488).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.06.2020 al 30.06.2020).
Finiment del termini: 01.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 68489).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.06.2020 al 30.06.2020).
Finiment del termini: 01.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 68490).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.06.2020 al 30.06.2020).
Finiment del termini: 01.07.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la convocatòria de la Comissió de 
Seguiment del Pacte contra la Segregació Escolar a Catalunya
250-01302/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 68491).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.06.2020 al 30.06.2020).
Finiment del termini: 01.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 68492).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.06.2020 al 30.06.2020).
Finiment del termini: 01.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 68493).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.06.2020 al 30.06.2020).
Finiment del termini: 01.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 68494).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.06.2020 al 30.06.2020).
Finiment del termini: 01.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 68495).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.06.2020 al 30.06.2020).
Finiment del termini: 01.07.2020; 10:30 h.
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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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 68496).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.06.2020 al 30.06.2020).
Finiment del termini: 01.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 68497).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.06.2020 al 30.06.2020).
Finiment del termini: 01.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 68498).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.06.2020 al 30.06.2020).
Finiment del termini: 01.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 68499).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.06.2020 al 30.06.2020).
Finiment del termini: 01.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 68500).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.06.2020 al 30.06.2020).
Finiment del termini: 01.07.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la defensa de la vall del Jordà, a 
Palestina
250-01320/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 68501).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.06.2020 al 30.06.2020).
Finiment del termini: 01.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 68502).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.06.2020 al 30.06.2020).
Finiment del termini: 01.07.2020; 10:30 h.

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. 68729).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.06.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68730).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.06.2020; 10:30 h.
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 68668; 68684; 68687; 68731; 68746; 68748; 68759 / Admissió a tràmit: Mesa del 

Parlament, 16.06.2020

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 68668)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Daniel Serrano Coronado, diputat 

del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model educatiu (tram. 
302-00207/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió de l’apartat 1

1) Reitera el seu compromís amb l’actual sistema educatiu català com a eina clau 
per a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa. Així mateix, 
manifesta la necessitat de donar a l’escola pública un tractament prioritari en el mo-
del educatiu, preferent a l’escola concertada i l’ensenyament privat.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Daniel Serrano Coronado, diputat, 

SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 68684)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Martín 

Eusebio Barra López, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model educatiu 
(tram. 302-00207/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del punt 1

1) Reitera el seu compromís amb l’escola pública catalana com a eina clau per a 
la cohesió social, la igualtat d’oportunitat i la qualitat educativa. Així mateix, ma-
nifesta la necessitat de donar a l’escola pública i la sufragada amb fons públics un 
tractament prioritari en el model educatiu, preferent respecte l’escola concertada i 
l’ensenyament privat dintre de les polítiques socials del Govern de la Generalitat i 
del Servei d’Educació de Catalunya.
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Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del punt 2

2) Impulsar, a través d’un procés obert a tota la comunitat educativa i amb la par-
ticipació de totes les forces polítiques, un nou Pacte Nacional Català per l’Educació 
amb l’objectiu de revisar l’actual model educatiu, consensuant un marc estratègic 
que organitzi adeqüi el sistema educatiu a Catalunya d’acord amb la nova realitat 
i l’actual context econòmic, social i demogràfic. a les noves realitats econòmiques, 
socials i demogràfiques. Un nou pacte que faci tregui l’educació del debat polític per 
una generació i faci de l’escola pública sufragada amb fons públics el pilar troncal 
de garantia del dret a l’educació a tots els nivells del sistema i que reculli entre el 
seus eixos la lluita contra la segregació escolar el respecte de la diversitat a tots els 
nivells i l’aposta per l’escola inclusiva.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del punt 8

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

Palau del Parlament, 12 de juny de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Martín Eusebio Barra López, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 68687)

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre el model educatiu (tram. 302-00207/12).

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

1) Reitera el seu compromís amb l’escola pública catalana com a eina clau per 
a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa. Així mateix, 
manifesta la necessitat de donar al Servei d’Educació de Catalunya un tractament 
prioritari en el model educatiu, preferent respecte l’escola concertada i l’ensenya-
ment privat. 

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 6

6) Apostar per l’educació comunitària des del municipalisme, impulsant un can-
vi de paradigma que, reforçant el paper dels municipis en l’educació i dotant-los dels 
recursos suficients per fer-ho, connecti l’educació, l’escola, les famílies i la comuni-
tat i converteixi l’educació dels espais i temps no lectius en política pública. Aquesta 
aposta es concretarà amb les següents accions: 
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Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la lletra d del punt 6

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

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part del punt 8

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

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part de la lletra i) del punt 10

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

Palau del Parlament, 11 de juny de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-

Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 68731)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del 
Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el model educatiu (tram. 302-00207/12).

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou apartat al punt 10

10)
[...] 
j) Que les actuals Tècniques Especialistes en Educació Infantil i Tècniques d’In-

tegració Social transformin la seva relació en estable i s’ampliïn les places d’acord 
amb les necessitats estructurals del sistema educatiu per tal de garantir un model 
d’escola plenament inclusiva.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 68746)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
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esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model educatiu 
(tram. 302-00207/12).

Esmena 1
GP Republicà
De modificació i supressió 

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

Esmena 2
GP Republicà
De supressió

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

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 68748)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model educatiu 
(tram. 302-00207/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

1) Reitera el seu compromís amb el Servei d’Educació de Catalunya com a eina 
clau per a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa. Així 
mateix, manifesta la necessitat de donar a tots els centres que hi formen part i són 
sostinguts amb fons públics un tractament prioritari en el model educatiu, preferent 
respecte l’escola concertada i l’ensenyament privat.

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

4) Realitzar, conjuntament amb els municipis i la comunitat educativa, una pla-
nificació territorialitzada del mapa escolar que eviti la segregació i garanteixi una 
previsió suficient i real de places a l’escola pública, per a cada territori i per a les 
diferents etapes educatives, des del 0-3 fins a la formació professional de grau mitjà.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

5) Adequar la ràtio per interès general a la demanda de cada municipi, reduint-la 
a cada localitat amb la finalitat de millorar l’atenció a l’alumnat i, per tant, la qualitat 
educativa del sistema. Mantenir les línies actuals del segon cicle d’educació infantil 
i primària sempre que no augmentin la segregació i obrir totes les línies necessàries 
a secundària per atendre estructuralment l’actual increment de la demanda, evitant 
una futura massificació de les aules.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

6) Apostar per un model educatiu comunitari que integri els aprenentatges que 
es fan en diferents espais i temps educatius de l’àmbit formal i no formal. Aquesta 
aposta es concretarà amb les següents accions: 

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

6. a) Generalitzar els Plans Educatius d’Entorn arreu del territori com a estra-
tègia per desenvolupar aquest model comunitari, impulsant el pilotatge dels plans 
educatius d’entorn 0-20, establint aliances estratègiques amb altres models d’edu-
cació a temps complet, com ara les iniciatives 360 i reforçant la coresponsabilitat 
dels municipis.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

6. b) Desenvolupar, juntament amb els ens locals i la resta d’agents de la co-
munitat eductiva, una estratègia comunitària d’oferta d’activitats no lectives per a 
tot l’alumnat d’entorns vulnerables, amb especial atenció a les activitats artístiques  
i esportives.

Esmena 7
GP Republicà
De modificació de refosa del punt 7 i tots els seus subpunts en un únic punt

7. Estudiar mesures de consens per al personal substitut que estiguin en actiu a 
la borsa i hagin prestat serveis durant aquest curs.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

9) Donar cobertura, conjuntament amb els ajuntaments i de manera proporcio-
nal als fons que es rebin per part de l’Estat, als ajuts alimentaris per a menors vul-
nerables durant els mesos no lectius d’estiu i oferir, de forma coordinada amb els 
diferents agents educatius del territori, activitats de lleure amb sentit educatiu per a 
tots els menors, garantint que les mateixes arriben als infants i joves en situació de 
risc d’exclusió social.
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Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

10. b) Incorporar als centres educatius d’elevada complexitat la figura del tèc-
nic/a d’integració social o educador/a social, de manera que en el termini de tres 
cursos escolars tots els centres de màxima complexitat disposin almenys d’un/a tèc-
nic/a d’integració social i un professional de la infermeria de referència.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

10. c) Desplegar un programa d’actuacions plurianial contra les desigualtats 
educatives, amb atenció especial sobre els centres d’elevada complexitat i amb 
participació dels ens locals. Les actuacions previstes en el programa per al curs 
2020/2021 haurien d’incorporar les actuacions conjunturals i extraordinàries con-
tra les desigualtats generades durant el confinament i actuacions estructurals i no 
conjunturals de lluita contra les desigualtats per a cadascun dels quatre cursos. 

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

10. e) Incrementar les polítiques educatives de beques per a l’estudi i d’ajuts per 
compensar les desigualtats econòmiques i socials, a fi de facilitar l’accés en condi-
cions d’equitat als serveis escolars i a les activitats complementàries i extraescolars.

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

10. f) Consolidar la funció pública docent a partir d’una oferta pública d’ocupa-
ció que respongui a les necessitats reals de professorat i, al mateix temps, ampliar 
la dotació de personal dels centres educatius per fer front a la situació d’emergència 
educativa. Les noves incorporacions de professorat no estructural s’hauran de rea-
litzar mitjançant la creació de vacants que cobreixin tot el curs.

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió 

10. g) Iniciar negociacions amb l’Estat pel traspàs dels cosos docents a titularitat 
de la Generalitat per poder donar compliment al calendari d’estabilització previst a 
l’apartat tercer de la disposició addicional trenta-unena de la Llei 12/2009, prioritzar 
el professorat interí i substitut en situació de vulnerabilitat; de tal manera que tot el 
personal interí i substitut vulnerable passi a formar part de la plantilla estructural 
del Departament d’Educació a l’inici del curs 2020-2021.

Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

10. i) Generalitzar la preinscripció escolar als centres educatius del Servei 
d’Educació de Catalunya per mitjans telemàtics, reforçant al mateix temps el rol 
orientador de les Oficines Municipals d’Educació.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 68759)

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

d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
model educatiu (tram. 302-00207/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 2 

Impulsar i consensuar, a través d’un procés obert a tota la comunitat educativa, 
un marc estratègic per adaptar el sistema educatiu a Catalunya a la nova realitat i 
l’actual context econòmic, social i demogràfic. 

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De supressió del punt 8 

Retirar la reforma curricular de la Formació Professional i Promoure, de forma 
consensuada amb la comunitat educativa i amb els agents socials, un model de For-
mació Professional Dual públic que permeti lluitar contra l’abandonament escolar 
prematur i impulsi l’educació al llarg de la vida.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 68686; 68750 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 68686)

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Ignacio Martín Blanco, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Regla-
mento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la moción, subsiguiente a  
la Interpel·lació al Govern sobre la relació entre la percepció del funcionament de 
la democràcia espanyola segons les dades del Centre d’Estudis d’Opinió i l’Informe 
d’Amnistia Internacional (tram. 302-00208/12).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De modificación de los puntos de la moción que quedarían redactados de la 
siguiente manera

1. El Parlamento de Cataluña reitera que no puede haber democracia sin respeto 
al Estado de Derecho y solamente hay libertad e igualdad y respeto de los derec-



BOPC 626
18 de juny de 2020

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 34

hos y libertades fundamentales si todos los ciudadanos están sometidos por igual a 
la Ley, y se someten a las decisiones de los tribunales de Justicia, sin excepciones.

Palacio del Parlamento, 11 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Ignacio Martín Blanco, diputado, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 68750)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la relació entre la 
percepció del funcionament de la democràcia espanyola segons les dades del Cen-
tre d’Estudis d’Opinió i l’Informe d’Amnistia Internacional (tram. 302-00208/12).

Esmena 1
GP Republicà
D’addició d’una nova lletra f al punt 1

f) Que el passat 20 de Desembre de 2019 el Tribunal de Justícia de la Unió Eu-
ropea va reconèixer que Oriol Junqueras hauria d’haver estat reconegut com Euro-
diputat des del moment que la Junta Electoral Central va proclamar els resultats de 
les eleccions Europees el passat 26 de Maig de 2019. Conseqüentment el Tribunal 
Suprem no tenia la capacitat per a jutjar-ho sense el suplicatori previ a el Parlament 
Europeu. I que, tal com reconeix la sentencia del TJUE, el reconeixement d’immuni-
tat Europea implica l’aixecament de les mesures de presó provisional imposta per a 
tal de permetre a l’eurodiputat electe Junqueras desplaçar-se al Parlament Europeu. 
Que malgrat la claredat amb la que s’expressa la sentencia del TJUE, el Tribunal 
Suprem de l’Estat Espanyol s’alça en desobediència a contra la Justícia Europea en 
la decisió presa el 9 de gener, negant-se a alliberar a l’eurodiputat Oriol Junqueras 
en base a una condemna en ferm per un judici que –segons el TJUE– no era compe-
tent per a continuar sense el suplicatori previ del Parlament Europeu.

Esmena 2
GP Republicà
D’addició d’una nova lletra e al punt 1

e) Que, atenent a la sentencia del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de Lu-
xemburg, el Tribunal Suprem ha d’alliberar a Oriol Junqueras per a tal que exerceixi 
els seus drets com a eurodiputats del Parlament Europeu, tal com fan Carles Puigde-
mont, Toni Comín i Clara Ponsatí, afectats per la mateixa jurisprudència. I que no 
fer-ho, suposa aïllar-se la legalitat i estàndards Europeus en una deriva autoritària 
del poder judicial impròpia d’un estat que es vulgui democràtic.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
d’emergència educativa
302-00209/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 68708; 68749 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 68708)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Sonia Sierra Infante diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la moció subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre la situació d’emergència educativa (tram. 302-00209/12). 

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió d’un paràgraf en el punt 4

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

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 21

21 (nou) Augmentar el pressupost destinat a l’Educació Especial per garantir 
una adequada cobertura de les necessitats de l’alumnat pel que fa tant a les mesures 
de suport educatiu com a les necessitats educatives especials.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 68749)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació d’emer-
gència educativa (tram. 302-00209/12).

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

1. Reconèixer la situació d’emergència educativa derivada del tancament de cen-
tres educatius degut a la pandèmia de la COVID-19, destinar els recursos extraordi-
naris necessaris per afrontar-la i reclamar al Govern de l’Estat un repartiment dels 
fons COVID proporcional a l’esforç sanitari, econòmic i social que ha fet Catalunya.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2. Dialogar i buscar acords amb tots els representants de la comunitat educati-
va per plantejar de manera conjunta i amb col·laboració institucional la reobertura 
dels centres escolars, buscant solucions als possibles problemes que puguin sorgir 
arran de la situació d’emergència educativa.

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

4. Consensuar amb el conjunt de la comunitat educativa, i en el marc del pacte 
contra la segregació, la planificació i mesures per afrontar el proper curs escolar i la 
situació d’emergència educativa en un context de creixents desigualtats, i assumir la 
responsabilitat corresponent a cada Administració, treballant conjuntament amb el 
món local, en el marc d’aquest consens i amb el guiatge del departament.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

6. Reclamar a l’estat que en el marc dels fons COVID destini els fons suficients 
per poder destinar els recursos necessaris per a garantir un accés universal a les 
activitat de lleure educatiu aquest estiu i, de manera específica, als col·lectius més 
vulnerables.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

7. Donar cobertura, conjuntament amb els ajuntaments i de manera proporcio-
nal als fons que es rebin per part de l’Estat, als ajuts alimentaris per a menors vul-
nerables durant els mesos no lectius d’estiu per garantir la suficiència alimentària de 
l’alumnat en risc d’exclusió social.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

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

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició 

9. Aplicar durant el curs 2020-21 la sisena hora a l’escola pública per compensar 
les desigualtats educatives i fomentar reforços o activitats educatives complemen-
tàries als centres educatius que per la seva situació de complexitat així ho reque-
reixin.
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Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

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

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

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

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició 

13. Mantenir i reforçar el programa salut i escola, i assegurar la presència de 
personal sanitari de referència a tots els centres d’educació infantil, primària i se-
cundària.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

17. Flexibilitzar el currículum per donar resposta a les desigualtats sorgides ar-
ran de la pandèmia i adoptar un enfocament més flexible, innovador i globalitzador, 
així com una avaluació més competencial.

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

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

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

19. Vetllar perquè, sempre que ho permetin les directrius del Departament de Sa-
lut, es puguin dur a terme les sortides i les colònies incloses a la programació gene-
ral de cada centre per al curs 2020-2021, a partir del primer trimestre.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 68745 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 68745)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació per a 
gestionar els riscos derivats de la campanya d’estiu (tram. 302-00210/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió del punt 1

Mantenir el desplegament dels EPAF (Equips de Prevenció Activa Forestal) Cre-
ar de manera extraordinària, urgent i puntual de les brigades forestals temporals que 
ajuden de manera immediata en l’execució de les intervencions i accions oportunes 
de prevenció dels riscs derivats de la temporada d’estiu i la preparació dels boscos, 
espais naturals, urbanitzacions i nuclis urbans.

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

Establir les mesures necessàries en la planificació per mantenir i fer els punts 
estratègics de gestió de grans incendis necessaris com un element clau per a la pre-
venció i extinció d’incendis.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió del punt 3

Continuar amb la planificació i execució del Planificar i executar desbrossament 
de les zones i punts del territori amb major risc d’incendis

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

Reforçar la priorització, dins la planificació de les actuacions de prevenció d’in-
cendis, el manteniment dels camins i pistes per facilitar la mobilitat dels vehicles 
d’extinció d’incendis. 

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

Continuar auditant i controlant la realització de tasques de manteniment i ade-
quació de les instal·lacions i línies d’alta i mitja tensió de la xarxa elèctrica que ac-
tuen de tallafoc.
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Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 6

Garantir que l’Agència Catalana de l’Aigua, en el marc de les seves competèn-
cies, dugui a terme el manteniment de lleres i restauració de riberes des del punt de 
vista d’equilibri i funcionament hidràulic i per ajudar a reduir el risc d’incendis, do-
tant-la dels recursos materials necessaris. 

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 8 

Continuar controlant els accessos als nostres espais naturals de vehicles a motor 
en els termes de la normativa vigent, especialment en aquells episodis de major risc 
d’incendi forestal.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 9 

Continuar dissenyant i difonent campanyes d’informació i conscienciació sobre 
la protecció del medi natural i dels deures de la cura del mateix.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 68688; 68737; 68757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 68688)

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 estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre la situació de la cultura per la pandèmia de la Co-
vid-19 (tram. 302-00211/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 10

10. Realitzar una campanya institucional als mitjans de comunicació públics 
de reactivació de la demanda de cada sector cultural, dirigida als públics culturals 
amb l’objectiu de reactivar l’assistència als espectacles i esdeveniments culturals.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 15

15. Adaptar les bases de les línies de subvencions i ajuts, especialment de l’ICEC 
i l’OSIC, sigui quina sigui la seva modalitat i finalitat, a la realitat social i econò-
mica de la crisi de la COVID-19, complint amb els principis de publicitat, transpa-
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rència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència, 
suplementant les línies ordinàries de subvencions, compensant els recursos que se 
n’han deduït en benefici de les línies extraordinàries de xoc, de manera que les línies 
ordinàries no decaiguin a nivells inferiors als dels pressupostos aprovats. 

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 19.7

19.7. Dissenyar un pla de xoc o pla de rescat adreçat a les escoles privades de 
música i altres escoles privades que imparteixen altres llenguatges artístics (teatre, 
dansa, etc.).

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 19.8

19.8. Establir una línia d’ajuts per a les escoles privades de música i altres llen-
guatges artístics amb una dotació econòmica per alumne que neutralitzi les pèrdues 
ocasionades per la crisi del virus COVID-19.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 19.10

19.10. Aprovar un sistema provisional, mentre no s’aprovi i es disposi d’un pla ge-
neral pels ensenyaments artístics a Catalunya, de cofinançament d’aquestes escoles, 
entre el Govern i els ajuntaments, per implementar-lo a partir del curs 2020-2021.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 68737)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputada 

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix 
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la  
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la cultura per  
la pandèmia de Covid-19 (tram. 302-00211/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 1

1. Declarar la cultura como sector prioritario y estratégico en la toma de decisi-
ones políticas y económicas en la reconstrucción del tejido industrial y comercial, 
así como, para la preservación de la creación artística y de los derechos de los tra-
bajadores y trabajadoras del sector cultural.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 3

3. Elaborar, en el plazo máximo de 6 meses, un censo de artistas y profesiona-
les de la creación y trabajadoras de la cultura en colaboración con el sector, que 
incluya de la forma más objetiva posible una definición y clasificación de las dife-
rentes profesiones. 
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Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 7

7. El Departament de Cultura, las empresas, entidades y entes dependientes  
o participados mayoritariamente y las entidades de derecho público vinculadas al 
Departament de Cultura, se comprometen a mantener todos los contratos y los acuer-
dos adquiridos con los agentes del sector cultural, liquidando incluso todo lo con-
tratado aunque no se haya llevado a cabo, con el objetivo de mantener la liquidez 
de las empresas culturales o, en su defecto, habilitar un sistema de indemnización 
ágil que evite el cierre de los agentes culturales tras las consecuencias negativas del 
 COVID-19.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 8

8. Implementar un bono cultural para la adquisición por parte de los ciudadanos, 
especialmente, de colectivos con mayores dificultades de acceso a la cultura, de bie-
nes y servicios culturales a efectos de estimular la demanda y de paliar el descenso 
temporal de los ingresos en determinados ámbitos del sector de la cultura debido a 
los efectos negativos de la crisis del COVID-19.

Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 11

11. Crear una plataforma digital pública, en colaboración con Diputaciones y 
Ayuntamientos, que sirva para apoyar y divulgar la oferta legal disponible en inter-
net del sector de la cultura.

Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió al punt 17

17. Diseñar un plan integral y transversal para la “Cultura Horizonte 2030”, des-
de la necesaria colaboración público-privada y con el consenso del sector cultural, 
que establezca los programas, estrategias, objetivos y recursos necesarios para hacer 
de la cultura un pilar fundamental de la sociedad. El plan impulsará la mejora de las 
condiciones laborales de los trabajadores de la cultura reconociendo su reconocerá 
la capacidad de la cultura para generar trabajo de calidad y crecimiento económico. 
Este plan incorporará los planes sectoriales de los diferentes ámbitos de la cultura. 

Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió al punt 19.3 com a nou punt 18 bis

18 bis. Impulsar líneas extraordinarias de subvenciones o ayudas directas para 
estimular la creación y producción de músicos profesionales que ya sufren una si-
tuación de intermitencia laboral que se ha visto agravada por las pérdidas causadas 
por las cancelaciones y suspensiones de la crisis del COVID-19.

19.3. Impulsar líneas extraordinarias de subvenciones o ayudas directas para es-
timular la creación y producción de músicos profesionales que ya sufren una situa-
ción de intermitencia laboral que se ha visto agravada por las pérdidas causadas por 
las cancelaciones y suspensiones de la crisis del COVID-19.
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Esmena 8
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió al punt 19.7

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

Esmena 9
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió al punt 19.8

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

Esmena 10
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 21.2

21.2. Aplicar la legislación vigente sobre el 1,5% cultural de Obra Pública, que 
destine un mínimo del 25% a comprar obra a artistas emergentes para museos y 
centros de arte.

Esmena 11
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 22.8

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

Esmena 12
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió del punt 23.7

23.7. Exigir al Teatre Nacional de Catalunya que cumpla con su obligación de 
efectuar giras de temporada que contribuyen a la descentralización cultural.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputada, 

GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 68757)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la 
cultura per la pandèmia de Covid-19 (tram. 302-00211/12).

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

2. Incrementar de manera progressiva el pressupost de el Departament de Cul-
tura per arribar al 2% del total del pressupost de la Generalitat de Catalunya per 
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superar les mancances històriques, les retallades de l’última dècada i com a mesura 
per superar la crisi de la COVID-19.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició del punt 3

3. Elaborar en un termini màxim de 6 mesos els requisits i procediment per a un 
cens d’artistes i creadors de la cultura en col·laboració amb els sectors, que inclo-
gui de la forma més objectiva possible una definició i classificació de les diferents 
professions.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 5

5. Impulsar per l’àmbit de tot l’Estat i amb caràcter immediat un sistema de me-
sures, beneficis, desgravacions i incentius fiscals, que es pugui complementar dins 
el marc de competències de la Generalitat de Catalunya, per al foment del mecenat-
ge, el micromecenatge i el voluntariat en matèria cultural, esportiva, d’innovació i 
científica amb l’objectiu d’ampliar les eines de finançament de la cultura i aportar 
recursos extraordinaris per superar la crisi sanitària de la COVID-19.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 16

16. Incrementar, en el marc del Pla de Rescat del Sector Cultural del Departa-
ment de Cultura i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, les aportacions i 
transferències als principals equipaments culturals depenents o participats majori-
tàriament per la Generalitat de Catalunya per assegurar la seva viabilitat econòmica 
davant dels efectes de la crisi del virus COVID 19. 

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 19.1

19.1. Obrir línies extraordinàries i especifiques de subvencions o ajudes per a 
l’impuls del sector musical a Catalunya i alhora posar a l’abast del sector musical la 
línia genèrica COVID, dotada amb 8 MEUR, que està adaptada a les conseqüències 
econòmiques i socials causades per la crisis del virus COVID-19.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 19.3

19.3. Impulsar línies extraordinàries de subvencions o ajudes directes per estimu-
lar la creació i producció de músics professionals i professionals de la cultura que ja 
pateixen una situació d’intermitència laboral que s’ha vist agreujada per les pèrdues 
causades per les cancel·lacions i suspensions de la crisi de la COVID-19.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 19.4

19.4. Augmentar la dotació de la convocatòria per a la concessió de subvencions 
a la programació de música en viu de caràcter professionals per tal d’adaptar-la a 
les necessitats de les conseqüències econòmiques i socials causades per la crisi del 
virus COVID-19.
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Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 19.5

19.5. Impulsar i mantenir la línia d’ajudes, tant en modalitat d’aportació rein-
tegrable como en subvenció, per a projectes culturals genèrics per donar resposta 
a les necessitats dels festivals de format petit i mitjà que es realitzin a Catalunya 
amb l’objectiu de preservar la diversitat cultural i l’equilibri territorial en l’accés  
a la cultura. 

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 19.6

19.6. Impulsar formats i espais televisius culturals, en què la música en directe 
tindria un lloc destacat, en horaris de màxima audiència, que recuperin la presència 
de la música promoguin la cultura a la graella televisiva.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 19.7

19.7. Dissenyar un pla de xoc de govern perquè les escoles privades de música 
puguin ga-rantir la seva viabilitat futura i pal.liar les pèrdues ocasionades per la 
crisi del virus COVID -19.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 20.1

20.1. Crear un fons per a la reactivació i modificar les bases de l’ajut a les sales 
d’exhibició de cinema, per adaptar-la a la situació actual la viabilitat de la reober-
tura i posar a la seva disposició la línia transversal COVID per cobrir les despeses 
produïdes per l’aplicació de mesures de prevenció i seguretat sanitària que hagin 
d’aplicar-se. 

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 20.3

20.3. Realitzar una campanya o campanyes per estimular el consum cultural, 
que poden incloure el consum de festivals i mostres cinematogràfiques, implicant 
televisions i altres mitjans de comunicació.

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 20.4

20.4. Impulsar mesures extraordinàries de suport i forment de la indústria 
del  videojoc, animació i jocs virtuals a través de la creació d’un fons d’almenys 
1.000.000 euros per al desenvolupament de projectes en l’àmbit dels videojocs que 
permeti reactivar el sector després de la crisi de la Covid-19, sempre que es disposi 
de pressupost suficient. 

Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 21.1

21.1. Augmentar el pressupost del Departament de Cultura destinat a les Arts Vi-
suals i crear un fons extraordinari per a l’impuls del sector de les arts visuals, plàs-
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tiques i galeries d’art, sempre que sigui possible disposar d’aquest augment, tal com 
preveu el Pla integral de les arts visuals. 

Esmena 15
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 21.6

21.6. Obrir una línia d’ajudes per a la reactivació i posar a l’abast degaleries, 
centres d’art i altres centres de producció la línia COVID, dotada amb 8M€, que 
afavoreixi la viabilitat de la reobertura i cobreixi les despeses produïdes per l’apli-
cació de mesures de prevenció i seguretat sanitària. 

Esmena 16
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 21.7

21.7. Impulsar mesures de flexibització al programa per a la reactivació de la in-
ternacionalització del comerç d’art i de l’assistència a fires d’art destinat tant a ga-
leries com a creadors visuals, després de la crisi de la COVID-19 i reobertura dels 
mercats internacionals.

Esmena 17
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 21.13

21.13. Crear un fons d’ajuda i posar a l’abast d’entitats i agents del sector de les 
arts visuals la línia COVID, dotada amb 8 M€, que cobreix les despeses produïdes 
per l’aplicació de mesures de prevenció i seguretat sanitària que s’hagin d’aplicar.

Esmena 18
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 22.2

22.2. Crear, a més de les mesures que l’ICEC ha posat en marxa per al sector 
editorial (la línia COVID i els préstecs Cultural Liquiditat) un fons destinat a un 
programa de reactivació del sector editorial de Catalunya, en funció de la disponi-
bilitat pressupostària. 

Esmena 19
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 22.3

22.3. Impulsar una segona convocatòria per a la concessió d’ajudes a projectes  
i plans editorials amb una dotació econòmica mínima ampliable de 800.000,00 eu-
ros (dotació provisional).

Esmena 20
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 22.4

22.4. A partir de les disponibilitats pressupostàries previstes, impulsar una línia 
de subvencions per a la modernització i millora de la competitivitat de les llibreries 
ja existent, amb una dotació econòmica mínima de 600.000 euros.

Esmena 20
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 22.5

22.5. Impulsar amb les disponibilitats pressupostàries corresponents per a aquest 
objectiu una la línia de subvencions per a la reactivació dels projectes d’interna-
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cionalització d’empreses del sector del llibre amb especial incidència en el mercat 
llatinoamericà ja existent amb una dotació econòmica mínima d’1.000.000 euros,.

Esmena 21
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 23.2

23.2. Establir mesures de flexibilització de la convocatòria del Programa.cat pels 
municipis que sol·licitin espectacles i concerts amb l’objectiu de permetre un major 
número de programacions, aplicant les següents mesures:

– Suspensió dels mínims de concessió pels municipis en las activitats sol·licitades 
a partir del 2020.

– Permetre la contractació d’espectacles de pagament en Festa major i mantenir 
la subvenció als espectacles de carrer entenent como tals aquells que per les seves 
característiques tècniques i artístiques no es puguin realitzar en un equipament es-
cènic.

– Suspendre els màxims de programació associats a aquest període durant el se-
gon semestre de 2020. 

Esmena 22
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 23.7

23.7. Potenciar la difusió de les arts escèniques pels territoris de parla catalana, 
mitjançant l’exhibició en gira d’espectacles de producció pròpia i fomentant la gira 
de les coproduccions amb les companyies del sector. 

Esmena 23
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 23.8

23.8. Permetre als equipaments E3 de disposar de més recursos econòmics per a 
la seva programació i que el Departament de Cultura financi directament el 40% de 
les activitats que s’han cancel·lat en motiu del COVID-19. 

Esmena 24
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 23.10

23.10. Obrir una segona convocatòria per a la concessió de subvencions per a 
la millora d´infraestructura o adquisició d équipament per a empreses d árts es-
cèniques i sales privades de teatre de Catalunya, les bases de les quals estiguin 
adaptades a les conseqüències econòmiques i socials causades per la crisi del virus 
 COVID-19 i amb una previsió de dotació econòmica mínima de 500.000 euros.

Esmena 25
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició del punt 23.11

23.11. Obrir una segona convocatòria per a la concessió i augmentar la dotació 
de la línia de subvencions per a la producció de nous muntatges teatrals de sala i 
de carrer de caràcter professional, per tal d’adaptar la línia a les conseqüències i 
socials causades per la crisi del virus COVID-19 i amb una dotació econòmica mí-
nima de 500.000 euros.
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Esmena 26
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 23.13

23.13. Ampliar la dotació pressupostària de la convocatòria de subvencions per 
activitats de teatre, circ i dansa de caràcter professional

Esmena 27
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 25.2

25.2. Estudiar la possibilitat d´obrir una nova línia de subvencions i ajudes desti-
nades a el sector dels firaires perquè puguin garantir la seva viabilitat futura i pal·liar 
les pèrdues ocasionades per la crisi de virus COVID19.

Esmena 28
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 26

26. Seguir aplicant l’estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la 
integritat pública aprovada pel Govern el 20 de gener de 2020.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 68683; 68697; 68738; 68761 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 

16.06.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 68683)

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, David Mejía Ayra, diputado del Grup Parlamen-

tari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento 
del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la moción, subsiguiente a la 
interpelación al Govern sobre les discriminacions en els diferents àmbits (tram. 302-
00212/12).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De adición al punto 1

 1. Mostra la seva preocupació davant de l’auge d’actituds xenòfobes, intolerants i 
excloents i l’augment del discurs d’odi dirigit cap a persones migrades i racialitzades 
encoratjades per partits i organitzacions extremistes. 

Enmienda 2
GP de Ciutadans
De modificación del punto 4 que quedaría redactado de la siguiente manera

4. Recorda que la millor protecció del dret fonamental a la igualtat que tenen tots 
els dels ciutadans gràcies a la nostra Constitució és el compliment efectiu del deure 
de tots els poders públics de promoure la igualtat en totes les seves actuacions. 
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Enmienda 3
GP de Ciutadans
De modificación del punt 8 que quedaria redactado de la siguiente manera

8. Al Govern de la Generalitat a agilitzar els tràmits dels informes d’arrelament 
tot garantint l’oferta educativa per adquirir les competències lingüístiques en les 
dues llengües cooficials a la nostra Comunitat Autònoma i que la llengua no consti-
tueixi un motiu per denegar l’arrelament sempre que la persona sol·licitant es pugui 
expressar amb una de les llengües oficials a Catalunya.

Enmienda 4
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo punto 13

13. El Parlament de Cataluña se enorgullece de que España sea un Estado Soci-
al y Democrático de Derecho en el que derecho fundamental de los ciudadanos a la 
igualdad y la correlativa prohibición de discriminación por cualquier motivo como 
raza, ideología, religión, orientación sexual y expresión o identidad de género es un 
valor esencial, lo que ha hecho de España un país acogedor, diverso, abierto y mo-
derno. 

Enmienda 5
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo punto 14

14. El Parlamento de Cataluña condena por racistas y supremacistas las expresi-
ones insultantes, ofensivas y discriminatorias del Sr. Torra vertidas en su obra «La 
llengua i les bèsties» (sic). 

Palacio del Parlamento, 11 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; David Mejía Ayra, diputado GP Cs

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 68697)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les discriminacions en els diferents 
àmbits (tram. 302-00212/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3

3. Rebutja qualsevol actuació de les forces i cossos de seguretat que puguin haver 
suposat l’aplicació d’un perfil ètnic en l’actuació.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 8

8. A plantejar al Govern d’Espanya i en la Conferència Sectorial d’Immigració 
les reformes legals i reglamentàries conduents a evitar les situacions d’irregularitat 
sobrevinguda i a simplificar les tramitacions, facilitar l’arrelament, el reagrupament 
familiar i la renovació de permisos, així com a plantejar al Govern d’Espanya l’estu-
di de fórmules per regularitzar la situació administrativa de les persones estrangeres 
que es troben en situació irregular.
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Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 12

12. A plantejar al Govern d’Espanya i en la Conferència Sectorial d’Immigració 
les reformes legals i reglamentàries conduents a facilitar l’aplicació de mesures cau-
telars alternatives a l’internament com les previstes a l’actual article 61 de la Llei 
Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya  
i la seva integració social, o d’altres que s’estimin pertinents.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 13

13. També insta el Govern de la Generalitat a:
a) Donar una atenció especialitzada als menors que han estat víctimes de tràfic i 

d’explotació sexuals i garantir l’atenció de professionals amb la formació adequada 
per a atendre els joves que migren sols i per a la detecció, l’abordatge i l’atenció dels 
infants que són víctimes de tràfic d’éssers humans.

b) Garantir els recursos necessaris per a assegurar una atenció psicològica i psi-
quiàtrica urgent als menors que ho requereixin.

c) Ampliar el conveni amb el torn d’ofici del Consell de l’Advocacia Catalana 
perquè des del primer moment els Mossos d’Esquadra informin els menors de llur 
dret a tenir assistència lletrada.

d) Desenvolupar la figura professional de l’assessor de l’adolescent estranger 
sense suport familiar, com a referent del jove des de l’acollida fins a la integració i 
emancipació. L’assessoria ha d’ésser una figura independent del sistema de protec-
ció i té per objectiu oferir un suport estable en l’activació dels recursos i les trami-
tacions juridicoadministratives.

e) Garantir els recursos especialitzats suficients perquè la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència sigui proactiva en la sol·licitud dels permisos 
de treball per als joves que estan sota la seva tutela, de manera que obtinguin amb 
celeritat autoritzacions de residència i treball, també en el cas de les tramitacions 
que s’han de fer una vegada compleixen divuit anys.

f) Incrementar en un 20% les prestacions que l’Institut Català de l’Acolliment i 
de l’Adopció (ICAA) atorga a les famílies acollidores d’infants i adolescents tutelats 
per la Generalitat de Catalunya.

g) Incrementar els plans d’inserció laboral específics per a joves extutelats en col-
laboració amb el teixit empresarial, que permetin accedir a un contracte de treball 
d’una durada mínima d’un any i ampliable fins que duri la resolució del tràmit de 
permís de residència. 

h) Duplicar el pressupost assignat als Serveis de Primera Acollida (actual fitxa 7)  
del Contracte Programa de Serveis Socials, congelat des de fa 10 anys, tot i l’incre-
ment d’atribucions a aquest servei. 

i) En el termini de 3 mesos, aprovar el Reglament de desenvolupament 
LLEI 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb càr-
rec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut, que aclareixi els criteris 
d’atenció de les persones en situació administrativa irregular.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 14

14. Incrementar els recursos de la inspecció de treball en el seguiment de les 
condicions laborals dels temporers, especialment durant els mesos on es concentra 
major demanda d’aquests treballadors i treballadores. 
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Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 15

15. Insta també el Govern de la Generalitat a:
a) Posar en funcionament un pla de xoc mesures de suport als processos de regu-

larització dins l’àmbit de les seves competències. 
b) Impulsar un programa de difusió entre els agents econòmics que puguin fer 

contractes de treball i entre la ciutadania, per al coneixement i la implementació 
del procediment de l’arrelament social per accedir a la regularitat administrativa. 

c) Donar suport a la presentació de projectes de treball per compte propi per ac-
cedir a la regularitat administrativa. 

d) Contribuir a la creació de cooperatives de treball que permetin que les treba-
lladores de les cures tinguin accés a la regularitat administrativa. 

e) Impulsar polítiques actives d’ocupació que permetin el manteniment i l’accés 
a la regularitat administrativa. 

f) Difondre la utilitat de l’informe 03 (segons RLOEX, Informe d’esforç d’integra-
ció), per evitar la irregularitat administrativa. 

g) Impulsar un pla per tal que els joves migrats sols, d’entre 18 i 21 anys, puguin 
accedir a la inserció laboral i a la regularitat administrativa a llarg termini. 

h) Impulsar actuacions de prevenció del racisme i la xenofòbia i de foment de la 
convivència. 

i) Vetllar pel compliment de les mesures de prevenció de riscos laborals i sanità-
ries a les empreses per garantir una incorporació adequada a la feina, especialment 
pel que fa als llocs més desregulats, com ara el treball de la llar.”

Palau del Parlament, 12 de juny de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt,  

GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 68738)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les discriminacions en els diferents àmbits (tram. 302-00212/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió 

8. A reclamar al Govern espanyol la regularització de les 150.000 persones en 
situació irregular a Catalunya i les més de 600.000 persones en l’Estat espanyol, 
com han fet altres països de la Unió Europea com Itàlia i Portugal, que ja han portat 
a terme amplis processos de regularització als seus respectius territoris per tal de 
garantir els drets a totes aquelles persones que han contribuït de manera invisible a 
superar la crisi de la COVID-19. 

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 9

9. A fer totes les gestions polítiques i executives necessàries per garantir que tots 
els Ajuntaments compleixin amb el Reial Decret 1690/1986, de 11 de juliol, per po-
der fer efectiva la obligació de tota persona a inscriure’s al Padró del municipi en 
què resideixi habitualment, davant de la negativa d’alguns Ajuntaments a permetre 



BOPC 626
18 de juny de 2020

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 51 

el seu empadronament, impedint així que part de la ciutadania tingui accés a drets 
fona-mentals que els hi són inherents i agreujant la seva situació de vulnerabilitat.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 12

12. A reclamar al Govern espanyol que tanqui de manera definitiva els Centres 
d’Internament per a Estrangers (CIEs), ja que suposa un internament forçós injusti-
ficat i - tal com s’ha vist durant aquests mesos en què s’ha mantingut tancat – inne-
cessari que perpetua una expressió de racisme institucional i estructural. Mentre els 
CIE es mantinguin oberts, que el Govern de la Generalitat treballi per garantir els 
drets de les persones internes, tals com l’accés a l’assistència jurídica gratuïta i la 
denúncia de possibles vulneracions de drets.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 13

13. A garantir condicions de dignitat a les persones que arriben a Catalunya per 
treballar en la campanya de la fruita, donant compliment a la Resolució 346/XII del 
Parlament de Catalunya i a comprometre’s a assumir amb celeritat la gestió pública 
de les necessitats socials i laborals dels temporers, implicant a tots els actors que in-
tervenen en la campanya per a que assumeixin llur responsabilitat, constituint amb 
urgència una taula de coordinació institucional amb les Administracions i agents 
socials, agraris i veïnals.

Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 14

14. A fer efectiu el dret de totes les persones que viuen a Catalunya i es troben 
sense ingressos a percebre la Renda Garantida de Ciutadania independentment de 
la seva situació administrativa, tal com han fet al País Valencià o a les Illes Balears. 

Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 15

15. A impulsar mesures efectives de prevenció, control i eradicació de les actua-
cions policials de caràcter racista, que incompleixen els codis d’ètica policial i es-
devenen una vulneració de drets fonamentals i violència institucional. Així mateix, 
portar a terme la formació dels cossos de seguretat per acabar amb les identifica-
cions i detencions arbitràries cap a persones racialitzades o en situació administra-
tiva irregular. 

Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 16

16. A obrir un expedient als agents implicats en la denúncia efectuada per SOS 
Racisme en una intervenció de Mossos d’Esquadra a Sant Feliu Sasserra i adoptar 
mesures cautelars que suposin, com a mínim, la retirada de funcions de treball al 
carrer fins que hi hagi sentència ferma. Així mateix, insta el Govern a actuar amb 
contundència en tots els casos de denúncies per actuacions racistes per part de tre-
balladors o treballadores públics.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 68761)

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

d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
discriminacions en els diferents àmbits (tram. 302-00212/12).

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

1. Manifesta la seva preocupació davant de l’auge d’actituds xenòfobes i l’aug-
ment del discurs d’incitació a l’odi dirigit cap a persones migrades i racialitzades 
encoratjades per partits d’extrema dreta, organitzacions i agrupacions de caràcter 
violent i racista.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 2

2. Assumeix que la crisi de la COVID-19 afecta de manera desigual a la ciutada-
nia, agreujant discriminacions patents en la societat catalana, en especial a aquelles 
persones que viuen en situacions de desigualtat social i de condicions de vulnera-
bilitat.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 3

3. Rebutja les actuacions policials d’alguns membres dels diferents cossos de 
seguretat, cap a persones racialitzades, que s’han produït durant les restriccions en 
la mobilitat establertes per l’estat d’alarma, i que de fet aquestes pràctiques ja han 
estat recentment condemnades, entre d’altres, pel Consell Nacional de Dones de 
Catalunya.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 4

4. Manifesta la necessitat de disposar d’una Llei d’igualtat de tracte i no-discri-
minació per tal de poder oferir una millor protecció als drets de la ciutadania i dotar 
a les administracions públiques d’una eina que proposi mesures per fer front a les 
discriminacions.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya
D’addició en el punt 6

6. Rebutja qualsevol tipus d’expressió, actitud o actuació de caràcter racista o que 
impliqui discriminació racial en qualsevol àmbit de la societat. 

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya
D’addició en el punt 7

7. Mostra la seva preocupació per la doble discriminació que pateixen les dones 
migrades i racialitzades que enforteix l’empobriment, les desigualtats, la segregació, 
el racisme, el classisme i el masclisme cap a aquest col·lectiu.
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Esmena 7
GP de Junts per Catalunya
D’addició en el punt 8

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

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 10

10. A reclamar al Govern espanyol l’agilització burocràtica dels tràmits d’homo-
logació de títols, per tal de facilitar el reconeixement de les capacitats professionals 
de les persones migrades residents en territori espanyol perquè puguin desenvolu-
par-se professionalment i socialment.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya
D’addició en el punt 11

11. A reclamar al Govern espanyol que ratifiqui el Conveni 189 sobre les tre-
balladores i els treballadors dels serveis domèstics i de les cures de l’Organització 
Internacional del Treball, per equiparar aquestes persones a la resta de treballadors  
i treballadores del Règim general de la Seguretat Social.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt

Nou punt. Actuar sempre d’ofici en els casos en els que els agents dels cossos 
de seguretat hagin pogut incòrrer en faltes considerades com a molt greus segons 
el reglament de règim disciplinari del cos, especialment pel que fa a tota actuació 
que signifiqui discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de 
naixement o veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt

Nou punt. En cas d’investigació interna a membres dels cossos de seguretat per 
fets considerats com a molt greus, s’apliquin mesures proporcionals a la gravetat 
dels fets, sense descartar la suspensió preventiva fins que finalitzi la investigació, tal 
i com preveu l’article 34 del reglament disciplinari del cos de Mossos d’esquadra i 
l’equivalent als altres cossos policials.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures en 
l’àmbit econòmic i social en la situació actual
302-00213/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 68672; 68685; 68747 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 68672)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les mesures en l’àmbit econòmic i social en la si-
tuació actual (tram. 302-00213/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al final de la lletra c) del punt 1

c) Dignificar les condicions laborals de les treballadores que presten serveis pú-
blics. Amb diàleg amb els i les representats dels empleats públics en el marc de la 
mesa General de Negociació dels Empleats Públics

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una lletra g) al punt 1

g) Impulsar el pacte nacional d’indústria per tal de protegir el nostre teixit indus-
trial i dotar-lo d’instruments i recursos per liderar la transició ecològica. 

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 3

3) Convocar els ens locals i supralocals per acordar les actuacions necessàries 
per donar continuïtat a les convocatòries del Fons Feder previstes que tinguin una 
especial incidència en l’àmbit local.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 68685)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció, subsegüent a la interpel.
lació al Govern sobre les mesures en l’àmbit econòmic i social en la situació actual 
(tram. 302-00213/12) .

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del punt 1 lletra d)

1.d) Establir una renda garantida universal. Revisar les sol.licituds denegades in-
degudament justificades de la Renta Garantida de Ciutadania i explicar els motius 
de denegació.
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Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un punt 1 lletra d bis

1.d bis. Reduir el temps de resolució dels expedients de la Renta Garantida de 
Ciutadania de 4 mesos a 1 mes com a màxim. 

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del punt 1 lletra f

1.f Augmentar el parc públic d’habitatge. Creació d’un Pla Específic de construc-
ció d’habitatges de lloguer social que tingui com a fita arribar a un 15% del parc 
total de residència habitual. 

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 3

3. (nou). El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a treballar 
en els Pressupostos de la Generalitat del 2021 des del moment de l’aprovació de la 
present moció per poder-los presentar a temps i abans del 10 d’octubre del 2020, tal 
com preveu la Llei de Finances Públiques de Catalunya. Aquests pressupostos hau-
ran de prioritzar la despesa social i sanitària amb l’objectiu de pal.liar els efectes 
provocats per la crisi del Covid. 

Palau del Parlament, 12 de juny de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Martí Pachamé Barrera, diputat,  GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 68747)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures en l’àm-
bit econòmic i social en la situació actual (tram. 302-00213/12).

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

1. Que en un període no superior a un mes consensuï amb tots els grups parla-
mentaris una proposta d’ampliació del pressupost amb l’objectiu de respondre als 
reptes col·lectius que ha suposat l’epidèmia de la COVID-19.

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

2. Rescindir de forma immediata Treballar perquè es rescindeixi el contracte ne-
gociat sense publicitat subscrit el dia 29/05/2020 amb l’empresa Ferroser Servicios 
Auxiliares SA per fer el seguiment de contactes positius mitjançant scouts amb nú-
mero de codi d’expedient CE133-2020 per valor de 17.690.169,02 €.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals 
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre el projecte IdentiCat
354-00174/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals  
i Administració Pública, en la sessió 20, tinguda el 08.06.2020, DSPC-C 498.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre els 
efectes econòmics en el teixit productiu dels esdeveniments que han 
tingut lloc del 14 al 20 d’octubre de 2019
354-00193/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 22, tinguda 
l’11.06.2020, DSPC-C 503.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals 
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i  
Administració Pública sobre les dades relatives a l’increment 
d’accidents laborals que exposa l’informe de Comissions Obreres 
sobre prevenció de riscos laborals a la Generalitat en el període 
1996-2016
354-00206/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals  
i Administració Pública, en la sessió 20, tinguda el 08.06.2020, DSPC-C 498.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre 
els incidents que van tenir lloc a la plaça Cívica de la Universitat 
Autònoma de Barcelona l’11 de desembre de 2019
354-00217/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 22, tinguda 
l’11.06.2020, DSPC-C 503.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre 
l’accident químic a l’empresa Industrias Químicas de Óxido de 
Etileno (Iqoxe)
354-00237/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 22 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda 
l’11.06.2020, DSPC-C 503.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els 
efectes en el Besòs de l’incendi de l’empresa Derpin de Montornès 
del Vallès (Vallès Oriental)
354-00245/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 14 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
15.06.2020, DSPC-C 505.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
els motius pels quals l’Agència Catalana de l’Aigua no va autoritzar 
l’obertura de les comportes dels embassaments del Ter davant els 
anuncis de fortes tempestes
354-00249/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 14 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
15.06.2020, DSPC-C 505.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre 
l’anunci de Nissan
354-00253/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixe-
ment, en la sessió 22, tinguda l’11.06.2020, DSPC-C 503.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals 
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre l’estratègia del Govern amb relació a la 
intel·ligència artificial
354-00259/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals  
i Administració Pública, en la sessió 20, tinguda el 08.06.2020, DSPC-C 498.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixe-
ment, en la sessió 22, tinguda l’11.06.2020, DSPC-C 503.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la 
consellera de Cultura sobre la gestió de la Institució de les Lletres 
Catalanes
354-00280/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units (reg. 
64011).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Cultura, 12.06.2020.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals  
i Administració Pública, en la sessió 20, tinguda el 08.06.2020, DSPC-C 498.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre les 
accions adoptades per a evitar el tancament de l’empresa Nissan
354-00288/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixe-
ment, en la sessió 22, tinguda l’11.06.2020, DSPC-C 503.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i la 
Consellera de Salut sobre la gestió pressupostària de la despesa 
extraordinària de salut que ha comportat la crisi de la Covid-19
354-00290/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Alícia Romero Llano, juntament amb una altra dipu-
tada del GP PSC-Units (reg. 65240).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Salut, 15.06.2020.

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la ses-
sió 20, tinguda el 08.06.2020, DSPC-C 498.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals  
i Administració Pública, en la sessió 20, tinguda el 08.06.2020, DSPC-C 498.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre el 
reforçament de la xarxa de delegacions del Govern a l’exterior durant 
la pandèmia de la Covid-19
354-00308/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Susana Beltrán García, del GP Cs (reg. 67360).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 12.06.2020.

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

Sol·licitud de compareixença del director general de Patrimoni davant 
la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè exposi el contingut 
de l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 18/2018, 
sobre la gestió d’actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, 
corresponent als exercicis del període 2011-2014
356-00317/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 14, tinguda el 
12.06.2020, DSPC-C 504.

Sol·licitud de compareixença del director general de Turisme 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui les 
accions que es duen a terme per a donar compliment a l’Informe de 
fiscalització 8/2019, corresponent a l’exercici del 2017
356-00644/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 22, tinguda l’11.06.2020, DSPC-C 503.

Sol·licitud de compareixença de Margarita Arboix, rectora de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement perquè informi sobre els incidents que van tenir lloc 
a la plaça Cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona l’11 de 
desembre de 2019
356-00657/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 22, tinguda 
l’11.06.2020, DSPC-C 503.
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Sol·licitud de compareixença de la interventora general de la 
Generalitat davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè 
informi sobre l’informe de la Intervenció General de la Generalitat 
relatiu a les irregularitats en la gestió de la societat Circuits de 
Catalunya
356-00672/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 22, tinguda l’11.06.2020, DSPC-C 503.

Sol·licitud de compareixença del director general de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat perquè informi sobre l’explosió del 14 de gener de 2020 
en una planta petroquímica de Tarragona
356-00682/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 14 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
15.06.2020, DSPC-C 505.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat 
Ambiental i Canvi Climàtic davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat perquè informi sobre les causes per les quals l’empresa 
Dictesa no va superar la inspecció mediambiental
356-00703/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 14 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
15.06.2020, DSPC-C 505.

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 22, tinguda 
l’11.06.2020, DSPC-C 503.
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Sol·licitud de compareixença de Laura Borràs i Castanyer, diputada al 
Congrés dels Diputats i exconsellera de Cultura, davant la Comissió 
de Cultura perquè informi sobre la gestió de la Institució de les 
Lletres Catalanes
356-00747/12

SOL·LICITUD

Presentació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units (reg. 64012).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 12.06.2020.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Pons i Novell, síndic de la 
Sindicatura de Comptes, davant la Comissió de Cultura perquè 
informi sobre les conclusions de l’Informe de fiscalització 2/2020, 
sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici 
del 2018
356-00748/12

SOL·LICITUD

Presentació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units (reg. 64013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 12.06.2020.

Sol·licitud de compareixença del president de la Junta de Govern de 
la Institució de les Lletres Catalanes davant la Comissió de Cultura 
perquè informi sobre la contractació pública irregular de la Institució 
de les Lletres Catalanes
356-00752/12

SOL·LICITUD

Presentació: Héctor Amelló Montiu, juntament amb una altra diputada del GP Cs 
(reg. 64302).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 12.06.2020.

Sol·licitud de compareixença del responsable de contractació pública 
de la Institució de les Lletres Catalanes davant la Comissió de 
Cultura perquè informi sobre la contractació pública irregular de la 
Institució de les Lletres Catalanes
356-00753/12

SOL·LICITUD

Presentació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs (reg. 64306).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 12.06.2020.
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Sol·licitud de compareixença d’Oriol Ponsatí Murlà, director de la 
Institució de les Lletres Catalanes, davant la Comissió de Cultura 
perquè informi sobre la contractació pública irregular de la Institució 
de les Lletres Catalanes
356-00754/12

SOL·LICITUD

Presentació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs (reg. 64307).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 12.06.2020.

Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre el sistema de recopilació de 
dades sobre la Covid-19
356-00760/12

SOL·LICITUD

Presentació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units (reg. 65811).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.06.2020.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 22, tinguda l’11.06.2020, DSPC-C 503.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 22, tinguda l’11.06.2020, DSPC-C 503.
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Sol·licitud de compareixença de Juan Luis Pla de la Rosa, director 
de Relacions Institucionals de Nissan España, davant les comissions 
d’Empresa i Coneixement i de Treball, Afers Socials i Famílies perquè 
informi sobre el tancament de les plantes de Nissan
356-00772/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 22, tinguda l’11.06.2020, DSPC-C 503.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 22, tinguda l’11.06.2020, DSPC-C 503.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes, en la sessió 14, tinguda el 12.06.2020, DSPC-C 504.

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 14, tinguda el 
12.06.2020, DSPC-C 504.
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Proposta de compareixença del responsable de la contractació 
pública de la Institució de les Lletres Catalanes davant la Comissió 
de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre la seva posició 
amb relació al procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2020, 
sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici 
del 2018
362-00011/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes, en la sessió 14, tinguda el 12.06.2020, DSPC-C 504.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la 
consellera d’Empresa i Coneixement sobre l’anunci de Nissan
355-00173/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 22, tinguda 
l’11.06.2020, DSPC-C 503.

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la 
consellera d’Empresa i Coneixement sobre les conseqüències de la 
Covid-19 en el teixit productiu
355-00174/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 22, tinguda 
l’11.06.2020, DSPC-C 503.

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la 
consellera d’Empresa i Coneixement sobre les accions adoptades per 
a evitar el tancament de l’empresa Nissan
355-00175/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 22, tinguda 
l’11.06.2020, DSPC-C 503.
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Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i 
Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals  
i Administració Pública sobre el projecte IdentiCat
355-00176/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió 
20, tinguda el 08.06.2020, DSPC-C 498.

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i 
Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre les dades relatives a l’increment 
d’accidents laborals que exposa l’informe de Comissions Obreres 
sobre prevenció de riscos laborals a la Generalitat en el període 
1996-2016
355-00177/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió 
20, tinguda el 08.06.2020, DSPC-C 498.

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i 
Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals  
i Administració Pública sobre l’estratègia del Govern amb relació a la 
intel·ligència artificial
355-00178/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió 
20, tinguda el 08.06.2020, DSPC-C 498.

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i 
Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals  
i Administració Pública sobre el pla de retorn dels treballadors 
públics
355-00179/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió 
20, tinguda el 08.06.2020, DSPC-C 498.
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Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i 
Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals  
i Administració Pública sobre les raons per les quals no s’ha donat 
una atenció adequada a les necessitats de dispositius digitals i de 
connectivitat dels alumnes
355-00180/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió 
20, tinguda el 08.06.2020, DSPC-C 498.

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

Compareixença del director general de Turisme davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement per a explicar les accions que es duen a 
terme per a donar compliment a l’Informe de fiscalització 8/2019, 
corresponent a l’exercici del 2017
357-00734/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 22, tinguda 
l’11.06.2020, DSPC-C 503.

Compareixença de la interventora general de la Generalitat davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre l’informe de 
la Intervenció General de la Generalitat relatiu a les irregularitats en 
la gestió de la societat Circuits de Catalunya
357-00735/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 22, tinguda 
l’11.06.2020, DSPC-C 503.

Compareixença de Frank Torres, director de Nissan Motor Ibérica, 
davant les comissions d’Empresa i Coneixement i de Treball, Afers 
Socials i Famílies per a informar sobre el tancament de les plantes 
de Nissan
357-00736/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 22, tinguda 
l’11.06.2020, DSPC-C 503.
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Compareixença de Genís Alonso, vicepresident de Nissan Motor 
Ibérica, davant les comissions d’Empresa i Coneixement i de Treball, 
Afers Socials i Famílies per a informar sobre el tancament de les 
plantes de Nissan
357-00737/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 22, tinguda 
l’11.06.2020, DSPC-C 503.

Compareixença de Juan Luis Pla de la Rosa, director de Relacions 
Institucionals de Nissan España, davant les comissions d’Empresa 
i Coneixement i de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar 
sobre el tancament de les plantes de Nissan
357-00738/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 22, tinguda 
l’11.06.2020, DSPC-C 503.

Compareixença de Gianlucca de Ficchy, vicepresident sènior de 
Nissan Europe, davant les comissions d’Empresa i Coneixement i de 
Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre el tancament de 
les plantes de Nissan
357-00739/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 22, tinguda 
l’11.06.2020, DSPC-C 503.
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