
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 782/XII del Parlament de Catalunya, sobre la construcció d’un centre de 
dia i residència per a gent gran al barri de la Maternitat i Sant Ramon, del districte 
de les Corts de Barcelona
250-00913/12
Adopció 11

Resolució 783/XII del Parlament de Catalunya, sobre el Centre de Formació Profes-
sional d’Automoció de Martorell i l’Agència Pública de Formació i Qualificació Pro-
fessionals de Catalunya
250-01043/12
Adopció 11

Resolució 784/XII del Parlament de Catalunya, sobre el funcionament del Centre de 
Formació Professional d’Automoció de Martorell
250-01068/12
Adopció 12

Resolució 785/XII del Parlament de Catalunya, sobre la tramitació de la llei de fo-
ment de l’associacionisme
250-01048/12
Adopció 13

Resolució 786/XII del Parlament de Catalunya, sobre el finançament de la moder-
nització i la digitalització del petit comerç
250-00969/12
Adopció 13

Resolució 787/XII del Parlament de Catalunya, sobre el pagament als proveïdors de 
la Generalitat
250-01009/12
Adopció 14

Resolució 788/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
8/2019, sobre l’Agència Catalana de Turisme, corresponent a l’exercici del 2017
256-00028/12
Adopció 14

Resolució 789/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
9/2019, sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística, corresponent a l’exer-
cici del 2016
256-00029/12
Adopció 15

Resolució 790/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
10/2019, sobre la contractació administrativa del Departament de Justícia, corres-
ponent a l’exercici del 2016
256-00030/12
Adopció 15
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1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o 
memòries de la Sindicatura de Comptes

Memòria i compte de la Sindicatura de Comptes corresponents al 2019
256-00043/12
Coneixement de l’Informe 16

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 la reclamació de la devolució de les subvencions per-
cebudes per la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes
250-01175/12
Rebuig 17

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les do-
nes a erradicar la violència masclista
202-00067/12
Nou termini per a proposar compareixences 18

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 22/2020, del 2 de juny, pel qual es determinen els òrgans competents 
per tramitar les sancions per incompliments de la normativa reguladora de l’estat 
d’alarma denunciats pels diferents cossos policials
203-00047/12
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 18

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la tècnica farmacològica en l’accés a la 
interrupció voluntària de l’embaràs als centres d’atenció primària i d’atenció a la sa-
lut sexual i reproductiva
250-01171/12
Esmenes presentades 20

Proposta de resolució sobre la manca d’infermeres a les comarques de Tarragona
250-01178/12
Esmenes presentades 21

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a Sant Cugat del Vallès
250-01179/12
Esmenes presentades 21

Proposta de resolució sobre la minimització de la situació generada per la crisi sa-
nitària al sector de les colònies escolars
250-01246/12
Esmenes presentades 22

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi per a quantificar els danys eco-
nòmics causats per la Covid-19
250-01248/12
Esmenes presentades 23

Proposta de resolució sobre la necessitat d’impulsar el projecte Hard Rock Enter-
tainment World
250-01249/12
Esmenes presentades 23

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents de protecció i prevenció 
a les residències i centres per a persones amb discapacitat arran de la pandèmia 
de Covid-19
250-01251/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24
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Proposta de resolució sobre la atenció de les necessitats de salut mental derivades 
de la pandèmia de Covid-19
250-01252/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la realització d’un pla de diagnosi i seguiment amb re-
lació a la vulnerabilitat dels menors i llurs progenitors
250-01253/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la realització d’un pla de diagnosi i seguiment amb re-
lació a la vulnerabilitat dels menors i llurs progenitors durant la crisi de la Covid-19
250-01254/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre l’execució urgent d’un pla per a la reactivació de les 
activitats extraescolars i ajuda en el sector del lleure i turístic
250-01255/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts per als treballadors autònoms, 
de compensació per les pèrdues econòmiques arran de la Covid-19
250-01256/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre el reconeixement del professorat
250-01257/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució de condemna de les pràctiques antisemites
250-01258/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a millorar la liquiditat dels au-
tònoms i de les petites i mitjanes empreses
250-01259/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a facilitar la liquiditat del tei-
xit empresarial
250-01260/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a facilitar la liquiditat del teixit 
empresarial a l’àmbit turístic
250-01261/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la campanya «Mascareta 19» a les far-
màcies
250-01264/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de rescat urgent per als sectors del 
comerç, els serveis, l’artesania i la moda, afectats econòmicament per la Covid-19
250-01266/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre l’aplicació d’un pla de rescat urgent del sector turístic 
afectat econòmicament per la Covid-19
250-01267/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la tasca dels treballadors públics
250-01269/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la creació de diversos fons per a la lluita contra els 
efectes de la Covid-19
250-01270/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre el reforçament del model d’atenció als alumnes amb 
necessitats educatives especials
250-01271/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27
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Proposta de resolució sobre la reducció de la càrrega fiscal al turisme arran de la 
Covid-19
250-01272/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’actuació per a les residències 
de gent gran
250-01274/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre l’alliberament de recursos del Departament d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a la lluita contra el coronavirus
250-01275/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre l’elaboració de protocols de prevenció i seguretat es-
pecífics per al sector del turisme arran de la crisi de la Covid-19
250-01276/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria de dos anys prorrogables 
de l’increment de l’impost de successions i donacions
250-01277/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la contribució a accelerar una vacuna d’accés univer-
sal contra la Covid-19
250-01278/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per al sector de les fires d’atraccions
250-01279/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria urgent de dos anys pror-
rogables de l’increment del tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques
250-01280/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre els ajuts a les petites i mitjanes empreses perquè 
s’adaptin als canvis d’hàbits de consum
250-01282/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per al sector de les fires comer-
cials i els congressos
250-01283/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució de creació d’un fons específic per a afrontar possibles crisis 
sanitàries
250-01284/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre el foment del teletreball
250-01285/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre l’activació d’una línia de microcrèdits de fins a 25.000 
euros per a establiments de restauració afectats per la Covid-19
250-01286/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre el garantiment de la conciliació laboral i familiar en 
temps de la Covid-19
250-01288/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre el reforçament de la neteja de la roba laboral dels pro-
fessionals de la salut
250-01289/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30
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Proposta de resolució sobre la protecció de la infància davant qualsevol forma de 
violència en el context de la crisi sanitària de la Covid-19
250-01290/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la revisió i actualització dels protocols d’actuació en 
el pla de desconfinament
250-01291/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la creació d’un fons per a cobrir les despeses dels ca-
talans atrapats a l’estranger durant la crisi de la Covid-19
250-01295/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre l’aprofitament de les oportunitats de les cadenes de 
valor incompletes a la indústria catalana
250-01296/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la dotació d’un fons per a sufragar les despeses extra-
ordinàries de les universitats provocades per la Covid-19
250-01297/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre l’adequació de l’atenció primària a la lluita contra la 
Covid-19 i els possibles rebrots
250-01298/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre l’adequació urgent dels sistemes d’emergències a la 
lluita contra la Covid-19 i els possibles rebrots
250-01299/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per al col·lectiu dels joves i 
els adolescents davant la situació generada per la Covid-19 i la crisi socioeconòmica
250-01301/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la dotació dels mitjans necessaris que garanteixin la 
continuïtat dels cursos l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida
250-01306/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents relatives a l’addicció dels 
menors als videojocs
250-01307/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre l’establiment de protocols sanitaris que permetin la 
represa d’intercanvis entre Aran i el departament francès de l’Alta Garona en les 
diverses etapes del desconfinament
250-01311/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya que condemna la Generalitat a pagar els deutes als ajuntaments
250-01315/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un pla industrial que garanteixi 
el subministrament de material sanitari
250-01316/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla urgent de garantia residencial per 
als sensesostre
250-01317/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre l’activació urgent d’un programa de detecció i atenció 
de les addiccions en el context de la crisi de la Covid-19
250-01318/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla urgent sobre les necessitats de 
la infància i l’adolescència
250-01319/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre el compliment de la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya amb relació al pagament als ajuntaments del finançament de les 
quotes de les llars d’infants municipals
250-01321/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la responsabilitat parlamentària pel malbaratament de 
recursos públics amb propaganda separatista difosa per les delegacions del Go-
vern a l’exterior
250-01341/12
Presentació: GP Cs 35

Proposta de resolució sobre l’escalada de la violència i la crisi de drets humans a Xile
250-01342/12
Presentació: GP CatECP, SP CUP-CC 36

Proposta de resolució sobre la reactivació urgent del Pla territorial parcial del Pe-
nedès
250-01343/12
Presentació: GP CatECP 38

Proposta de resolució sobre la residència Domusvi Can Buxeres, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
250-01344/12
Presentació: GP Cs 40

Proposta de resolució sobre la seguretat dels professionals de la salut
250-01345/12
Presentació: GP Cs 41

Proposta de resolució sobre l’atenció de les persones amb trastorns de l’espectre 
autista i llurs famílies durant la crisi de la Covid-19
250-01346/12
Presentació: GP Cs 42

Proposta de resolució sobre el suport al sector del transport discrecional i turístic 
de viatgers arran de la crisi de la Covid-19
250-01347/12
Presentació: GP Cs 44

Proposta de resolució sobre mesures urgents per al reforç educatiu a l’estiu
250-01348/12
Presentació: GP Cs 45

Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policials a Santa Coloma de Gra-
menet davant l’increment de la delinqüència i els robatoris
250-01350/12
Presentació: GP Cs 46

Proposta de resolució sobre mesures de conscienciació i sensibilització sobre la 
soledat no desitjada
250-01351/12
Presentació: GP Cs 47

Proposta de resolució sobre els tràmits necessaris per a la signatura d’un conveni 
de col·laboració amb el Casal Lambda
250-01352/12
Presentació: GP Cs 49

Proposta de resolució sobre els mecanismes de reforç contra la violència infantil
250-01353/12
Presentació: GP Cs 50

Proposta de resolució sobre la retirada de la campanya «No em canviïs la llengua»
250-01354/12
Presentació: GP Cs 51

Proposta de resolució sobre la necessitat del reforç en les mesures de polítiques 
de la infància
250-01355/12
Presentació: GP Cs 52
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Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pla de futur per al sector del salva-
ment aquàtic
250-01356/12
Presentació: GP Cs 53

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 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 55

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre el racisme institu-
cional i estructural en la gestió de la seguretat
252-00027/12
Presentació: Jordi Albert i Caballero, juntament amb vint-i-nou altres diputats del GP ERC 55
Tramitació pel procediment d’urgència 57
Termini de presentació d’esmenes 57

4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 609/XII, sobre el transport adaptat del Pla 
d’Urgell
290-00561/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  58

Control del compliment de la Resolució 612/XII, sobre la revisió del procediment 
d’avaluació del grau de discapacitat
290-00564/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  59

Control del compliment de la Resolució R646/XII, sobre les accions necessàries per 
a lluitar contra la pobresa energètica
290-00599/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  59

Control del compliment de la Resolució 699/XII, sobre els treballadors jubilats d’En-
desa
290-00644/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  61

Control del compliment de la Resolució 713/XII, sobre els efectius del Cos de Mos-
sos d’Esquadra destinats a casos de violència masclista
290-00658/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  61

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de l’interventor general de la Generalitat davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la idoneïtat de la seva designació
356-00700/12
Rebuig de la sol·licitud 63

Sol·licitud de compareixença d’Ignasi Planas Rivas, president de la Federació Catalana 
de Rugbi, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la situació 
de la Federació i sobre el dèficit d’instal·lacions esportives per a la pràctica del rugbi
356-00702/12
Acord sobre la sol·licitud 63

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Administració Local davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els pagaments pendents dels 
serveis bàsics del Barcelonès que depenen de la comissió liquidadora del Consell 
Comarcal
356-00738/12
Acord sobre la sol·licitud 63
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Sol·licitud de compareixença d’Alfred Bosch i Pascual, exconseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre els presumptes casos d’assetjament sexual vinculats al seu 
ex-cap de gabinet
356-00745/12
Acord sobre la sol·licitud 63

Sol·licitud de compareixença d’Artur Mas i Gavarró, expresident de la Generalitat, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la confirmació per part 
del Tribunal Suprem de la sentència de la Secció Desena de l’Audiència Provincial 
de Barcelona amb relació al cas Palau
356-00749/12
Acord sobre la sol·licitud 64

Sol·licitud de compareixença d’Artur Mas i Gavarró, expresident de la Generalitat i 
de Convergència Democràtica de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucio-
nals perquè informi sobre la condemna ferma confirmada pel Tribunal Suprem amb 
relació al cas Palau
356-00750/12
Acord sobre la sol·licitud 64

Sol·licitud de compareixença de Laura Borràs i Castanyer, exconsellera de Cultura, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la contractació pú-
blica presumptament irregular de la Institució de les Lletres Catalanes que exposa 
la Sindicatura de Comptes
356-00751/12
Rebuig de la sol·licitud 64

Sol·licitud de compareixença d’Ángel Puertas, coordinador de l’Observatori Cívic 
de la Violència Política de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals per-
què presenti l’informe sobre la violència política a Catalunya corresponent al segon 
semestre del 2019
356-00756/12
Rebuig de la sol·licitud 64

Sol·licitud de compareixença de José Montilla Aguilera, expresident de la Generalitat, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la seva incorporació 
a l’empresa Enagás com a conseller independent
356-00767/12
Acord sobre la sol·licitud 65

Sol·licitud de compareixença de José Montilla Aguilera, expresident de la Generalitat, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la seva incorporació 
al Consell d’Administració d’Enagás
356-00768/12
Acord sobre la sol·licitud 65

Sol·licitud de compareixença de José Montilla Aguilera, expresident de la Generali-
tat, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la compatibilitat 
de mantenir una dedicació al sector privat i els beneficis derivats de la normativa 
d’expresidents de la Generalitat
356-00774/12
Acord sobre la sol·licitud 65

Sol·licitud de compareixença de José Montilla Aguilera, expresident de la Generalitat, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la seva incorporació 
a Enagás i la compatibilització d’aquesta responsabilitat amb les tasques i els drets 
derivats de la seva condició d’expresident de la Generalitat
356-00777/12
Acord sobre la sol·licitud 65

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

Compareixença en ponència de Rosa Maria Sánchez Sánchez amb relació a la Pro-
posició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la 
Generalitat
353-00166/12
Substanciació 66
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Compareixença en ponència d’Itziar González i Virós, exregidora del districte de 
Ciutat Vella de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral 
dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat
353-00172/12
Substanciació 66

Compareixença del director de l’Agència Catalana de l’Aigua davant la Comissió de 
Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre els motius pels quals l’Agència 
no va autoritzar l’obertura de les comportes dels embassaments del Ter davant els 
anuncis de fortes tempestes
357-00732/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 66

Compareixença del director de l’Agència Catalana de l’Aigua davant la Comissió de 
Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la gestió de l’emergència causa-
da pel temporal Gloria
357-00733/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 66

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

4.70.10. Altres comunicacions

Acord del Govern 77/2020, del 9 de juny, pel qual s’aprova el document final del 
Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement
335-00006/12
Presentació: Govern de la Generalitat 67
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 782/XII del Parlament de Catalunya, sobre la construcció 
d’un centre de dia i residència per a gent gran al barri de la 
Maternitat i Sant Ramon, del districte de les Corts de Barcelona
250-00913/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 27, 10.06.2020, DSPC-C 500

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 10 
de juny de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una residència per a gent gran al barri de la Maternitat i Sant Ramon, del districte 
de les Corts de Barcelona (tram. 250-00913/12), presentada pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i 
el Grup Parlamentari Republicà (reg. 47939).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir la coordinació i la col·laboració entre els departaments de la Genera-

litat implicats en el projecte de construcció del centre de dia i residència del carrer 
de Benavent del barri de la Maternitat i Sant Ramon, del districte de les Corts de 
Barcelona, amb l’objectiu de tenir redactat l’avantprojecte, el projecte bàsic i execu-
tiu i l’estudi de seguretat i salut, i qualsevol altre que sigui necessari, durant el pri-
mer trimestre del 2021.

b) Garantir la posada en funcionament del dit centre de dia i residència amb tots 
els equipaments, durant el 2021.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2020
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comissió, 

Montserrat Fornells i Solé

Resolució 783/XII del Parlament de Catalunya, sobre el Centre de 
Formació Professional d’Automoció de Martorell i l’Agència Pública 
de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya
250-01043/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 27, 10.06.2020, DSPC-C 500

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 10 
de juny de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el Centre de 
Formació Professional d’Automoció de Martorell (tram. 250-01043/12), presentada 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 55443).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar una nova proposta de gestió i explotació del Centre de Formació 

Professional d’Automoció de Martorell, per a tenir endegada una oferta de serveis 
educatius per al curs 2020-2021 i següents.
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b) Desplegar l’article 10 de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i quali-
ficació professionals, segons el qual es crea l’Agència Pública de Formació i Qua-
lificació Professionals de Catalunya, i dotar-la dels recursos necessaris per al seu 
funcionament correcte.

c) Promoure la col·laboració dels agents socials i econòmics per a contribuir en 
una millor integració de les actuacions ocupacionals.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2020
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé

Resolució 784/XII del Parlament de Catalunya, sobre el funcionament 
del Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell
250-01068/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 27, 10.06.2020, DSPC-C 500

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 10 
de juny de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’activació im-
mediata del Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell (tram. 250-
01068/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parla-
mentari Republicà (reg. 56144).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Complir l’Acord de govern sobre la gestió del Centre de Formació Professional 

d’Automoció de Martorell del 9 d’abril de 2019 en què s’assegura que el funciona-
ment del centre sigui el d’un centre integral del sistema de formació i qualificació 
professionals de Catalunya.

b) Garantir que, com en el cas d’altres centres públics, el funcionament del Centre 
de Formació Professional d’Automoció de Martorell, s’enriqueixi amb el contacte di-
recte, per mitjà d’aliances, convenis i associacions, amb les grans empreses del sector 
de l’automoció, amb proveïdors i també amb petites i mitjanes empreses.

c) Garantir que el Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell 
ampliï, d’una manera significativa, l’oferta formativa, en cooperació amb altres cen-
tres i empreses, durant el 2020, i que l’estratègia i la gestió del centre, finançat amb 
les quotes de treballadors i empreses, respongui amb l’esperit i lletra de la Llei 
10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, i asseguri un ren-
diment social i econòmic òptim, que es traslladi en l’estabilitat i la qualitat de l’ocu-
pació.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2020
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comissió, 

Montserrat Fornells i Solé
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Resolució 785/XII del Parlament de Catalunya, sobre la tramitació de 
la llei de foment de l’associacionisme
250-01048/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 27, 10.06.2020, DSPC-C 500

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 10 de 
juny de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la tramitació de la 
llei de foment de l’associacionisme (tram. 250-01048/12), presentada pel Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 55441).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar, en el termini de tres mesos 

des de l’aprovació d’aquesta resolució, la tramitació parlamentària del Projecte de 
llei de foment de l’associacionisme, per tal que sigui discutit al Parlament.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2020
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé

Resolució 786/XII del Parlament de Catalunya, sobre el finançament 
de la modernització i la digitalització del petit comerç
250-00969/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Economia i Hisenda, sessió 22, 11.06.2020, DSPC-C 502

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 11 de juny de 
2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el millorament del finan-
çament de la modernització i la dinamització del petit comerç (tram. 250-00969/12), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Obrir, en el termini de tres mesos, per mitjà de l’Institut Català de Finances, 

una línia de préstecs amb condicions preferents, dirigida a persones físiques o pe-
tites i mitjanes empreses, per a la modernització i la digitalització del petit comerç.

b) Establir uns tipus d’interès fix per als préstecs associats a la línia a què fa re-
ferència la lletra a que estiguin parcialment subvencionats pel departament de la 
Generalitat que correspongui.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2020
El secretari de la Comissió, Òscar Ordeig i Molist; la presidenta de la Comissió, 

Teresa Pallarès Piqué
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Resolució 787/XII del Parlament de Catalunya, sobre el pagament als 
proveïdors de la Generalitat
250-01009/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Economia i Hisenda, sessió 22, 11.06.2020, DSPC-C 502

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 11 de juny de 
2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el pagament als proveïdors 
de la Generalitat (tram. 250-01009/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya (reg. 52287).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Prendre les mesures pertinents per a reduir el període mitjà de pagament als 

proveïdors de la Generalitat, de manera que sigui de menys de trenta dies, tal com 
estableix la llei, abans del final del 2020.

b) Prendre les mesures pertinents perquè les empreses del sector públic no superin 
el termini de seixanta dies per a pagar els proveïdors, tal com estableix la llei.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2020
El secretari de la Comissió, Òscar Ordeig i Molist; la presidenta de la Comissió, 

Teresa Pallarès Piqué

Resolució 788/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe 
de fiscalització 8/2019, sobre l’Agència Catalana de Turisme, 
corresponent a l’exercici del 2017
256-00028/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 14, 12.06.2020, DSPC-C 504

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 12 de juny de 
2020, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 8/2019, sobre l’Agència 
Catalana de Turisme, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00028/12).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 8/2019, sobre 

l’Agència Catalana de Turisme, corresponent a l’exercici del 2017.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 8/2019, sobre l’Agència 
Catalana de Turisme, corresponent a l’exercici del 2017.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2020
El secretari de la Comissió, Josep Puig i Boix; el president de la Comissió, Anto-

nio Espinosa Cerrato
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Resolució 789/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe 
de fiscalització 9/2019, sobre el Consorci per a la Normalització 
Lingüística, corresponent a l’exercici del 2016
256-00029/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 14, 12.06.2020, DSPC-C 504

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 12 de juny de 
2020, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 9/2019, sobre el Consorci 
per a la Normalització Lingüística, corresponent a l’exercici del 2016 (tram. 256-
00029/12).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 9/2019, sobre el 

Consorci per a la Normalització Lingüística, corresponent a l’exercici del 2016.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 9/2019, sobre el Con-
sorci per a la Normalització Lingüística, corresponent a l’exercici del 2016.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2020
El secretari de la Comissió, Josep Puig i Boix; el president de la Comissió, An-

tonio Espinosa Cerrato

Resolució 790/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe 
de fiscalització 10/2019, sobre la contractació administrativa del 
Departament de Justícia, corresponent a l’exercici del 2016
256-00030/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 14, 12.06.2020, DSPC-C 504

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 12 de juny de 
2020, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 10/2019, sobre la contrac-
tació administrativa del Departament de Justícia, corresponent a l’exercici del 2016 
(tram. 256-00030/12).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 10/2019, sobre la 

contractació administrativa del Departament de Justícia, corresponent a l’exercici 
del 2016.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 10/2019, sobre la con-
tractació administrativa del Departament de Justícia, corresponent a l’exercici del 
2016.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2020
El secretari de la Comissió, Josep Puig i Boix; el president de la Comissió, 

Antonio Espinosa Cerrato
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1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Memòria i compte de la Sindicatura de Comptes corresponents al 2019
256-00043/12

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.
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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 la reclamació de la devolució de les 
subvencions percebudes per la Plataforma Proseleccions Esportives 
Catalanes
250-01175/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 28, tinguda el 16.06.2020, 
DSPC-C 506.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista
202-00067/12

NOU TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.06.2020 a l’1.07.2020).
Finiment del termini: 02.07.2020; 10:30 h.

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 22/2020, del 2 de juny, pel qual es determinen els òrgans 
competents per tramitar les sancions per incompliments de la 
normativa reguladora de l’estat d’alarma denunciats pels diferents 
cossos policials
203-00047/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 68227 / Coneixement: Mesa del Parlament, 16.06.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 16 de juny de 2020, ha pres 
coneixement del Decret llei 22/2020, del 2 de juny, pel qual es determinen els òr-
gans competents per tramitar les sancions per incompliments de la normativa re-
guladora de l’estat d’alarma denunciats pels diferents cossos policials, publicat al 
DOGC 8147, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el con-
troli pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia 
el dia 5 de juny de 2020.

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

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

entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del conseller d’Interior, s’aprova la iniciativa SIG20INT0775 - Pro-

jecte de decret llei pel qual es determinen els òrgans competents per tramitar les 
sancions per incompliments de la normativa reguladora de l’estat d’alarma denun-
ciats pels diferents cossos policials.

Aquest Decret llei és a proposta conjunta amb la consellera de Salut.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.

Decret llei 22/2020, de 2 de juny, pel qual es determinen els òrgans 
competents per tramitar les sancions per incompliments de la normativa 
reguladora de l’estat d’alarma denunciats pels diferents cossos policials

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

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

Exposició de motius
El Govern, davant la necessitat extraordinària i urgent que ha suscitat la greu si-

tuació de pandèmia mundial establerta per l’Organització Mundial de la Salut, i la 
posterior declaració de l’estat d’alarma decretat mitjançant el Reial decret 463/2020, 
de 14 de març, ha adoptat diverses mesures urgents, de tipus econòmic, sanitari, so-
cial, procedimental i d’intendència general, sota la forma de decret llei, per fer front 
als efectes de la pandèmia generada per la Covid-19.

El mateix Reial decret 463/2020, de 14 de març, i la resta de disposicions que el 
despleguen, estableixen una sèrie de limitacions a la mobilitat i a altres activitats de 
la ciutadania, l’incompliment de les quals és susceptible de ser denunciat pels dife-
rents cossos policials que actuen a Catalunya, i sancionat, segons les circumstàncies 
que concorrin en cada cas, d’acord amb la legislació sanitària, de protecció civil i 
de seguretat ciutadana.

Atès que concorren legislacions sectorials diferents, que atribueixen la compe-
tència per tramitar i imposar les corresponents sancions a òrgans diversos, escau 
centralitzar la tramitació i imposició d’aquestes en un únic òrgan, tant per raons 
d’eficàcia de l’actuació administrativa com per garantir els drets de la ciutadania i 
el respecte als principis del dret administratiu sancionador, especialment el de non 
bis in idem.

Així mateix, l’article 6 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, preveu que 
cada Administració conservarà les competències que li atorga la legislació vigent en 
la gestió ordinària dels seus serveis, i l’article 20, sobre règim sancionador, estableix 
que l’incompliment o la resistència a les ordres de les autoritats competents en l’estat 
d’alarma serà sancionat d’acord amb les lleis, en els termes que estableix l’article 10 
de la Llei orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge.

La necessitat extraordinària i urgent d’atribuir a un únic òrgan les competències 
sancionadores derivades d’infraccions de la normativa reguladora de l’estat d’alarma 
respon a la necessitat inajornable de tramitar sense dilació els procediments per san-
cionar aquests incompliments, per tal que les sancions que puguin recaure desenvo-
lupin les seves funcions de prevenció general i especial, i, per tant, esdevinguin un 
instrument efectiu de salvaguarda de la salut pública en la crisi actual.

Atès que es tracta de sancions derivades d’actes esteses pels diferents cossos poli-
cials que actuen a Catalunya, que el Departament d’Interior ja tramita habitualment, 
i atès que aquest ja és competent en matèria de seguretat ciutadana i protecció civil, 
es considera procedent centralitzar aquesta competència en el conseller d’Interior.

Finalment, la disposició final estableix l’entrada en vigor immediata del Decret 
llei.

Atès el caràcter extraordinari i excepcional de la greu situació de crisi sanitària 
plantejada, que requereix adoptar amb urgència i de manera inajornable les me-
sures extraordinàries a què s’ha fet referència, i d’acord amb l’article 38 de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, d’acord 
amb el qual el Govern pot dictar disposicions legislatives provisionals sota la forma 
de decret llei; 

En ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya, a proposta del conseller d’Interior i de la consellera de Salut, i amb la deli-
beració prèvia del Govern,

Decreto: 

Article únic. Òrgans competents
L’exercici de la potestat sancionadora derivada dels incompliments de la nor-

mativa reguladora de l’estat d’alarma denunciats pels diferents cossos policials que 
actuen a Catalunya, i que constitueixin infraccions de la normativa sectorial que 
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resulti aplicable, inclosa la resolució dels recursos administratius que eventualment 
s’interposin, correspon al conseller d’Interior, que la podrà delegar en qualssevol al-
tres òrgans del Departament d’Interior.

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

cial de la Generalitat de Catalunya.

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

Barcelona, 2 de juny de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Miquel Buch i 

Moya, conseller d’Interior; Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Antecedents del Decret llei
1. Text del Decret llei.
2. Comunicació de l’inici de la tramitació del Decret llei.
3. Memòria justificativa.
4. Informe jurídic.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la tècnica farmacològica 
en l’accés a la interrupció voluntària de l’embaràs als centres 
d’atenció primària i d’atenció a la salut sexual i reproductiva
250-01171/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 66232 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 15.06.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 66232)

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

1. Assegurar el Servei d’interrupció voluntària de l’embaràs d’una manera global, 
garantint l’accés a totes les dones que sol·licitin la tècnica farmacològica assegurant 
que compti amb tots els mitjans i circuits necessaris en el conjunt de Centres d’Aten-
ció Primària (CAP) i els centres d’Atenció de Salut Sexual i reproductiva (ASSIR) en 
el termini màxim de tres mesos.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió i addició 

2. Realitzar un seguiment i control exhaustiu per garantir que tots els Centres 
d’Atenció Primària (CAPs) i tots els Centres d’Atenció a la Salut Sexual i Reproduc-
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tiva (ASSIRs) transmeten, a la persona sol·licitant, tota la informació sobre la inter-
rupció voluntària de l’embaràs necessària, així com que tots els ASSIRs, autoritzats 
per dur a terme interrupcions farmacològiques de l’embaràs duen a terme aquesta 
tècnica farmacològica.

Proposta de resolució sobre la manca d’infermeres a les comarques 
de Tarragona
250-01178/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 66233 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 15.06.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 66233)

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

1. Destinar els recursos necessaris per adequar les places d’infermeria als cen-
tres hospitalaris i als centres d’atenció primària de les comarques de Tarragona per 
oferir un servei conforme a les necessitats de la població.

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

2. Assegurar unes bones condicions laborals per al col·lectiu d’infermeria de les 
comarques de Tarragona per evitar la temporalitat dels seus contractes.

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a Sant Cugat del 
Vallès
250-01179/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 66234 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 15.06.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 66234)

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

1. Presentar, en el termini de tres mesos, les inversions en atenció sanitària pre-
vistes pel Pla Nacional d’Urgències de Catalunya (PLANUC), per la zona de Sant 
Cugat del Vallès, Rubí i Castellbisbal.

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

2. Elaborar un informe per valorar un increment de llits d’atenció intermèdia, 
que garanteixi una assistència sanitària de qualitat per als habitants de la zona de 
Sant Cugat del Vallès, Rubí i Castellbisbal.
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Proposta de resolució sobre la minimització de la situació generada 
per la crisi sanitària al sector de les colònies escolars
250-01246/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 67286 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 04.06.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 67286)

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

1. Crear uns bonus que permetin a les empreses de colònies escolars, infantils i 
juvenils conservar les bestretes durant un curs escolar amb la condició d’aplicar-les 
a les colònies escolars del curs vinent o bé, en aquells casos en què això no sigui 
possible, a serveis alternatius equivalents.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició al punt 2

2. Donar recolzament a les empreses del sector del lleure infantil i juvenil, re-
comanant a les direccions dels centres educatius l’establiment d’acords amb les em-
preses del sector sempre que sigui possible, tot preservant, en primer lloc, els drets 
de les famílies, sense penalitzar la viabilitat de l’activitat.

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

Valorar l’oportunitat i la viabilitat d’establir una línia d’ajuts directes al sector 
del lleure infantil i juvenil (subvencions, préstecs i/o avals) per compensar el paga-
ment d’aquelles bestretes per a les quals no sigui possible trobar alternativa i per co-
brir inversions i despeses realitzades a les instal·lacions, durant l’any en curs.

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

4. Abstenir-se d’acordar en un període d’un any qualsevol requisit normatiu que 
pugui suposar nous requeriments d’inversions per les instal·lacions del lleure infantil 
i juvenil, que serien inassumibles pel sector atesa la situació que s’ha generat amb 
l’actual crisi sanitària, sens perjudici que la represa d’activitats resti condicionada 
als requisits i condicions que estableixin les autoritats sanitàries.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi per a quantificar 
els danys econòmics causats per la Covid-19
250-01248/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 67287 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 04.06.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 67287)

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

1. Realitzar un estudi a nivell autonòmic i presentar-lo en seu parlamentària en el 
termini de 3 mesos que analitzi l’impacte de la Covid-19 sobre l’economia catalana, 
així com la resposta i les oportunitats sectorials i tecnològiques després de la pandè-
mia. avaluï i quantifiqui l’impacte econòmic d’aquesta pandèmia, a nivell territorial, 
desglossant-ho per comarques i per sectors d’activitat.

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

2. Generar a la web, una borsa d’empreses desglossades per província, Crear una 
plataforma online que permeti posar en contacte oferents i demandants de produc-
tes sanitaris i solucions tecnològiques per combatre la Covid-19, així com identifi-
car aquelles empreses que hagin pogut transformar i/o adaptar la seva producció, 
ja sigui de forma temporal o definitiva, per a fabricar aquest tipus de productes., a 
la fabricació de tot tipus de material sanitari, de manera que permeti realitzar fe-
ed-backs amb possibles inversors, borsa de treball per a autònoms i/o treballadors 
afectats per la pandèmia.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 67288 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 04.06.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 67288)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació total i refosa dels punts 1 i 2

Donar compliment a l’acord de Govern adoptat el passat 3 de març sobre l’ad-
quisició dels terrenys inclosos dins del Pla Director Urbanístic del Centre Recrea-
tiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou i la seva posterior venda així com l’Acord 
de Govern aprovat amb data 28 d’abril de 2020, instant a l’Institut Català del Sòl 
(INCASÒL) perllongant el termini per fer-ho fins el 5 d’octubre de 2020, i a man-
tenir plenament vigent tota la resta de temes aprovats a l’acord de Govern del 3 de 
març de 2020, així com mantenint el compromís públic del Govern de la Generali-
tat que aquest projecte no es sufragarà amb despesa pública.
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Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents de 
protecció i prevenció a les residències i centres per a persones amb 
discapacitat arran de la pandèmia de Covid-19
250-01251/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68935).
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 atenció de les necessitats de salut 
mental derivades de la pandèmia de Covid-19
250-01252/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68937).
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 realització d’un pla de diagnosi 
i seguiment amb relació a la vulnerabilitat dels menors i llurs 
progenitors
250-01253/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68938).
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 realització d’un pla de diagnosi 
i seguiment amb relació a la vulnerabilitat dels menors i llurs 
progenitors durant la crisi de la Covid-19
250-01254/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68939).
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 l’execució urgent d’un pla per a la 
reactivació de les activitats extraescolars i ajuda en el sector del 
lleure i turístic
250-01255/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68940).
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 convocatòria d’ajuts per als 
treballadors autònoms, de compensació per les pèrdues 
econòmiques arran de la Covid-19
250-01256/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68941).
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 del professorat
250-01257/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68942).
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 condemna de les pràctiques antisemites
250-01258/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68943).
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’impuls de mesures per a millorar la 
liquiditat dels autònoms i de les petites i mitjanes empreses
250-01259/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68944).
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 l’impuls de mesures per a facilitar la 
liquiditat del teixit empresarial
250-01260/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68945).
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’impuls de mesures per a facilitar la 
liquiditat del teixit empresarial a l’àmbit turístic
250-01261/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68946).
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’aplicació de la campanya «Mascareta 19» 
a les farmàcies
250-01264/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68949).
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’elaboració d’un pla de rescat urgent 
per als sectors del comerç, els serveis, l’artesania i la moda, afectats 
econòmicament per la Covid-19
250-01266/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68950).
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’aplicació d’un pla de rescat urgent del 
sector turístic afectat econòmicament per la Covid-19
250-01267/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68951).
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 el reconeixement de la tasca dels 
treballadors públics
250-01269/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68953).
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 de diversos fons per a la lluita 
contra els efectes de la Covid-19
250-01270/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68954).
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 reforçament del model d’atenció als 
alumnes amb necessitats educatives especials
250-01271/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68955).
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 reducció de la càrrega fiscal al 
turisme arran de la Covid-19
250-01272/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68956).
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’elaboració d’un pla d’actuació per a les 
residències de gent gran
250-01274/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68958).
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 l’alliberament de recursos del 
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència per a la lluita contra el coronavirus
250-01275/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68959).
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’elaboració de protocols de prevenció i 
seguretat específics per al sector del turisme arran de la crisi de la 
Covid-19
250-01276/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68960).
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’establiment d’una moratòria de dos 
anys prorrogables de l’increment de l’impost de successions i 
donacions
250-01277/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68961).
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 contribució a accelerar una vacuna 
d’accés universal contra la Covid-19
250-01278/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68962).
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 l’impuls de mesures per al sector de les 
fires d’atraccions
250-01279/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68963).
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’establiment d’una moratòria urgent de 
dos anys prorrogables de l’increment del tram autonòmic de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques
250-01280/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68964).
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 els ajuts a les petites i mitjanes 
empreses perquè s’adaptin als canvis d’hàbits de consum
250-01282/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68966).
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’impuls de mesures per al sector de les 
fires comercials i els congressos
250-01283/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68967).
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 creació d’un fons específic per a afrontar 
possibles crisis sanitàries
250-01284/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68968).
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 el foment del teletreball
250-01285/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68969).
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’activació d’una línia de microcrèdits de 
fins a 25.000 euros per a establiments de restauració afectats per la 
Covid-19
250-01286/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68970).
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 garantiment de la conciliació laboral i 
familiar en temps de la Covid-19
250-01288/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68972).
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 reforçament de la neteja de la roba 
laboral dels professionals de la salut
250-01289/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68973).
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 protecció de la infància davant 
qualsevol forma de violència en el context de la crisi sanitària de la 
Covid-19
250-01290/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68974).
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 revisió i actualització dels protocols 
d’actuació en el pla de desconfinament
250-01291/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68975).
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 fons per a cobrir les 
despeses dels catalans atrapats a l’estranger durant la crisi de la 
Covid-19
250-01295/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68979).
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’aprofitament de les oportunitats de les 
cadenes de valor incompletes a la indústria catalana
250-01296/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68980).
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 dotació d’un fons per a sufragar 
les despeses extraordinàries de les universitats provocades per la 
Covid-19
250-01297/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68981).
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 l’adequació de l’atenció primària a la 
lluita contra la Covid-19 i els possibles rebrots
250-01298/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68982).
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’adequació urgent dels sistemes 
d’emergències a la lluita contra la Covid-19 i els possibles rebrots
250-01299/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68983).
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 urgents per al 
col·lectiu dels joves i els adolescents davant la situació generada per 
la Covid-19 i la crisi socioeconòmica
250-01301/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68984).
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 dotació dels mitjans necessaris que 
garanteixin la continuïtat dels cursos l’Escola Oficial d’Idiomes de 
Lleida
250-01306/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68989).
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 l’adopció de mesures urgents relatives a 
l’addicció dels menors als videojocs
250-01307/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68990).
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’establiment de protocols sanitaris que 
permetin la represa d’intercanvis entre Aran i el departament francès 
de l’Alta Garona en les diverses etapes del desconfinament
250-01311/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68994).
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 sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya que condemna la Generalitat a pagar els 
deutes als ajuntaments
250-01315/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68998).
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 desenvolupament d’un pla industrial 
que garanteixi el subministrament de material sanitari
250-01316/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68999).
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 l’elaboració d’un pla urgent de garantia 
residencial per als sensesostre
250-01317/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 69000).
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’activació urgent d’un programa de 
detecció i atenció de les addiccions en el context de la crisi de la 
Covid-19
250-01318/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 69001).
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’elaboració d’un pla urgent sobre les 
necessitats de la infància i l’adolescència
250-01319/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 69002).
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 compliment de la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació al pagament 
als ajuntaments del finançament de les quotes de les llars d’infants 
municipals
250-01321/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 69004).
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 responsabilitat parlamentària pel 
malbaratament de recursos públics amb propaganda separatista 
difosa per les delegacions del Govern a l’exterior
250-01341/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 68153 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, y Susana 

Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo 
establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan 
la Propuesta de resolución de responsabilidad parlamentaria por el derroche de re-
cursos públicos en propaganda separatista difundida a través de las delegaciones del 
Govern en el exterior, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència, con el siguiente texto:  

Exposición de motivos
La pandemia global del Covid-19 ha afectado a la mayoría de países del mundo, 

extendiéndose desde que el pasado diciembre de 2019 se detectaran los primeros 
casos en la provincia china de Hubei. Tras esa expansión, España ha sido uno de los 
principales países afectados por la pandemia, lo que ha llevado a la sociedad espa-
ñola a enfrentarse a una emergencia sanitaria, económica y social sin precedentes 
en nuestra historia moderna.

A pesar de este severo contexto de crisis, el Govern de la Generalitat de Cata-
luña ha decidido, en estos primeros meses de 2020, reforzar su red de delegaciones 
en el exterior. Es más, tal como explicó el conseller Solé en su comparecencia en el 
Parlament del pasado 15 de abril de 2020, no tiene intención de aplicar ningún plan 
de recortes en su departamento ni de liberar recursos para destinarlos a los sectores 
especialmente afectados.

En particular, y según informaciones publicadas por el diario El Mundo, el Go-
vern de la Generalitat habría aumentado el personal de sus delegaciones, permitien-
do además la contratación de asesorías de comunicación privadas para ayudar a ex-
tender el discurso separatista en el exterior.

Como parte de ese plan, y según las informaciones citadas, el Govern de la Ge-
neralitat de Cataluña plantea recurrir a esas asesorías de comunicación para detectar 
«oportunidades mediáticas que incrementen la presencia en la región de los líderes 
y postulados soberanistas» y ya habría contratado a especialistas para ello. En de-
finitiva, utilizar recursos públicos − una vez más − para extender la ideología sepa-
ratista en el exterior mediante la desinformación, y con un discurso sesgado sobre 
España y sus instituciones. Esto no es sólo grave en sí mismo, sino que además se 
produce en un momento en el que España ha sido uno de los países más afectados 
por la pandemia de Covid-19, lo que podría provocar que los turistas e inversores 
extranjeros decidan no acudir a España, ahondando nuestra crisis económica y el 
impacto social derivado de la misma.

Los primeros contratos en base a incremento en estrategias de comunicación 
por parte del Departament d’Acció Exterior del Govern se han firmado en Alema-
nia −por un valor de 200.000 euros− y en Croacia −en pleno estado de alarma, por 
un valor de 50.000 euros−. Dicho Departamento contempla el gasto presupuestario 
de 76 millones de euros, con siete millones y medio de los mismos destinados a 
esta red de delegaciones que buscan contratar este tipo de asesorías con el objetivo 
de dañar la imagen y reputación de España en el exterior, así como la de sus insti-
tuciones democráticas.

Por otra parte, el Govern de la Generalitat ha hecho llegar a las instituciones, 
organismos de la Unión Europea, Estados Unidos, y otros interlocutores extranje-
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ros un informe que explica su gestión de la pandemia de Covid-19 en Cataluña, en 
el que se exalta la gestión en Cataluña y se desprestigia la gestión del Gobierno, y 
ofrece una imagen distorsionada y sesgada de la gestión de la pandemia que socava 
la reputación de España y de sus instituciones democráticas en el exterior.

Desde hace años, sigue existiendo un grave problema de opacidad y de falta de 
rendición de cuentas por parte del Govern ante la oposición en el Parlament de Ca-
talunya en todo lo que concierne a sus acciones separatistas fuera de España, así 
como de los interlocutores que con recursos públicos buscan la desinformación y 
difamación de España.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern a: 
1. Promover campañas de comunicación enfocadas a los sectores económicos, a 

la ciudadanía, y a los sectores del turismo, reforzando la cohesión de Cataluña como 
comunidad autónoma española, en concordancia con la campaña turística «Mejor 
con vosotros».

2. Explicar en sede parlamentaria, con carácter anual, la campaña comunicativa 
del Govern en el extranjero, durante 2020 y en adelante.

3. Entregar, en un plazo de un mes y con carácter previo a la explicación anual 
referida en el punto 2, un informe por escrito al Parlament de Cataluña en el que 
expliquen la campaña comunicativa del Govern en el extranjero durante 2020 y en 
adelante.

4. Cesar en la utilización de recursos públicos para extender la ideología inde-
pendentista en el exterior mediante campañas de desinformación, a base de discur-
sos sesgados sobre España y sus instituciones.

Palacio del Parlamento, 5 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’escalada de la violència i la crisi de 
drets humans a Xile
250-01342/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP, SP CUP-CC

Reg. 68180 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 
Carles Riera Albert, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucio-
nals i Transparència del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’escalada de violència 
i la crisi de Drets Humans a Xile, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent:  

Exposició de motius
Xile pateix des de fa set mesos fins avui una escalada de violència i una crisi de 

Drets Humans ocasionada per l’actuació repressiva del govern del president Sebas-
tián Piñera, amb l’esclat de manifestacions populars en contra del sistema econòmic 
i polític institucional des de l’octubre de 2019.

En aquestes manifestacions es demanden drets bàsics com la salut, l’educació, 
les pensions, l’habitatge, aspectes que amb l’herència neoliberal de la dictadura 
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de Pinochet i la seva Constitució de 1980 –que encara és vigent–, no estan asse-
gurats sinó que estan majoritàriament privatitzats, i que inclouen també un sis-
tema de treball molt poc regulat i protegit, on els salaris dignes són escassos, la 
concentració del capital és excepcionalment alta i on la tributació de les empreses 
és de les més liberals del món. En aquest sentit, molts d’aquests sectors econò-
mics estratègics estan en mans d’empreses multinacionals europees, espanyoles 
i catalanes.

Davant d’aquest context, la població de Xile es manifesta per aconseguir canvis 
en les estructures de l’Estat, principalment un canvi constitucional que permeti pro-
tegir els drets de les persones a tenir una vida digna, entre altres reivindicacions. 
I producte d’aquesta mobilització popular el Govern s’ha vist obligat a convocar un 
plebiscit (ara ajornat a l’octubre de 2020) per decidir si es canvia la Constitució o no, 
i el mecanisme per fer-ho.

Malgrat les múltiples i massives manifestacions (el 25 d’octubre surten més 
d’1 milió 200 mil persones només a Santiago), el Govern no ha realitzat cap canvi 
per pal·liar la greu situació de precarietat en la qual viu una part important de la 
població (sou mínim, pensions de misèria, especulació de preus de les farmacèu-
tiques i grans cadenes de comerços, cost de la salut i l’educació, etc.).

Aquesta situació s’ha agreujat per la pandèmia amb la pèrdua, entre març i abril, 
de més d’un milió de llocs de feina formals en un mercat de treball que ja compta-
va amb més de 2,5 milions de persones en l’economia submergida, als quals a dia 
d’avui, pràcticament no els arriba res. La Comissió Econòmica per Amèrica Llatina 
i el Carib (Cepal) ja va advertir que el nivell de pobresa a Xile pot passar del 9,8% 
de 2019 al 13,7% el 2020.

La mobilització social ha estat contestada des del Govern de Sebastián Piñera 
imperant una política de recriminació i persecució contínua a través d’una forta re-
pressió social i greus violacions dels Drets Humans que han estat condemnats in-
ternacionalment.

L’Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) xilè, organisme públic autò-
nom i independent, ha registrat i publicat que durant aquests quatre mesos hi ha ha-
gut més de 3.765 persones lesionades, incloent 439 lesions oculars i 2.122 persones 
ferides per trets d’armes letals i no letals; han estat detingudes almenys 10.365 per-
sones i s’han interposat més de 1.835 denúncies per l’actuació indeguda dels orga-
nismes de seguretat de l’Estat, de les quals 197 per violència sexual, 520 per tortura 
i tracte cruel i 1.073 per ús excessiu de la força. El 92% d’aquestes denúncies són 
contra la policia Xilena (Carabineros), un 5% a militars i la resta en contra d’altres 
forces armades.

Aquesta violència policial reiterada ha estat documentada i denunciada per pres-
tigioses organitzacions internacionals de Drets Humans, com ara Amnistia Interna-
cional i Human Rights Watch, a més de l’Alt Comissionat de Nacions Unides pels 
Drets Humans.

Una altra característica de la situació de violència que està vivint la població de 
Xile és que hi ha una clara vessant de gènere. Les dones estan jugant un rol clau 
en les protestes i estan sent protagonistes en la seva difusió internacional, com ho 
demostra la performance i cançó «El violador eres tú» del col·lectiu «Las Tesis», 
contra les violències policials i masclistes, i que els moviments feministes arreu del 
món s’han apropiat.

Territorialment les manifestacions es produeixen a pràcticament tot el país, mal-
grat que es concentren en les ciutats més importants, sent Santiago i la zona de 
l’antiga «Plaza Italia» ara denominada «Plaza de la Dignidad», la zona zero, i on 
es concentra la major part de la repressió, també es dona a ciutats i barris populars 
de la zona metropolitana com Puente Alto, La Pintana. Un cas especial és la ciutat 
de Valparaíso, que ha estat especialment castigada per la destrucció i la repressió.

Fascicle segon
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Aquestes pràctiques repressives són i il·legals i absolutament inacceptables en 
un estat democràtic. El creixement sostingut de les xifres de morts (a data d’avui, 
almenys 27 persones), ferits i detinguts mostra que el Govern de Sebastián Piñera 
manté la seva aposta clara de repressió davant les protestes populars, sent la Policia 
(Carabiners) la institució que més utilitza la violència contra la població civil, i per 
això denunciem que és una policia militaritzada, que té una impunitat flagrant i que 
en cap cas s’ha de legitimar la seva actuació.

Davant aquesta situació es constata la col·laboració i impunitat que a nivell inter-
nacional s’ha donat a l’actuació del Govern de Piñera. Especialment, és important 
remarcar la col·laboració directa de la Brigada Mòbil (BRIMO) del Cos de Mossos 
d’Esquadra (Generalitat de Catalunya) i de la UIP (Govern Central).

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta el seu suport i solidaritat a les víctimes de la violència policial a 

Xile, en particular a les persones que han patit violència sexual, tortures i mutilaci-
ons oculars per part de les forces de seguretat de l’estat xilè en el marc de les pro-
testes.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
2. Condemnar la violència policial a Xile, que ha provocat almenys 27 morts i 

centenars de ferits des de l’inici de la crisi l’octubre de 2019.
3. Denunciar qualsevol tipus de repressió quan es dona una situació de tensió 

derivada d’una política neoliberal, del Govern i del Règim, de privatització i elitit-
zació dels serveis públics que ha generat tanta desigualtat i misèria.

4. Reclamar que les autoritats xilenes duguin a terme investigacions imparcials 
i completes de les denúncies d’ús excessiu de la força, maltractaments, tortures i 
detencions il·legals per part de les forces de seguretat, com exigeixen les organitza-
cions de Drets Humans.

5. Denunciar la cooperació institucional, especialment la policial, de l’Estat es-
panyol i del Govern de la Generalitat amb el Govern xilè, i exigir que cessi definiti-
vament aquesta col·laboració.

6. Fer les gestions oportunes davant la Unió Europea per a que es revisin les se-
ves relacions de cooperació i comercials amb Xile fins què estigui garantit el res-
pecte dels Drets Humans.

7. Instar les empreses catalanes amb inversions a Xile a treballar en protocols 
ètics i de responsabilitat social amb la fi d’evitar contribuir en l’agreujament de la 
crisi social i econòmica del país.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP; Carles Riera Albert, SP CUP-CC, porta-

veus a la CAERIT 

Proposta de resolució sobre la reactivació urgent del Pla territorial 
parcial del Penedès
250-01343/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 68241 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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 estableixen els articles 
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167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a re-
activar urgentment el Pla Territorial Parcial del Penedès, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:  

Exposició de motius
La crisi sanitària del Covid-19 ens ha de fer reflexionar sobre molts exemples 

del nostre dia a dia i per suposat el nostre desenvolupament econòmic, social i am-
biental. Els nous reptes col·lectius que significaran un nou model econòmic, social, 
laboral, etc. També ens ha de fer reflexionar de manera molt important sobre les 
afectacions del canvi climàtic, i l’oportunitat que significa per repensar la mobilitat, 
les infraestructures, la qualitat ambiental i la planificació del territori. En aquest úl-
tim cas, és el moment adequat per a entomar de forma valenta un planejament am-
biciós i menys «desarrollista», i optar per un urbanisme amable i respectuós amb 
el territori.

El toc d’atenció que ha significat aquesta pandèmia mundial ha de garantir que 
les polítiques públiques de les d’administracions locals i de la Generalitat aturin el 
creixement sense mesura i el poc respecte pel territori. Cal fer una volta a les velles 
polítiques derivades d’un model econòmic que aboca a la desigualtat social i des-
equilibri ambiental. És el moment del planejament que vetlla per la biodiversitat i 
els nostres espais naturals, pel nostre territori en definitiva. Mentre existeixen habi-
tatges buits, polígons fantasma i a les conseqüències de la crisi sanitària no podem 
continuar com si res hagués canviat.

En aquest sentit, a la Vegueria del Penedès ha vist com en el primer semestre de 
2020 s’han aprovat a la Comissió d’Urbanisme del Penedès projectes que poden en-
trar en contradicció amb el Pla Territorial del Penedès que està redactant-se i tenen 
poc a veure amb una nova cultura del planejament urbanístic i la sostenibilitat. La 
Comissió d’Urbanisme tampoc ha esdevingut l’òrgan de debat i participació adequat 
on confrontar projectes i visions urbanístiques diferents. Des de la creació d’aquesta 
Comissió s’han aprovat alguns projectes que han prioritzat el creixement sense cap 
ni peus, ni tenint en compte mesures contra l’emergència climàtica. El darrer exem-
ple d’aquests és a Sant Pere de Ribes el projecte l’Autòdrom Terramar de Sant Pere 
de Ribes, que inclou la construcció de tres hotels, 3.200 places de pàrquing, acces-
sos, tot plegat per implantar un centre d’esdeveniments de tot tipus, preferentment 
del mon del motor i eqüestre. Aquest nou projecte tindrà una afectació a la Xarxa 
Natura 2000, que actua com a connector natural entre els Colls Miralpeix i el Parc 
del Garraf.

Des del territori, veus com la plataforma SOS Penedès, l’APMA i la plataforma 
Verda per l’Autòdrom han mostrat la disconformitat amb aquests projectes i han 
denunciat la manca de transparència, participació i debat a l’hora de dur a terme 
aquestes aprovacions de planejament, a banda de considerar-los especulatius, in-
necessaris i obsolets i deixar de banda la gran oportunitat d’entrar en el segle xxi 
redactant un Pla Territorial modèlic com ha de ser el Pla Territorial Parcial del Pe-
nedès.

És urgent l’obertura d’un procés ampli de participació ciutadana per definir el 
desenvolupament urbanístic del territori i que es concreti en la redacció definitiva 
del Pla Territorial del Penedès. L’elaboració participada d’aquest Pla és l’oportuni-
tat de deixar de banda el creixement irreflexiu, especulatiu i obsolet i aconseguir un 
planejament que faci front a la realitat de l’emergència climàtica.

Segons sabem, el Departament de Territori i Sostenibilitat ja té enllestida la 
redacció de l’Avanç del Pla Territorial del Penedès, i s’havia de presentar el 18 de 
març de 2020, però la crisi sanitària del Covid-19 ho ha ajornat, encara sense una 
data concreta. Cal fer-ho de forma urgent.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Reactivar de manera urgent el Pla Territorial del Penedès i a aprovar l’Avanç 

de Planejament per iniciar els processos participatius i d’informació pública corres-
ponents que s’han de desenvolupar al llarg d’aquest any 2020, per a la seva aprova-
ció definitiva es faci efectiva al 2021.

2. Garantir que, en el decurs del període fins a l’aprovació definitiva, la tramita-
ció i/o aprovació del projectes urbanístics en curs es realitzin amb la màxima trans-
parència, informació i participació pública i no pugui hipotecar o posar en perill els 
principis rectors del planejament previstos en l’Avanç del Pla Territorial Parcial del 
Penedès.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre la residència Domusvi Can Buxeres, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
250-01344/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 68271 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, Noemí de la 

Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, Manuel Rodríguez de l’Ho-
tellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo 
establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
siguiente Propuesta de resolución sobre la residencia Domusvi Can Buxeres de l’Hos-
pitalet de Llobregat para que sea sustanciada ante la Comissió del Síndic de Greuges, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En los últimos años, la Residencia Domusvi Can Buxeres de l’Hospitalet de Llo-

bregat, ha sido protagonista de numerosas e inquietantes polémicas ante los presun-
tos malos tratos y abandono a que se veían sometidos los residentes, personas de 
edad avanzada y con enfermedades neurodegenerativas.

Los familiares no dudaron en poner estos hechos en conocimiento de la Conse-
lleria de Treball, Afers Socials i Famílies, desde 2018. Estas denuncias motivaron 
alguna inspección puntual por parte de la Conselleria, pero los expedientes se ce-
rraron alegando que se trataban de errores humanos. Posteriormente, han salido a 
la luz pública otros casos de presuntos malos tratos en la misma residencia, algunos 
de ellos este mismo año.

Atendiendo que la Ley 24/2009, de 23 de diciembre, del Síndic de Greuges, en 
su artículo 26.d indica que son sujetos sometidos a supervisión, en ejercicio de sus 
competencias, las empresas privadas que gestionen servicios públicos o lleven a 
cabo, mediante concierto o concesión, actividades de interés general o universal o 
actividades equivalentes, así como las demás personas vinculadas contractualmente 
con la Administración de la Generalidad o con las entidades públicas que dependen 
de ésta, en los términos establecidos en el artículo 78.1 del Estatuto, y que en el artí-
culo 27.3.c las comisiones del Parlament de Cataluña están plenamente legitimadas 
para presentar una queja al Síndic de Greuges y según el artículo 33 a solicitarle que 
inicie una actuación de oficio a efectos de investigar actos en los que la actividad 
o inactividad atribuible a las administraciones, organismos, empresas o personas a 
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que se refiere el artículo 26 pueda haber vulnerado derechos o libertades constitu-
cionales o estatutarios.

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

Propuesta de resolución
Por este motivo, el Parlament de Catalunya insta al Síndic de Greuges a: 
1. Abrir una actuación de oficio para estudiar las denuncias por parte de fami-

liares de residentes en la Residencia Domusvi Can Buxeres de l’Hospitalet de Llo-
bregat que vienen denunciando desde 2018 por presunta mala praxis, malos tratos 
y abandono.

2. Elaborar un informe específico sobre las denuncias por parte de familiares de 
residentes en la Residencia Domusvi Can Buxeres de l’Hospitalet de Llobregat que 
vienen denunciando desde 2018 por presunta mala praxis, malos tratos y abandono.

3. Comparecer en sede parlamentaria sobre las actuaciones y las conclusiones 
del informe.

Palacio del Parlamento, 10 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, Manuel Rodríguez de 

l’Hotellerie de Fallois, diputados GP Cs

Proposta de resolució sobre la seguretat dels professionals de la 
salut
250-01345/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 68295 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
seguridad de los profesionales de la salud, para que sea sustanciada ante la Comissió 
de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En el contexto de la pandemia del Covid-19 los profesionales de la salud son un 

colectivo especialmente expuesto y al que no se le han ofrecido todas las medidas de 
seguridad que requerían para hacer su trabajo en condiciones correctas.

La combinación entre la encomiable y nunca suficientemente reconocida dedica-
ción de todos los profesionales de la salud y la falta de medios adecuados de protec-
ción nos ha llevado a la lamentable situación de ser el país en el que más sanitarios 
se han contagiado.

Entre todos los colectivos de profesionales de la salud, el colectivo de celadores 
ha sido especialmente perjudicado, ya que en las recomendaciones publicadas por el 
Ministerio de Sanidad como Procedimiento de Actuación para los Servicios de Pre-
vención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 se les clasificaba 
como personal con una «exposición de bajo riesgo» cuando la realidad es que son 
profesionales que durante el desempeño de sus funciones están en contacto muy di-
recto con los pacientes, llegando en algunos casos a tener que envolverlos totalmente 
entre sus propios brazos para facilitar las transferencias y cambios de posición.

Las instrucciones que se han cursado dentro de las instituciones del Departament 
de Salut, derivadas de esta consideración de «bajo riesgo», hacen que los medios de 
protección previstos para este colectivo (cuando han podido disponer de ellos) sean 
totalmente insuficientes para asegurar su seguridad.
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Aunque en estos momentos la presión asistencial derivada del Covid-19 está re-
mitiendo, no podemos ignorar los riesgos de rebrotes o de una nueva oleada de casos 
en el próximo otoño por lo que sigue siendo siempre imperioso garantizar de forma 
adecuada la seguridad de todos los profesionales de la salud.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a 
1. Emitir nuevas instrucciones de seguridad y prevención de la transmisión de 

SARS-CoV-2 entre el personal de todos los servicios de salud y centros sociosani-
tarios, que incluya las mayores medidas de seguridad también para el colectivo de 
celadores.

2. Garantizar la disponibilidad de material de protección suficiente para cubrir 
las necesidades de todo el personal de todas las categorías profesionales de todos los 
servicios de salud y centros sociosanitarios que tengan contacto con pacientes con 
sospecha o diagnóstico de Covid-19.

Palacio del Parlamento, 10 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’atenció de les persones amb trastorns 
de l’espectre autista i llurs famílies durant la crisi de la Covid-19
250-01346/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 68296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para ga-
rantizar la atención de las personas con trastornos del espectro autista y sus familias 
durante la crisis de Covid-19, y para que sea sustanciada ante la Comissió de Treba-
ll, Afers Socials i Famílies, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Las personas con trastornos del espectro autista, tanto niños, jóvenes como adul-

tos, ya antes de la crisis del Covid-19, se encontraban ante una falta de recursos sa-
nitarios y de soporte psicoterapéutico y social en los dispositivos de la red sanita-
ria y social de la Generalitat de Cataluña, tanto para ellos como para sus familias. 
Pese a que según la Cartera de Servicios del Ministerio de Salud en Salud Mental 
la atención a los trastornos del espectro autista es competencia del sistema sanitario 
público, la realidad es que los centros de salud mental de la red sanitaria pública en 
Cataluña no están proporcionando los recursos terapéuticos ni de soporte, desde un 
enfoque biopsicosocial que ellos y sus familias necesitan.

Para paliar esta situación, en Cataluña las familias, organizadas mediante aso-
ciaciones, han gestionado contratar profesionales para proveerse de las medidas te-
rapéuticas y actividades de soporte para cubrir las necesidades derivadas de su con-
dición de salud que la red sanitaria y social públicas no está proveyendo, en una 
clara situación de discriminación respecto a otras condiciones de salud que sí ven 
provistos sus tratamientos por la red sanitaria y social públicas.

Las asociaciones de familiares y usuarios de personas con trastornos del espec-
tro autista, pese a proveer recursos sanitarios y sociales que corresponden a la car-
tera de servicios de la red pública no están financiadas mediante contratos por esta 
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provisión de servicios. Su financiación se deriva de actividades organizadas para 
recaudación de fondos y subvenciones por parte de diferentes entidades de la admi-
nistración por actividades prestadas, sujetas a tramitación burocrática estricta.

La situación de confinamiento y postconfinamiento derivadas de la pandemia del 
Covid-19 han supuesto un reto para las entidades que atienden personas con tras-
tornos del espectro autista dado que la adaptación de las nuevas condiciones, cam-
biantes cada pocas semanas y la adaptación a un entorno de incertidumbre inciden 
directamente en algunas de las principales dificultades que tienen estas personas. La 
pérdida de rutinas y de actividades escolares y en entornos terapéuticos han impli-
cado que las familias, en situación de confinamiento, hayan tenido que asumir estas 
dificultades de adaptación.

Las entidades que atienden a personas con trastornos del espectro autista y sus 
familias, han reconducido sus actividades de soporte de la presencial a la atención 
telemática telefónica y mediante videoconferencias, para dar soporte y atención es-
pecializada en la adaptación al confinamiento, suponiendo un incremento de las ac-
tividades para proporcionar la actividad intensiva en la situación de crisis.

Paralelamente, el desconfinamiento y el retorno a las actividades presenciales 
implica para este colectivo un incremento de los recursos necesarios, tanto para la 
readaptación a la nueva situación como para permitir la realización de las activida-
des en grupos reducidos que requieren ratios de profesionales más elevadas, mante-
ner el distanciamiento social para minimizar los riesgos de contagio y las medidas 
de higiene.

Sin embargo, aunque proporcionar el soporte necesario a sus usuarios y fami-
lias en la crisis del coronavirus tanto durante el confinamiento como en el periodo 
de desconfinamiento implica un esfuerzo asistencial para estas entidades y un in-
cremento de recursos personales y físicos, la situación económica se ve amenaza-
da dadas sus condiciones de financiación. Por una parte, las actividades habituales 
para la recaudación de fondos dada la pandemia no se han podido llevar a cabo, y 
las actividades para las que se habían asignado las subvenciones tampoco, si bien se 
han llevado a cabo otras, persistiendo la situación de discriminación a este colectivo 
por la falta de provisión de soporte y tratamiento en las carteras de servicios de los 
dispositivos de la red sanitaria pública.

Consideramos imprescindible asegurar que las entidades que atienden a las per-
sonas con trastornos del espectro autista y sus familias puedan continuar llevando 
a cabo su actividad terapéutica y de soporte para este colectivo, reconociendo el es-
fuerzo extra que les representa mantener esta atención durante la crisis del Covid-19 
y la situación de discriminación previa que padece este colectivo, al no proporcio-
narse su atención en los dispositivos de la red sanitaria y social públicas.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Garantizar la financiación de las asociaciones de familiares y usuarios de per-

sonas con trastornos del espectro autista durante la crisis del Covid-19 ya que desde 
el inicio de la pandemia estas entidades están prestando servicios terapéuticos y de 
apoyo a sus asociados, siendo necesario: 

a) Flexibilizar las condiciones de las subvenciones acordadas con los entes pú-
blicas de la administración.

b) Adecuar las condiciones de las subvenciones para sustituir las actividades que 
no han podido llevarse a cabo por las condiciones excepcionales de la pandemia, por 
otras actividades de apoyo y superación del Covid.

2. Evaluar, el impacto que las condiciones de distanciamiento social y las me-
didas de protección e higiene representan para la realización de las actividades te-
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rapéuticas y de apoyo, así como el incremento de los costes que estas condiciones 
representan desde el comienzo del desconfinamiento.

3. Dotar a estas entidades de una financiación extra por Covid-19 para que se 
pueda garantizar el acceso a las actividades terapéuticas y de apoyo durante la crisis 
de las personas con trastornos del espectro autista y sus familias.

4. Cumplir y respetar el derecho a la igualdad y la no discriminación del colec-
tivo de personas con trastornos del espectro autista y sus familias respecto a otros 
colectivos que sí ven proporcionada la atención a sus necesidades sanitarias y socia-
les desde la red sanitaria y social públicas.

5. Dar cumplimiento a la Cartera de Servicios en Salud Mental del Ministerio de 
Salud y garantizar la atención terapéutica a las personas con trastornos del espectro 
autista y sus familias con un enfoque biopsicosocial, además de exigir al Departa-
ment de Salut a proveer estos tratamientos y en caso de que no tenga a su alcance 
los recursos, a establecer contratos con las entidades y asociaciones que los están 
proveyendo en la actualidad.

Palacio del Parlamento, 10 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre el suport al sector del transport 
discrecional i turístic de viatgers arran de la crisi de la Covid-19
250-01347/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 68297 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, José María Cano Navarro, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución de apoyo al 
sector del transporte discrecional y turístico de viajeros ante la crisis del Covid-19, 
para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, con el siguien-
te texto: 

Exposición de motivos
La crisis económica derivada del Covid-19 está castigando a miles de familias 

que han perdido gran parte de sus ingresos poniendo en peligro su subsistencia. Mi-
les de trabajadores, autónomos y pymes han dejado de percibir ingresos mientras se 
les acumulan los recibos cada mes.

Uno de los sectores que se están viendo muy afectados por esta grave situación 
de pandemia es el del transporte discrecional y turístico de viajeros. Una situación 
que se remonta a fechas anteriores a la declaración del estado de alarma. La anu-
lación del Mobile World Congress comportó la cancelación de miles de servicios 
reservados y el cierre de colegios, centros educativos y deportivos, así como el de-
creto del estado de alarma, que acabó con restricciones de movilidad para toda la 
ciudadanía, dejó las flotas en sus cocheras, con un turismo de congresos y conven-
ciones totalmente paralizado y que presenta muchas incertidumbres sobre su evo-
lución futura.

En Cataluña el sector del transporte discrecional y turístico está representado por 
unas 400 empresas, donde más del 80% son autónomos y pymes, muchas de ellas 
familiares, con una flota de 7.200 autocares que representan 8.000 puestos de trabajo 
directos. Es un sector íntimamente ligado al sector turístico, representando en mu-
chos casos el 75% de su actividad, cuya temporada alta, precisamente, se inicia en 
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el mes de marzo. El sector entre los meses de marzo y julio concentra más del 65% 
de su volumen de facturación.

Desde el Grupo Parlamentario de Ciutadans, desde el principio de esta crisis 
sanitaria, que ha paralizado gran parte de la actividad económica, insistimos en la 
necesidad de apoyar a los autónomos y las pymes catalanas para que puedan man-
tener su capacidad productiva y así garantizar el máximo de empleos posibles una 
vez superada la pandemia.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Tomar las medidas necesarias para implementar una línea de ayudas directas, 

con dotación presupuestaria suficiente, que dé apoyo al sector del transporte discre-
cional y turístico de viajeros ante la crisis del Covid-19. Esta línea deberá contem-
plar como mínimo para su justificación: 

1.1. La cobertura a los gastos de novación de los contratos de financiación de los 
vehículos de la flota actual, para establecer una carencia de doce meses.

1.2. La cobertura de los gastos financieros durante la carencia.
1.3. Los gastos asumidos sin actividad, como los seguros y las inspecciones téc-

nicas.
2. Instar al Gobierno de España a ampliar la limitación de antigüedad de los 

vehículos de transporte escolar a 18 años, equiparándola a las Comunidades Au-
tónomas de las Islas Baleares y de Canarias, y de las ciudades de Ceuta y Melilla. 
Reforzando las medidas de inspección y control necesarias.

Palacio del Parlamento, 9 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; José María Cano Navarro, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre mesures urgents per al reforç educatiu 
a l’estiu
250-01348/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 68370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para implementar 
medidas urgentes para el refuerzo educativo estival, para que sea sustanciada ante 
la Comissió d’Educació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Para Ciutadans, la Educación es uno de los pilares de nuestra democracia y es 

fundamental para conseguir una sociedad más justa e igualitaria. En esta situación 
excepcional de la pandemia se ha hecho todavía más evidente la brecha educativa 
y es más necesario que nunca no dejar a nadie atrás. En Ciutadans nos preocupan 
todos los alumnos y, muy especialmente, los más vulnerables.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Diseñar e implantar un Plan de Refuerzo Estival en centros públicos para 

alumnos de hasta 2º de ESO durante el mes julio con el objetivo de reforzar las com-
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petencias básicas, fomentar hábitos de vida saludable y, de manera complementaria, 
contribuir a la conciliación laboral y familiar.

2. Dotar de personal especializado en autismo y otras necesidades educativas 
especiales los casales de verano y las colonias.

3. Otorgar becas a las familias cuyos hijos, por sus características especiales, no 
puedan disfrutar de casales de verano y colonias ordinarias.

4. Fomentar el éxito educativo del alumnado, con especial atención a aquellos 
alumnos y alumnas en los que confluyen dificultades de aprendizaje y circunstan-
cias socioeconómicas adversas y todos aquellos que necesiten reforzar su aprendi-
zaje por el retraso ocasionado por el confinamiento u otros motivos.

5. Reforzar el aprendizaje de las áreas instrumentales e inglés a través del desa-
rrollo de actividades que permitan la recuperación de aprendizajes no adquiridos a 
lo largo del curso, así como el logro de las competencias clave.

6. Vivenciar la importancia del disfrute de un ocio constructivo y saludable, a 
través de la realización de actividades lúdicas que fomenten el desarrollo personal y 
social, así como mediante la práctica deportiva que además contribuya a disminuir 
la obesidad infantil y el fomento de hábitos alimenticios y de vida saludable que es 
siempre importante pero todavía más después de semanas de confinamiento.

Palacio del Parlamento, 11 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policials a Santa 
Coloma de Gramenet davant l’increment de la delinqüència i els 
robatoris
250-01350/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 68389 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, Dimas 

Gragera Velaz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, Matías Alonso Ruiz, 
diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por 
los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de 
resolución con relación al incremento de efectivos policiales en la ciudad de San-
ta Coloma de Gramenet ante el incremento de delincuencia y robos de las últimas 
semanas en la ciudad, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
Las últimas estadísticas de seguridad del Ministerio del Interior constatan un 

aumento de los robos a domicilios y un incremento del 24,6 % de los robos con vio-
lencia e intimidación en el municipio de Santa Coloma de Gramenet, del 23,4 % de 
robos de vehículos, y del 16,3 % de robos en domicilios y comercios, confirmando 
el repunte delictivo que se ha convertido en estructural en Santa Coloma de Grame-
net en los últimos años y que se ha visto acrecentado en las últimas semanas. Los 
vecinos han trasladado su preocupación y sufrimiento por la situación de inseguri-
dad, por lo que en la ciudad se considera necesario un refuerzo continuado de efec-
tivos policiales que permitan una presencia mayor en la calle.

Desde hace unas semanas, como se ha podido ver en medios de comunicación 
tanto de ámbito nacional como autonómico, se percibe en Santa Coloma de Grame-
net un estado de inseguridad ciudadana ya que se han producido un número alar-
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mante de asaltos a negocios y robos a personas con intimidación incluida y, en al-
gunos casos con heridos de diversa consideración teniendo como agravante el hecho 
de tratarse de personas mayores y con poca capacidad de defensa.

En este sentido, la mejora de la seguridad en la ciudad es una demanda recurren-
te de los vecinos de Santa Coloma de Gramenet y es evidente que no se está hacien-
do lo suficiente en esta materia y que desde las administraciones públicas responsa-
bles no se está consiguiendo la seguridad necesaria para que los ciudadanos puedan 
desarrollar su vida sin temor, ejerciendo libremente sus derechos y libertades.

La seguridad y la convivencia entre los vecinos es necesaria para asegurar un 
futuro en paz y libertad para todos. La seguridad es un derecho fundamental al que 
no podemos renunciar y debe ser siempre una política pública prioritaria para todas 
las administraciones.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. De forma inmediata, reforzar las dotaciones policiales para paliar la situación 

actual de inseguridad en la ciudad de Santa Coloma de Gramenet.
2. Aumentar la plantilla del Área Básica Policial de Santa Coloma de Gramenet, 

en cuanto se produzca la incorporación de nuevos efectivos de la última promoción 
de Mossos d’Esquadra, para adecuarla a la actual situación de inseguridad en el mu-
nicipio y reducir a la mayor brevedad los actuales índices de criminalidad.

3. Confeccionar, en el plazo máximo de treinta días desde la aprobación de esta 
propuesta, de forma conjunta y coordinada con la Alcaldesa de la ciudad de Santa 
Coloma de Gramenet, un plan de acción que permita mejorar sensiblemente la segu-
ridad en todo el municipio y reducir de forma drástica los índices de criminalidad.

Palacio del Parlamento, 11 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Dimas Gragera Velaz, Matías Alonso Ruiz, 

diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre mesures de conscienciació i 
sensibilització sobre la soledat no desitjada
250-01351/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 68514 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

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

lamentari de Ciutadans, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento 
del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para impulsar medidas de con-
cienciación y sensibilización sobre la soledad no deseada, para que sea sustanciada 
ante la Comissió de Treball, Afers Socials i Familíes, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El sentimiento de soledad es un gran problema en nuestra sociedad actual, tanto 

por las severas consecuencias que tiene sobre la salud como por el progresivo au-
mento del número de personas a las que afecta. La soledad puede ser un sentimiento 
pasajero, asociado a determinadas situaciones por las que las personas pasan en su 
vida cotidiana, o bien puede ser un sentimiento que arraigue en el día a día causando 
malestar o sufrimiento constante, con importantes efectos sobre la salud, el bienes-
tar y la calidad de vida.
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Las condiciones actuales de vida, con un progresivo aumento de las personas que 
viven solas, el envejecimiento de la población, la extensión del individualismo y el 
declive de las redes de apoyo social y familiar, el aumento de la precariedad social y 
de las desigualdades, provocan que cada vez sean más la personas que puedan verse 
afectadas por sentimientos de soledad. Las situaciones de soledad afectan a millo-
nes de personas en nuestra sociedad.

Se trata de un fenómeno que va en aumento y que es preciso evaluar para pro-
fundizar en las causas que provocan la soledad y su sentimiento y diseñar interven-
ciones, tanto de ámbito público como del privado, ajustadas las realidades actuales, 
desde, por un lado, ópticas de abordaje de sus consecuencias en la salud, como, por 
otro, desde soluciones concretas pensadas desde la lógica de los cuidados. Cabe ma-
tizar que vivir solo/a no es un factor determinante que aboque a sufrir una soledad 
no deseada, pero es cierto que supone un factor de riesgo. Cataluña no es ajena a 
esta realidad. El riesgo de sentirse solo/a con frecuencia es mayor entre las mujeres, 
en las personas mayores de 65 años, en las personas inmigrantes, en las personas 
que no tienen pareja o bien están viudas o separadas, y entre las personas que viven 
solas. Considerando su posición socioeconómica, la soledad está más presente en-
tre las que se encuentran en una situación más vulnerable: personas desempleadas, 
pensionistas, con bajos ingresos y bajo nivel de estudios.

Crear las condiciones básicas para que la ciudadanía pueda cuidar y también 
cuidarse a sí misma, se antoja un factor clave. Se trata de garantizar los mínimos 
recursos para sostener la vida, garantizar la igualdad, tanto de género como territo-
rial, en los cuidados.

Combatir la soledad supone también construir con la implicación de los ciuda-
danos ciudades que sean sensibles al fenómeno de la soledad no deseada y com-
prometerse en su resolución, creando redes informales de apoyo e interviniendo 
directamente con las personas afectadas, ofreciéndoles oportunidades de encuentro 
y mejora de su bienestar.

La soledad no puede entenderse de forma aislada. La comprensión de sus múl-
tiples causas y el abordaje de sus consecuencias manifestadas de formas muy di-
versas, más considerando contextos y coyunturas, tiempos y lugares, precisan de 
análisis profundos, compartidos y contrastados tanto en términos teóricos como 
prácticos. El fenómeno de la soledad se debe abordar de forma integral y con una 
apelación a la responsabilidad colectiva de las instituciones públicas, los agentes so-
ciales y la iniciativa privada para que unan sus fuerzas en la lucha contra sus causas 
y consecuencias.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat: 
1. Impulsar medidas urgentes para la concienciación y la sensibilización al con-

junto de la población sobre el fenómeno de la soledad no deseada que ayude a dar 
a conocer y prevenir sus causas y consecuencias, especialmente aquella soledad no 
deseada que afecta a las personas mayores.

2. Impulsar un programa de investigación y elaborar estadísticas que profundi-
cen en el fenómeno de la soledad no deseada y fomenten el conocimiento y debate 
de sus causas, efectos e impulso de políticas públicas.

3. Impulsar un plan autonómico contra la soledad no deseada que aborde la sole-
dad como fenómeno complejo y diseñe estrategias para afrontarla personalmente y 
propuestas de acción a nivel colectivo; con especial atención a la soledad no deseada 
que afecta a las personas mayores.

4. Impulsar un programa específico para combatir la soledad no deseada en per-
sonas mayores que como mínimo vaya dirigido a: 
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a) Desarrollar programas para detectar personas en situaciones de riesgo de su-
frir soledad no deseada.

b) Desarrollar un programa de acompañamiento de las personas mayores que 
sufren soledad no deseada.

c) Desarrollar propuestas relacionadas con la vivienda, la convivencia y las rela-
ciones sociales para afrontar la soledad no deseada.

d) Desarrollar propuestas relacionadas con la sensibilización y educación sobre 
la soledad.

e) Desarrollar propuestas relacionadas con el fomento de la participación.
f) Incentivar y promocionar políticas públicas para luchar contra la soledad no 

deseada.
g) Implementar medios técnicos y profesionales necesarios para aumentar las 

habilidades sociales de las personas mayores.
h) Incentivar la concienciación y la participación a través de los canales de infor-

mación sobre la necesidad de incrementar el número de voluntarios y agradecer la 
función inestimable que realizan.

i) Aumentar las oportunidades de interacción social de las personas mayores.

Palacio del Parlamento, 10 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Héctor Amelló Montiu, Noemí de la Calle Si-

fré, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre els tràmits necessaris per a la signatura 
d’un conveni de col·laboració amb el Casal Lambda
250-01352/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 68515 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Héctor Amelló Montiu, diputado, Noemí de 

la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo es-
tablecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución instando a realizar los trámites necesarios para firmar un 
convenio de colaboración con Casal Lambda, para que sea sustanciada ante la Co-
missió de Cultura, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Casal Lambda es un centro asociativo de referencia, encuentro y asesoramien-

to para el colectivo LGTBI cuya historia se remonta al año 1976. Desde entonces el 
Casal Lambda ha ido construyendo el Centro de Documentación Armand de Fluvià 
que recopila información y documentación relacionada con el colectivo LGTBI+ 
dirigido a profesionales e investigadores o simplemente para aquellos que quieran 
consultar los fondos documentales. El objetivo del centro es recopilar información 
sobre la historia del colectivo LGTBI+ y otras temáticas vinculadas a la diversidad 
sexual, afectiva y de género.

Actualmente el Centro de Documentación Armand de Fluvià cuenta con apro-
ximadamente 3.000 libros, 2.000 películas, 200 títulos de revista y un fondo docu-
mental que se inició a finales de los años 70 y cuyo valor es incalculable.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat: 
1. Iniciar todos los trámites necesarios para firmar un convenio de colaboración 

con Casal Lambda que contemple las medidas necesarias para asegurar el futuro y 
la integridad del Centro de Documentación Armand de Fluvià.

2. Impulsar, en colaboración y coordinación con el Casal Lambda, medidas de 
proyección y reconocimiento del Centro de Documentación Armand de Fluvià.

Palacio del Parlamento, 10 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Héctor Amelló Montiu, Noemí de la Calle Si-

fré, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre els mecanismes de reforç contra la 
violència infantil
250-01353/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 68516 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Mercè Escofet Sala, diputada, Elisabeth Va-

lencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució per reforçar els mecanismes contra la violència infantil, per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
Segons dades de l’ONG Save the Children de l’any passat, la meitat de víctimes 

d’abús sexual a Catalunya són nens i nenes menors d’edat. A Catalunya, gairebé una 
de cada cinc persones (17%) ha sofert abusos sexuals durant la infància; i en 2018, 
es van interposar 766 denúncies per abusos sexuals a nens i nenes.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la violència contra la infància 
es defineix com els abusos i la desatenció de què són objecte els menors de 18 anys, 
i inclou tots els tipus de maltractament físic o psicològic, abús sexual, desatenció, 
negligència i explotació comercial o d’un altre tipus que causin o puguin causar un 
mal a la salut, desenvolupament o dignitat del nen, o posar en perill la seva super-
vivència, en el context d’una relació de responsabilitat, confiança o poder. L’exposi-
ció a la violència de parella també s’inclou a vegades entre les formes de violència 
contra la infància.

La violència contra la infància és una causa de patiment pels nens i les famílies, i 
té conseqüències a llarg termini que poden durar tota la vida. El maltractament cau-
sa estrès i s’associa a trastorns del desenvolupament cerebral primerenc. Els casos 
extrems d’estrès poden alterar el desenvolupament dels sistemes nerviós i immuni-
tari, per això, és tan fonamental i essencial, la prevenció.

La prevenció de la violència contra la infància requereix un enfocament multi-
sectorial i que involucri al major nombre de departaments i professionals per una 
àgil i ràpida resposta. Els programes eficaços són els de caire transversal i que do-
nen suport als pares i als professionals que tenen cura dels nens i nenes, amb la fi-
nalitat d’aportar coneixements, mecanismes i tècniques positives per a criar, educar, 
ensenyar i actuar davant sospitoses i possibles situacions de qualsevol tipus de vio-
lència infantil. Això significa, que s’ha de formar inicialment i de manera continua-
da a tots els professionals que treballen amb infants en matèria de drets dels infants 
i indicadors de maltractament contra la infància.
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Els mecanismes públics existents per a combatre qualsevol tipus de violència in-
fantil han d’estar coordinats entre si per estar al 100% disponibles, actualitzats, ac-
cessibles i modernitzats per atendre qualsevol tipus de violència contra la infància.

És a dir, la protecció d’infants i adolescents davant qualsevol tipus de violència 
ha de ser una de les prioritats de totes les societats i de totes les administracions pú-
bliques. Existeixen protocols en les diferents àrees: la prevenció, detecció i tracta-
ment de qualsevol forma de violència contra la infància però és necessari cuirassar 
aquesta protecció de la infància i elevar-la. Per això es fa necessari i imprescindible 
que la ponència que s’està duent a terme de la proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament de maltractament s’aprovi.

I per últim, des de Save the Children també apunten que l’ensenyament és una de 
les eines de prevenció més importants. És fonamental que «l’educació afectiu-sexual 
vetlli perquè s’estableixin relacions segures i que minimitzi els casos de violència».

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Realitzar formació específica a personal de centres escolars, personal de cen-

tres sanitaris i personal de centres d’oci sobre protecció, detecció i tractament de 
qualsevol forma de violència contra la infància amb l’objectiu de poder detectar de 
manera precoç qualsevol cas i aplicar eficientment els protocols existents.

2. Reforçar i millorar el servei del número gratuït 116-111 Infància Respon, mit-
jançant el qual els nens i adolescents poden denunciar possibles casos d’abusos se-
xuals, assetjament escolar, ciberassetjament i qualsevol forma de violència contra 
la infància.

3. Adoptar un acord interdepartamental per a millorar la coordinació dels depar-
taments implicats en la prevenció, detecció i actuacions referents a qualsevol forma 
de violència contra la infància.

4. Adoptar un compromís de tots els grups polítics de donar suport a la proposi-
ció de llei impulsada per Ciutadans de Mesures per a la Detecció, Prevenció i Trac-
tament del violència contra la infantil, que eleva la protecció de la infància davant 
qualsevol forma de violència contra la infància.

Palau del Parlament, 10 de juny 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Mercè Escofet Sala, Elisabeth Valencia Mim-

brero, diputades, GP Cs

Proposta de resolució sobre la retirada de la campanya «No em 
canviïs la llengua»
250-01354/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 68517 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada, Héctor Amelló 

Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo estableci-
do por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propues-
ta de resolución para retirar la campaña «No em canviïs la llengua», para que sea 
sustanciada ante la Comissió de Cultura, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La comunicación es un instrumento fundamental de la actividad de las institu-

ciones públicas dado que, por un lado, es necesaria para que las administracions lle-
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ven a cabo, de forma adecuada, las funciones que tienen encomendadas y, por otro 
lado, porque contribuye poderosamente a construir una imagen de eficacia, credibi-
lidad y coherencia de dichas instituciones.

La publicidad institucional es un medio del que dispone la Generalitat como ins-
trumento que sirve para intercambiar y compartir información de utilidad para los 
ciudadanos siempre desde la neutralidad y el interés general de todos los catalanes.

A raíz del discurso en sede parlamentaria de la Alcaldesa de Vic, Sra. Anna 
Erra haciendo referencia a la campanya «No em canviïs la llengua» impulsada por 
el Govern y el Departament de Cultura, queda evidentemente claro que las institu-
ciones públicas catalanas han promocionado esta campaña institucional no cumplen 
con los principios de neutralidad ni defensa de los derechos de todos los catalanes, 
infringiendo la función de comunicación neutra que debe velar en sus actuaciones.

Esta campaña deja en evidencia la política sectaria de un gobierno de ideología 
independentista y supremacista preocupado fundamentalmente por buscar diferen-
cias entre todos los catalanes y hacer distinción entre ellos.

Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Retirar la campaña «No em canviïs la llengua» de la pàgina web de la Gene-

ralitat.
2. Retirar la financiación econòmica a la campaña «No em canviïs la llengua».

Palacio del Parlamento, 10 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, Héctor Amelló Montiu, 

diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre la necessitat del reforç en les mesures 
de polítiques de la infància
250-01355/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 68518 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Mercè Escofet Sala, diputada, Sonia Sierra In-

fante, diputada, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de Resolució següent sobre la necessitat de reforç 
en les mesures de polítiques d’infància per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Infància 

Exposició de motius
Segons l’ONG Save the Children, la pobresa, incideix especialment amb la in-

fància i les últimes dades publicades l’any 2018 posaven sobre la taula que la taxa de 
risc de pobresa afectava un 28,3% de la població infantil, és a dir, uns 2,2 milions 
de nens i nenes.

És un fet, que la pobresa infantil a Catalunya, malauradament ha augmentat: 
d’un 25% en 2016, a un 27,7% en 2017 i a un 28.3%, com ja s’ha esmentat ante-
riorment. Es tracta doncs, d’un problema estructural i continua sent un rep-te per a 
les polítiques públiques. A més, els nens i nenes que es desenvolupen en llars amb 
mancances materials tenen més dificultats per a fugir del cercle de la pobresa. Per 
exemple, una casa sense calefacció costa més concentrar-se per a estudiar.
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Espanya és la cinquena economia més gran d’Europa i, no obstant això, té uns 
nivells de pobresa sorprenentment alts.

Espanya gasta menys que la mitjana europea en les famílies i la infància. La mit-
jana europea està en 8,4%, mentre Espanya es queda en el 5,3%, avançant només a 
Portugal, Grècia i Països Baixos.

Les polítiques públiques a favor de la infància a Catalunya són molt febles, con-
cretament la inversió en protecció social a nens i nenes i famílies amb relació al PIB 
és només un terç de la mitjana europea 0,8%, enfront del 2,4%.

Les dades també assenyalen que Catalunya no respon adequadament al compli-
ment de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que és el marc global de 
desenvolupament per als pròxims anys i que conté 17 objectius i 168 fites, entre els 
quals figura avançar cap a l’eradicació de la pobresa. És una obligació dels poders 
públics trencar amb el binomi infància i pobresa.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat: 
1. Instar a prendre les mesures oportunes perquè les polítiques d’infància, i con-

cretament, les que han de combatre la pobresa infantil, s’adaptin als objectius de 
l’Agenda 2030.

2. Inserir els motius de l’increment de la pobresa infantil a Catalunya dels dar-
rers 5 anys per planificar un projecte a mig-llarg termini per fer front als possibles 
reiterats increments futurs.

3. Comunicar aquests acords a totes les entitats relacionades amb la infància i 
família així com la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància.

Palau del Parlament, 10 de junio de 2020.
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Mercè Escofet Sala, Sonia Sierra Infante, Eli-

sabeth Valencia Mimbrero, diputades, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pla de futur per al 
sector del salvament aquàtic
250-01356/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 68552 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado, Maialen Fer-

nández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo 
establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución para el establecimiento de un plan de futuro para el sector 
del salvamento acuático, para que sea sustanciada ante la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Mediante el Decreto Ley 11/2019, de 4 de junio, de modificación de la disposi-

ción transitoria séptima de la Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profe-
siones del deporte, se aprobó una nueva moratoria en el régimen sancionador de la 
citada ley, para el sector del socorrismo acuático.

La actual ley es de hace 11 años, y ya en aquel momento, los socorristas acuá-
ticos, se enmarcaron en una disposición transitoria; pasando de ser una profesión 
socio-sanitaria a ser una profesión enmarcada en el ámbito deportivo que como tal, 
exige la inclusión en el ROPEC, con los requisitos formativos que se le atribuyeron.
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La resultante de la modificación legislativa y su derivada formativa, sumado a la 
idiosincrasia del sector como es la temporalidad, escaso reconocimiento, bajos sa-
larios, escasa seguridad laboral para el cumplimiento de los objetivos de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, ausencia de convenio colectivo, entre otras cosas, 
han convertido esta profesión, en muy poco atrayente para las nuevas generacio-
nes laborales. Sector que ya hoy está insuficientemente dotado de recursos huma-
nos, mayoritariamente titulados mediante convalidaciones formativas anteriores, sin 
apenas relevo generacional que agravará el problema en el futuro inmediato.

El sector del socorrismo acuático, en gran parte, está ligado al sector turístico 
estival que es una de las industrias punteras de nuestra economía. Economía que 
debe competir en servicios de calidad y valor añadido, no tan solo en precio y sa-
larios bajos.

La aprobación por parte del Govern de la Generalitat de este nuevo decreto de 
moratoria en el régimen sancionador de la Ley de las Profesiones del Deporte. Cons-
tata el fracaso y la divergencia de los objetivos perseguidos legislativamente y la 
realidad del sector. Después de 11 años y 4 decretos de suspensión, el contexto ac-
tual no hace pensar que el modelo actual pueda dar respuesta a la problemática del 
sector, sino todo lo contrario, se irá agravando cada año que pasa.

Desde el grupo parlamentario de Cs en el año 2019 se presentó y aprobó una Pro-
puesta de Resolución en la que se instaba al Govern de la Generalitat a establecer 
una mesa sectorial que abordará con realismo las problemáticas del sector y que se 
iniciarán las modificaciones legislativas necesarias que resolvieran de manera defi-
nitiva una problemática recurrente, sin embargo, no se ha llevado a cabo, y nueva-
mente nos acercamos a una campaña estival con déficits de personal cualificado para 
salvamento acuático y el riesgo de no apertura de piscinas o pérdidas de banderas 
clasificatorias en nuestras playas, y parece nuevamente que la solución que propon-
drá el Govern de la Generalitat es una nueva moratoria que no resuelve la problemá-
tica, sino que la enquista en el laberinto legal de inseguridades, tanto para los profe-
sionales del sector, como para los contratantes de los mismos.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Convocar una mesa del sector del salvamento acuático, con la participación de 

todos los actores implicados en esta profesión, que realice un análisis de las proble-
máticas que tiene el sector del salvamento acuático.

2. Aprobar un plan de choque en un periodo no superior a tres meses desde la 
aprobación de esta propuesta que atienda a las necesidades y las reivindicaciones 
para garantizar la continuidad del servicio, en niveles de calidad y con las condicio-
nes laborales necesarias.

3. Realizar un estudio de car a una modificación de la Ley 3/2008, de 23 de 
abril, sobre el ejercicio de las profesiones del deporte, en relación con el sector de 
los socorristas.

Palacio del Parlamento, 10 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, Maialen Fernández 

Cabezas, diputados, GP Cs
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 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. 69006).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 19.06.2020; 10:30 h.

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre el 
racisme institucional i estructural en la gestió de la seguretat
252-00027/12

PRESENTACIÓ: JORDI ALBERT I CABALLERO, JUNTAMENT AMB VINT-I-NOU 

ALTRES DIPUTATS DEL GP ERC

Reg. 68409 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 47, 63 i concor-

dants del Reglament del Parlament, proposen la creació d’una comissió d’estudi sobre 
el racisme institucional i estructural en la gestió de la seguretat a Catalunya.

Alhora sol·liciten la seva tramitació pel procediment d’urgència extraordinària 
d’acord amb l’article 107.4 del Reglament del Parlament.

Proposta de creació d’una comissió d’estudi sobre el racisme 
institucional i estructural en la gestió de la seguretat a Catalunya

Exposició de motius
En el Ple celebrat el passat 5 de març de 2020 el Parlament de Catalunya va 

aprovar la moció 158/XII Sobre la situació dels Centres d’Internament d’Estrangers 
a Catalunya. El punt cinquè de la moció recull el compromís del Parlament de Ca-
talunya amb la creació d’una Comissió d’Estudi sobre el racisme institucional i es-
tructural en la gestió de la Seguretat de Catalunya.

Tal com recull la moció, l’objectiu d’aquesta comissió es d’establir una diagnosi 
compartida sobre quines son les mesures que cal prendre per evitar qualsevol discri-
minació racial en un àrea tan sensible i que afecta tant al dia a dia de la ciutadania 
com es la gestió de la seguretat, tant pública, com privada.

D’ençà de l’aprovació d’aquesta moció les protestes globals per acabar amb la 
discriminació i l’abús policial patit per minories s’han estès arreu del món, i també 
a Catalunya, arran de l’assassinat de George Floyd per part d’agents policials.

Les discriminacions racials en l’àmbit de la seguretat també perviuen a Cata-
lunya. L’entitat SOS racisme explica que un 15% de les denuncies que rep sobre 
agressions racistes estan protagonitzades per forces de l’ordre públic. Unes agres-
sions que tot sovint resten impunes per les dificultats de denunciar-les judicialment. 
La campanya «Pareu de parar-me» apunta que, respecte el nombre d’identificacions 
de 2017, a Catalunya un 54,1% del total d’identificacions s’adrecen a persones es-



BOPC 627
19 de juny de 2020

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball 56

trangeres quan aquestes només representen un 13,7% de la població catalana. Això 
representa que s’identifiquen 7,4 persones amb nacionalitat estrangera per cada per-
sona no-estrangera aturada. Segons informació de la campanya el 80% de persones 
estrangeres han estat aturades algun cop.

Aquesta discriminació no només es produeix en mans de forces de seguretat pú-
bliques, sinó que tot sovint es troben cassos flagrants per part de responsables de 
seguretat privada. El 2019 els advocats de l’Espai de l’Immigrant van denunciar les 
múltiples extralimitacions per part dels vigilants privats de transport públic. SOS 
racisme també ha denunciat les discriminacions que es produeixen en el món de 
l’oci, amb establiments que impedeixen l’accés de joves pel seu origen, ètnia o co-
lor de pell.

Per aquests motius es imprescindible ratificar els compromisos adquirits per 
aquest Parlament en la seva moció 158/XII del 5 de Març de 2020 i posar en marxa 
una comissió d’estudi que, abans de finalitzar aquesta legislatura, ens permeti ela-
borar una diagnosi compartida sobre la discriminació racial en la gestió de la segu-
retat, tant pública, com privada.

Normes d’organització i funcionament

Tipus de Comissió
Es proposa la creació d’una comissió d’Estudi sobre el racisme institucional i es-

tructural en la gestió de la seguretat a Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 63 del Reglament del Parlament.

Composició
La comissió ha d’ésser integrada per dos membres de cada grup parlamentari. La 

seva regulació es preveu d’acord amb les disposicions del Reglament del Parlament 
per a aquest tipus d’òrgan.

D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi assisteixin tècnics, especia-
listes i membres d’entitats.

Objecte
L’estudi del racisme institucional i estructural en la gestió de la seguretat a Ca-

talunya, que abasta des de cossos policials fins a empreses de seguretat privada, per 
tal d’establir una diagnosi compartida sobre quines mesures cal prendre per a evitar 
qualsevol discriminació racial en una àrea tan sensible com es la gestió de la segu-
retat, tant pública, com privada.

Termini per a la realització dels treballs de la Comissió
La comissió específica per a Estudi sobre el racisme institucional i estructural 

en la gestió de la seguretat a Catalunya tindrà la vigència corresponent a la de la le-
gislatura en curs.

La comissió podrà redactar un informe final que, si escau, serà aprovat, d’acord 
amb les previsions del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Jordi Albert i Caballero, Aurora Carbonell i Abella, Antoni Castellà i Clavé, 

Ferran Civit i Martí, Adriana Delgado i Herreros, Jenn Díaz Ruiz, Najat Driouech 
Ben Moussa, Gemma Espigares Tribó, Montserrat Fornells i Solé, Irene Fornós 
Curto, Josep M. Jové i Lladó, M. Assumpció Laïlla i Jou, Lluïsa Llop i Fernàndez, 
Ernest Maragall i Mira, Alba Metge Climent, Alfons Montserrat Esteller, Jordi 
Orobitg i Solé, Mònica Palacín París, Núria Picas Albets, Eduardo Reyes i Pino, 
Rut Ribas i Martí, José Rodríguez Fernández, J. Lluís Salvadó i Tenesa, Marc San-
glas i Alcantarilla, Raquel Sans Guerra, Francesc Viaplana Manresa, Marta Vilal-
ta i Torres, Ruben Wagensberg Ramon, diputats; Sergi Sabrià i Benito, president; 
Anna Caula i Paretas, portaveu, GP ERC
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TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Sol·licitud: Jordi Albert i Caballero, juntament amb vint-i-nou altres diputats del 
GP ERC (reg. 68409).
D’acord amb l’article 107 del Reglament, se n’acorda la tramitació pel procediment 
d’urgència i la reducció a la meitat dels terminis fixats amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 dies hàbils (del 22.06.2020 al 
26.06.2020).
Finiment del termini: 29.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2020.
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4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 609/XII, sobre el transport 
adaptat del Pla d’Urgell
290-00561/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 68374 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.06.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 609/XII del Parlament de Catalu-
nya, sobre el transport adaptat del Pla d’Urgell.

El servei de transport adaptat és una prestació de servei especialitzat per a per-
sones amb discapacitat o dependència, subjecta a disponibilitats pressupostàries, la 
titularitat del qual correspon a la Generalitat de Catalunya i d’acord amb els arti-
cles 31 i 32 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, correspon als ens 
locals (municipis i ens supramunicipals) promoure i gestionar les prestacions i els 
recursos de l’atenció social especialitzada, en coordinació amb la Generalitat de Ca-
talunya, d’acord amb la Cartera de serveis socials.

Per tant, com a competència pròpia, correspon als municipis de més de 50.000 
habitants i als Consells Comarcals en els municipis amb una població inferior a 
50.000 habitants així com als municipis que són capital de comarca, prestar els ser-
veis de transport adaptat, en coordinació amb la Generalitat de Catalunya.

Al ser un servei especialitzat està subjecte a disponibilitat pressupostària en la 
seva concessió ja que es tracta d’una prestació que no està garantida i està finan-
çada per l’Administració titular a través del Contracte Programa als ens locals, per 
tal que puguin fer front amb més garanties a les seves competències en la prestació 
d’aquest servei.

Atesa la demanda del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, d’una banda, com a 
ens local titular del servei de transport adaptat i, de l’altra, com a administració 
competent en aquesta matèria, pot decidir anar més enllà del previst en el Model de 
transport adaptat i assistit acordat entre la Generalitat de Catalunya, la Federació 
de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis però ha de tenir 
en compte que l’augment del cost del transport adaptat motivat per l’increment del 
nombre de persones usuàries implica forçosament un increment de pressupost des-
tinat a la prestació dels serveis per part de l’ens local. A banda, l’augment d’aporta-
ció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per Contracte Programa, 
segons els criteris establerts, no podrà superar el 60% del global de despesa del ser-
vei prestat d’acord amb el Model del transport adaptat i assistit i sempre subjecte a 
disponibilitat pressupostària.

Barcelona, 10 de juny de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Control del compliment de la Resolució 612/XII, sobre la revisió del 
procediment d’avaluació del grau de discapacitat
290-00564/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 68375 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.06.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 612/XII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la revisió del procediment d’avaluació del grau de discapacitat.

Pel que fa al procediment de valoració del grau de discapacitat ens trobem amb 
diferents situacions de persones que no tenen familiars directes per iniciar la trami-
tació. En aquests casos hi ha diferents opcions:

– En els casos de menors de la DGAIA és la pròpia Direcció qui inicia els pro-
cediments.

– Pel que fa a les persones incapacitades judicialment i que la tutela la té una en-
titat, és l’entitat qui inicia els procediments.

– Finalment, també tenim contemplada la figura del guardador de fet que també 
té la potestat d’iniciar tramitacions administratives. Per exemple, podria ser el di-
rector o directora d’una residència.

Així doncs, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies garanteix la va-
loració del grau de discapacitat en aquells casos en què no hi ha un familiar directe 
amb capacitat per iniciar la tramitació del procediment.

Barcelona, 1 de juny de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució R646/XII, sobre les accions 
necessàries per a lluitar contra la pobresa energètica
290-00599/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 68551 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució R646/XII, sobre les 
accions necessàries per a lluitar contra la pobresa energètica (tram. 290-00599/12), 
us informo del següent:

Quant al punt a), l’Agència Catalana del Consum (ACC) duu a terme inspec-
cions d’ofici periòdiques a les principals empreses de subministraments bàsics de 
gas i electricitat per tal de comprovar que aquestes empreses compleixen amb les 
previsions de la Llei 24/2015 amb relació a la garantia d’aquests subministraments.

En aquests moments l’ACC duu a terme aquestes inspeccions tres cops l’any, en-
tre els mesos d’octubre a maig (és a dir, en els mesos de més fred).

Des de l’entrada en vigor de la Llei 24/2015 fins a l’inici de l’estat d’alarma per la 
situació sanitària de la Covid-19 s’han realitzat inspeccions 111 inspeccions d’ofici a 
empreses subministradores de serveis bàsic per garantir el compliment de la norma, 
dels quals la situació és la següent:
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– En tràmit: 4
– Arxiu: 80
– Proposta d’expedient sancionadors: 27
Així mateix, cal esmentar que també s’han portat a terme 333 inspeccions deri-

vades de denúncies i comunicacions interadministratives:
– En tràmit: 15
– Arxivats: 152
– Propostes d’expedients sancionadors: 164
– Trasllat a organisme extern: 2

Pel que fa al punt b), l’any 2017 el Departament d’Interior va iniciar la tramita-
ció d’un protocol amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família per a la 
diagnosi de la pobresa energètica a partir dels informes que podien fer els bombers 
derivats de les seves actuacions. Aquest protocol no es va arribar a signar, atesa 
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola a la Generalitat de Catalu-
nya l’octubre del 2017. No obstant això, durant el 2017 el Departament d’Interior va 
crear el disseny de recollida de dades relacionades amb la pobresa energètica per 
part dels bombers, realitzant una prova pilot de recollida de dades en els parcs de 
bombers de l’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Badalona i Sabadell.

A principis del 2019 es van fer diverses reunions entre el Departament de Tre-
ball i Benestar Social i el Departament d’Interior amb la voluntat d’ambdues parts 
de continuar amb el projecte.

D’1 de juny a 1 de novembre de 2019 es va iniciar una segona prova pilot en set 
parcs de bombers, de manera que als quatre parcs de la primera prova pilot es van 
afegir tres més (Solsona, Lleida i Tortosa).

Actualment la Direcció General de Serveis Socials s’està reunint amb diferents 
municipis per tal d’implementar la comunicació directa de les dades facilitades pel 
cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya amb els serveis municipals compe-
tents en la matèria.

Des de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments es 
resta a l’espera de les instruccions que faciliti la Direcció General de Serveis Socials 
per implementar el model de recollida de dades a tots els parcs de bombers.

Quant al punt c), l’ACC està enllestint el disseny d’una campanya centrada en els 
drets dels consumidors vulnerables amb relació a la garantia dels subministraments 
bàsics, previstos a la Llei 24/2015.

La previsió és que aquesta campanya es faci efectiva entre els mesos d’octubre i 
novembre, i se’n farà una àmplia difusió a TV, a les ràdios, a la premsa digital i a les 
xarxes socials (Twitter, Instagram i Facebook), a més de la web consum.gencat.cat, 
amb l’objectiu que tingui el màxim impacte possible.

Finalment, pel que fa al punt d) tal i com s’ha esmentat, l’ACC està duent a ter-
me actuacions inspectores per tal de comprovar el compliment de les previsions de 
la Llei 24/2015 per part de les companyies subministradores respecte a la garantia 
del subministrament que preveu aquesta norma. I d’aquestes actuacions s’estan de-
tectant alguns incompliments.

Cal tenir en compte, pel que fa a l’activitat sancionadora en aquest àmbit, que 
l’ACC ha resolt fins ara 155 expedients sancionadors contra les empreses subminis-
tradores, les quals en tots els casos estan anant a la jurisdicció contenciosa.

Barcelona, 12 de juny de 2020
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement
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Control del compliment de la Resolució 699/XII, sobre els 
treballadors jubilats d’Endesa
290-00644/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 68376 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.06.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 699/XII del Parlament de Catalu-
nya, sobre els treballadors jubilats d’Endesa.

En l’àmbit de les competències del Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies, i en concret, des de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Au-
tònom i Seguretat i Salut Laboral es dona suport als treballadors i treballadores per 
la vulneració dels seus drets socials i, per això, posa a disposició de les parts impli-
cades el servei de mediació del Departament per assistir a les parts, amb garanties i 
suport professional, per tal de negociar i arribar a un acord que resolgui el conflicte 
definitivament.

En aquest sentit s’han dut a terme reunions amb les diferents parts als efectes de 
copsar la situació i intercedir per tal que les parts arribin a un acord el qual, des-
prés que l’Audiència Nacional sentencies a favor de la companyia, ens consta que, 
també en clau de mediació i després del sotmetiment a un procés d’arbitratge en 
clau estatal, s’ha resolt amb la restitució del dret provinent del marc del conveni 
col·lectiu, restituint a les persones treballadores jubilades d’Endesa el dret reclamat 
inicialment.

Barcelona, 1 de juny de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 713/XII, sobre els efectius del 
Cos de Mossos d’Esquadra destinats a casos de violència masclista
290-00658/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 68060 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 713/XII, sobre els 
efectius del Cos de Mossos d’Esquadra destinats a casos de violència masclista (nú-
mero de tramitació 290-00658/12), us informo del següent:

Amb relació a l’apartat a), potenciar la formació i l’especialització dels efectius 
destinats als grups d’atenció a les víctimes és una prioritat per a la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME), per donar una resposta de qualitat i per 
afrontar circumstàncies extraordinàries, com l’actual situació d’emergència sanità-
ria. En aquest context, s’ha posat en marxa el Pla de contingència per garantir la se-
guretat de les víctimes de violència masclista i domèstica i de les persones vulnera-
bles. El Pla ha nascut amb la voluntat de prevenir possibles casos de violència contra 
les dones de maltractaments en l’àmbit familiar (maltractaments a infants, violèn-
cia filio-parental o violència contra persones grans) en el marc de l’aplicació de les 
mesures excepcionals de confinament decretades el passat 15 de març de 2020. Per 



BOPC 627
19 de juny de 2020

4.50.01. Compliment de resolucions 62

a garantir aquesta formació i especialització continuada, l’activitat formativa es re-
prendrà tan aviat com la situació d’emergència sanitària ho permeti.

L’estructura operativa del servei d’atenció a la víctima de la PG-ME s’organit-
za en:

– Grups d’atenció a la víctima (GAV): Servei local
Són els grups amb formació específica que duen a terme accions de prevenció, 

detecció, assessorament i informació, seguiment i protecció policials a les víctimes 
de violència masclista, domèstica i altres víctimes vulnerables. Actualment, hi ha 
un GAV a cadascuna de les comissaries de Catalunya (àrees bàsiques policials i co-
missaries de districte).

– Grups regionals d’atenció a la víctima (GRAV): Servei regional
Correspon als GRAV la coordinació, la supervisió operativa i l’avaluació de l’ac-

tivitat dels GAV de la seva regió policial. Actualment, hi ha un GRAV a cadascuna 
de les regions policials de Catalunya, en total 9.

– Grup Central d’Atenció a la Víctima (GCAV): Servei central
És el grup responsable de la gestió dels GAV i GRAV de Catalunya, així com de 

la supervisió tècnica i de la millora dels processos d’atenció a la víctima en el model 
policial d’atenció a la víctima de la PG-ME.

Quant a l’apartat b), les accions de prevenció per a col·lectius de risc com són els 
adolescents i els joves continuen sent una prioritat per a la PG-ME. Aquestes actua-
cions permeten dotar el jovent d’eines i recursos personals per evitar ser víctimes de 
possibles agressions, incloent-hi les sexuals.

Les accions s’implementen amb diferents formats com xerrades, tallers, presen-
tacions i consells o recomanacions mitjançant les xarxes socials.

També s’editen materials de prevenció contra la violència masclista disponibles 
al web del Departament d’Interior i al web de Mossos d’Esquadra.

Al web de Mossos d’Esquadra també es poden trobar altres temàtiques d’interès 
per a joves on s’inclouen consells de seguretat: https://mossos.gencat.cat/ca/temes/
joves/

La PG-ME i el Departament d’Interior estan dissenyant nous materials didàc-
tics, d’informació i formació per a joves, per treballar d’una forma més concreta els 
riscos de la violència masclista a través d’Internet i de les xarxes socials (cibervio-
lència masclista).

Els dies 19 i 20 de febrer de 2020, l’Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat 
Ciutadana de la PG-ME va organitzar unes jornades de formació sobre prevenció de 
la ciberviolència masclista i prevenció de les violències sexuals entre els joves. Van 
rebre la formació un total de 181 efectius de les oficines de relacions amb la comu-
nitat i dels grups d’atenció a les víctimes. La formació va ser impartida per profes-
sionals del món acadèmic experts en les dues matèries i van proporcionar recursos 
i metodologia als assistents per poder dur a terme tallers formatius a nois i noies 
d’entre 12 i 16 anys d’edat.

Finalment, pel que fa a l’apartat c), les unitats de seguretat ciutadana serveixen 
els ciutadans les 24 hores al dia, els 365 dies de l’any i disposen d’un important co-
neixement de les problemàtiques del territori on presten servei. En moltes ocasions 
són el primer contacte del ciutadà amb la PG-ME motiu pel qual, més enllà d’una 
formació generalista i àmplia, resulta indispensable que disposin d’una formació 
específica en problemàtiques d’alt impacte social com és la violència masclista. Per 
a garantir a les unitats de seguretat ciutadana una formació específica i continua-
da que els permeti identificar millor els casos de violència masclista s’imparteix el 
«Taller de primeres intervencions en situacions de violència masclista i domèstica» 
a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Barcelona, 27 de maig de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

https://mossos.gencat.cat/ca/temes/joves/
https://mossos.gencat.cat/ca/temes/joves/
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de l’interventor general de la Generalitat 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la 
idoneïtat de la seva designació
356-00700/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 28, tinguda el 
16.06.2020, DSPC-C 506.

Sol·licitud de compareixença d’Ignasi Planas Rivas, president de la 
Federació Catalana de Rugbi, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre la situació de la Federació i sobre el dèficit 
d’instal·lacions esportives per a la pràctica del rugbi
356-00702/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 28, tinguda el 16.06.2020, DSPC-C 506.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Administració 
Local davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
els pagaments pendents dels serveis bàsics del Barcelonès que 
depenen de la comissió liquidadora del Consell Comarcal
356-00738/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 28, tinguda el 16.06.2020, DSPC-C 506.

Sol·licitud de compareixença d’Alfred Bosch i Pascual, exconseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els presumptes 
casos d’assetjament sexual vinculats al seu ex-cap de gabinet
356-00745/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 28, tinguda el 16.06.2020, DSPC-C 506.
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Sol·licitud de compareixença d’Artur Mas i Gavarró, expresident de la 
Generalitat, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre la confirmació per part del Tribunal Suprem de la sentència de 
la Secció Desena de l’Audiència Provincial de Barcelona amb relació 
al cas Palau
356-00749/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 28, tinguda el 16.06.2020, DSPC-C 506.

Sol·licitud de compareixença d’Artur Mas i Gavarró, expresident de 
la Generalitat i de Convergència Democràtica de Catalunya, davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la condemna 
ferma confirmada pel Tribunal Suprem amb relació al cas Palau
356-00750/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 28, tinguda el 16.06.2020, DSPC-C 506.

Sol·licitud de compareixença de Laura Borràs i Castanyer, 
exconsellera de Cultura, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre la contractació pública presumptament 
irregular de la Institució de les Lletres Catalanes que exposa la 
Sindicatura de Comptes
356-00751/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 28, tinguda el 
16.06.2020, DSPC-C 506.

Sol·licitud de compareixença d’Ángel Puertas, coordinador de 
l’Observatori Cívic de la Violència Política de Catalunya, davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè presenti l’informe sobre la 
violència política a Catalunya corresponent al segon semestre del 2019
356-00756/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 28, tinguda el 
16.06.2020, DSPC-C 506.
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Sol·licitud de compareixença de José Montilla Aguilera, expresident 
de la Generalitat, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre la seva incorporació a l’empresa Enagás com a 
conseller independent
356-00767/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 28, tinguda el 16.06.2020, DSPC-C 506.

Sol·licitud de compareixença de José Montilla Aguilera, expresident 
de la Generalitat, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre la seva incorporació al Consell d’Administració 
d’Enagás
356-00768/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 28, tinguda el 16.06.2020, DSPC-C 506.

Sol·licitud de compareixença de José Montilla Aguilera, expresident 
de la Generalitat, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre la compatibilitat de mantenir una dedicació al sector 
privat i els beneficis derivats de la normativa d’expresidents de la 
Generalitat
356-00774/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 28, tinguda el 16.06.2020, DSPC-C 506.

Sol·licitud de compareixença de José Montilla Aguilera, expresident 
de la Generalitat, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre la seva incorporació a Enagás i la compatibilització 
d’aquesta responsabilitat amb les tasques i els drets derivats de la 
seva condició d’expresident de la Generalitat
356-00777/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 28, tinguda el 16.06.2020, DSPC-C 506.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença en ponència de Rosa Maria Sánchez Sánchez amb 
relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en 
l’àmbit competencial de la Generalitat
353-00166/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de protecció 
integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat», el 08.06.2020.

Compareixença en ponència d’Itziar González i Virós, exregidora del 
districte de Ciutat Vella de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la 
Generalitat
353-00172/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de protecció 
integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat», el 08.06.2020.

Compareixença del director de l’Agència Catalana de l’Aigua davant 
la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre 
els motius pels quals l’Agència no va autoritzar l’obertura de les 
comportes dels embassaments del Ter davant els anuncis de fortes 
tempestes
357-00732/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença del director de l’Agència Catalana de l’Aigua davant 
la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la 
gestió de l’emergència causada pel temporal Gloria
357-00733/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 14, tinguda el 
15.06.2020, DSPC-C 505.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.10. Altres comunicacions

Acord del Govern 77/2020, del 9 de juny, pel qual s’aprova el 
document final del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement
335-00006/12

PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 68390 / Coneixement: Mesa del Parlament, 16.06.2020

A la Mesa del Parlament
Em plau de trametre-us l’acord adoptat en la sessió del Govern de la Generalitat 

del dia 9 de juny de 2020, d’aprovació de la iniciativa SIG20EMC0705 - Proposta 
d’acord del Govern pel qual s’aprova el document final del Pacte Nacional per a la 
Societat del Coneixement (PN@SC), per tal que el Parlament en tingui coneixement, 
de conformitat amb el que disposa l’apartat 2.3.b) de l’Acord GOV l/4/2019, de 8 de 
gener, pel qual es crea el Programa per a l’impuls i l’elaboració del Pacte Nacional 
per a la Societat del Coneixement (PN@SC).

Barcelona, 11 de juny de 2020
El secretari del Govern

Per delegació (Resolució PRE/402/2020, de 14 de febrer; DOGC 8065, de 
17.2.2020)

La directora de l’Oficina del Govern, Alicia Uceira de Pablo

Acord GOV 77/2020, de 9 de juny, pel qual s’aprova el document final 
del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC)
L’objectiu conjunt del sistema de coneixement ha de ser portar Catalunya a un 

desenvolupament cultural, social i econòmic més fonamentat en el coneixement i 
que, així, pugui ser més sostenible, integrador i innovador, on la nostra societat del 
benestar es basi en el progrés i l’aplicació del coneixement que genera.

Amb aquesta finalitat, per Acord GOV/4/2019, de 8 de gener, el Govern va crear 
el Programa per a l’impuls i l’elaboració del Pacte Nacional per a la Societat del Co-
neixement (PN@SC), com a marc de referència de les futures polítiques en matèria 
d’universitats, recerca i innovació.

El Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) és un document 
que configura una estratègia intel·ligent de modernització, realitzada a partir del de-
bat dels diferents sectors implicats, al voltant dels nous reptes, globals i locals, que 
l’evolució de la societat planteja a nivell acadèmic, científic i tecnològic, i també 
configura els eixos que han de permetre mantenir un posicionament capdavanter del 
nostre sistema de coneixement, que coadjuvi al manteniment d’una societat del ben-
estar, basada en el progrés i en l’aplicació que el coneixement genera.

A més, l’actual crisi derivada de la pandèmia per la Covid-19 i dels seus efectes 
econòmics i socials ha posat en evidència el paper central del coneixement en l’ela-
boració de qualsevol tipus d’estratègia. La visió amb la qual es van proposar i des-
prés es van desenvolupar durant tot un any els treballs del PN@SC ha quedat refor-
çada sobtadament per l’emergència que viu el país, que necessita tota la tecnologia i 
coneixement de què disposa i que en demana més, i d’una manera molt ràpida.

A fi de poder dur a terme la seva funció, en el Programa per a l’impuls i l’elabo-
ració del PN@SC hi han participat diferents òrgans col·legiats, com ara el Plenari, 
la Taula Permanent, el Consell Consultiu i set grups de treball, com també un òrgan 
unipersonal en la figura del coordinador o coordinadora del PN@SC.
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El Plenari estava composat per 88 membres, representants de 40 institucions re-
presentatives del sistema de coneixement català, així com del Govern de la Genera-
litat de Catalunya: 

– Universitats públiques i privades: 24 representants entre rectorats, consells so-
cials i assimilats de les 12 universitats catalanes.

– Centres de recerca: cinc representants dels centres CERCA (CRG, ICFO, ICIQ, 
IDIBELL, IRTA) i un representant de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca 
(ACER).

– Entitats de qualitat i d’assessorament científic o formatiu: tres representants 
(Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya; 
Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia, CAPCIT; Consell Cata-
là de Formació Professional, CCFP).

– Institucions d’impuls de la innovació (ACCIÓ i Eurecat) i la Xarxa de Parcs 
Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT): tres representants.

– Organitzacions empresarials: sis representants de les principals patronals.
– Organitzacions sindicals: sis representants dels dos sindicats principals.
– Cambres de comerç: un representant del Consell General de les Cambres Ofi-

cials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya.
– Estudiants: quatre representants del Consell de l’Estudiantat de les Universitats 

Catalanes (CEUCAT).
– Representants del territori: 10 representants, un per vegueria i un altre per ca-

dascuna de les dues associacions municipalistes (Associació Catalana de Municipis, 
ACM, i Federació de Municipis de Catalunya, FMC).

– Grups parlamentaris: set representants, un per grup parlamentari amb repre-
sentació en el Parlament de Catalunya en la XII legislatura.

– Govern de la Generalitat de Catalunya: el president o presidenta de la Genera-
litat, el conseller o consellera competent en matèria d’empresa, universitats, recerca 
i innovació, el conseller o consellera competent en matèria de salut, el conseller o 
consellera competent en matèria d’economia i hisenda i fins a 14 membres més en 
representació de l’Administració de la Generalitat.

La Taula Permanent i els grups de treball es van constituir a partir de les institu-
cions representades en el Plenari, d’acord amb el que estableix l’Acord GOV/4/2019, 
de 8 de gener.

Entre el febrer de 2019 i el març de 2020 es van fer: 
– Dues reunions del Plenari: la de constitució, on es va aprovar el calendari i la 

composició de la Taula Permanent (11 de febrer de 2019), i la d’aprovació del docu-
ment final (13 de maig de 2020).

– Tres reunions de la Taula Permanent: la d’aprovació del calendari i la composi-
ció dels grups de treball (1 de març de 2019), la de l’aprovació dels 21 àmbits i els 77 
objectius de treball (20 de juny de 2019) i la de l’aprovació dels 86 acords o propostes 
d’actuació i l’elevació al Plenari del document final (27 de febrer de 2020).

– 34 reunions dels grups de treball: 14 (dues per grup) en la primera fase de de-
finició dels àmbits i objectius de treball i 20 (entre dues i quatre per grup) per a la 
materialització dels objectius en acords i propostes d’actuació.

Igualment, es va establir un procés participatiu organitzat conjuntament entre el 
Departament d’Empresa i Coneixement i la Secretaria de Transparència i Govern 
Obert, en concret, la Direcció General de Participació Ciutadana i Processos Elec-
torals de la Generalitat de Catalunya, en el qual han pres part representants de 169 
entitats de l’ecosistema de coneixement. Aquest procés ha generat 12 sessions de 
debat: 10 poblacions, 7 sessions territorials i 5 sessions sectorials.

Totes aquestes reunions van donar lloc a la documentació elevada, primer a la 
Taula Permanent del dia 27 de febrer de 2020 i després al Plenari de 13 de maig de 
2020, d’acord amb el que estipula el punt 2.4 de l’Acord GOV/4/2019, de 8 de gener.
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En aquest Acord del Govern s’estableix la creació d’una Comissió de Seguiment 
dels acords compresos en el document final del Pacte, com a instrument de partici-
pació dels agents implicats en el PN@SC durant l’execució de les actuacions que es 
derivin dels seus acords.

Vist que el Plenari del PN@SC, reunit en la sessió celebrada el 13 de maig de 
2020, ha aprovat la proposta final del document del Pacte Nacional per a la Societat 
del Coneixement (PN@SC); un cop efectuat l’oportú capteniment en relació amb el 
contingut de la proposta presentada i de conformitat amb el que estableix l’apartat 
2.3.b) de l’Acord GOV/4/2019, de 8 de gener; 

Per tot això, a proposta de la consellera d’Empresa i Coneixement, el Govern

Acorda: 
−1 Aprovar el document final del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixe-

ment (PN@SC), que figura a l’annex d’aquest Acord.
−2 Traslladar aquest Acord i el document final del Pacte Nacional per a la Soci-

etat del Coneixement (PN@SC) al Parlament de Catalunya perquè en tingui conei-
xement, de conformitat amb el que preveu l’apartat 2.3.b) de l’Acord GOV/4/2019, 
de 8 de gener.

−3 Crear la Comissió de Seguiment del Pacte Nacional per a la Societat del 
Coneixement com a instrument d’assessorament, de consulta i de seguiment dels 
acords del PN@SC.

3.1 Aquesta Comissió s’integra en el Departament d’Empresa i Coneixement i té 
les funcions, la composició i el règim jurídic que preveu aquest Acord.

3.2 En relació amb els acords i les actuacions del PN@SC, la Comissió té les 
funcions següents: 

a) Aprovar un pla de treball.
b) Incloure dins del seu pla de treball un seguiment dels programes de política 

europea en R+D.
c) Ser consultada sobre la priorització de les actuacions derivades dels acords del 

PN@SC i fer-ne el seguiment.
d) Establir una relació i una coordinació amb altres òrgans o comissions que creï 

el Govern de la Generalitat de Catalunya.
e) Elaborar informes sobre les actuacions i les avaluacions que es duguin a ter-

me.
f) Aprovar la memòria anual de l’avaluació de la implementació dels acords del 

PN@SC.
3.3 La Comissió de Seguiment del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixe-

ment es compon dels membres següents: 
a) El conseller o consellera d’Empresa i Coneixement, o la persona que delegui, 

que la presideix.
b) Tres rectors o rectores, designats per les universitats públiques i privades, a 

proposta del Consell Interuniversitari de Catalunya.
c) Dos presidents o presidentes dels consells socials de les universitats públiques, 

designats pels mateixos consells socials, a proposta de l’Associació Catalana d’Uni-
versitats Públiques (ACUP).

d) Un president o presidenta representant de l’entitat anàloga del consell social a 
les universitats privades, amb periodicitat rotatòria anual, designat entre ells.

e) El secretari o secretària d’Universitats i Recerca.
f) El secretari o secretària d’Empresa i Competitivitat.
g) El director o directora general de Recerca.
h) El director o directora general d’Universitats.
i) El secretari o secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya 

(CIC).
j) El director o directora general de Recerca i Innovació en Salut.
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k) El director o directora general de Promoció Econòmica, Competència i Re-
gulació.

l) El president o presidenta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya (AQU Catalunya).

m) El conseller o consellera delegada de l’Agència per la Competitivitat de l’Em-
presa (ACCIÓ).

n) El president o presidenta de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca 
(ACER).

o) El president o presidenta de la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Ca-
talunya (XPCAT).

p) El director o directora general corporatiu i d’Operacions de la Fundació Eu-
recat.

q) Tres directors o directores de centres de recerca, designats pel conseller o 
consellera d’Empresa i Coneixement, a proposta del secretari o secretària d’Univer-
sitats i Recerca.

r) Una persona en representació del Consell de l’Estudiantat de les Universitats 
Catalanes (CEUCAT).

s) Una persona representant del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia (CAPCIT).

t) Una persona en representació del Consell General de les Cambres Oficials de 
Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya.

u) Dues persones representants de la Unió General de Treballadors de Catalunya 
(UGT).

v) Dues persones representants de Comissions Obreres de Catalunya (CCOO).
w) Dues persones representants de PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de 

Catalunya).
x) Dues persones representants de Foment del Treball Nacional.
y) Dues persones en representació dels ens locals, designades pel conseller o 

consellera d’Empresa i Coneixement, a proposta dels directors o directores dels ser-
veis territorials del mateix departament.

3.4 La coordinació del PN@SC correspon a la persona titular de la unitat directi-
va de la Secretaria d’Universitats i Recerca que designi el conseller o consellera del 
Departament d’Empresa i Coneixement, i en cap cas no pot comportar un increment 
de les places pressupostades ni dels crèdits del capítol I.

El coordinador o coordinadora del PN@SC ha d’exercir les funcions de secretari 
o secretària de la Comissió de Seguiment i assistirà a les reunions amb veu i sense 
vot.

3.5 Funcions del coordinador o coordinadora del PN@SC: 
a) Dur a terme la coordinació amb les entitats i les institucions que integren la 

Comissió de Seguiment.
b) Fer el seguiment de les actuacions derivades dels acords del Pacte.
c) Elaborar els documents que s’han de trametre a la Comissió de Seguiment del 

PN@SC.
d) Proposar a la Comissió de Seguiment del PN@SC el calendari i l’organització 

d’aquest òrgan.
e) Exercir les funcions pròpies de la secretaria d’un òrgan col·legiat.
3.6 Poden participar-hi com a convidats o convidades, amb veu i sense vot, ex-

perts o expertes en la matèria competència del PN@SC, a proposta del president o 
presidenta de la Comissió.

3.7 Els membres de la Comissió de Seguiment del PN@SC poden delegar la seva 
representació en un altre membre de la mateixa entitat o col·lectiu. La delegació s’ha 
de comunicar al coordinador o coordinadora del PN@SC.
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3.8 La Comissió de Seguiment del PN@SC es reunirà dues vegades a l’any, com 
a mínim, i tantes vegades com proposin els seus membres d’acord amb el president 
o presidenta de la Comissió.

3.9 La creació de la Comissió no implica cap despesa. L’assistència a les seves 
sessions no genera cap dret econòmic als seus membres, que tampoc no perceben 
per cap concepte d’indemnitzacions d’assistència o dietes.

3.10 La Comissió de Seguiment del PN@SC serà vigent mentre es dugui a terme 
l’execució dels acords d’aquest Pacte.

3.11 En tot allò que no preveu aquest Acord i li és aplicable, la Comissió es re-
geix per la normativa general que regula els òrgans col·legiats de l’Administració de 
la Generalitat.

−4 Deixar sense efectes l’Acord GOV/4/2019, de 8 de gener, pel qual es crea el 
Programa per a l’impuls i l’elaboració del Pacte Nacional per a la Societat del Co-
neixement (PN@SC).

−5 Encarregar al Departament d’Empresa i Coneixement que faci públic el docu-
ment final del PN@SC, mitjançant el seu web i els altres suports que es considerin 
convenients per difondre’l.

−6 Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, tret del document annex, que es pot consultar al web del Departament 
d’Empresa i Coneixement, a l’enllaç Pacte Nacional per a la Societat del Coneixe-
ment.

Barcelona, 9 de juny de 2020
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern

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