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de mesures urgents en matèria d’urbanisme, fiances i ambiental
203-00043/12
Adopció

9

Resolució 808/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 20/2020,
pel qual s’adopten diverses mesures en matèria d’esports com a conseqüència de
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302-00209/12
Aprovació

20

Moció 169/XII del Parlament de Catalunya, sobre les discriminacions en els diferents àmbits
302-00212/12
Aprovació

22

Moció 170/XII del Parlament de Catalunya, sobre les mesures en l’àmbit econòmic
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Proposta de resolució sobre el garantiment de la protecció del personal de les presons davant la Covid-19
250-01233/12
Esmenes presentades
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i la Síndrome de Fatiga Crònica
401-00037/12
Lectura en el Ple
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354-00317/12
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior
sobre l’actuació del Departament d’Interior davant dels presumptes actes discriminatoris i racistes duts a terme per efectius dels Mossos d’Esquadra
354-00318/12
Sol·licitud i tramitació
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Proposta d’audiència en ponència de Laura Pérez, quarta tinenta d’alcalde de Drets
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret
de les dones a erradicar la violència masclista
352-01611/12
Sol·licitud

34

Proposta d’audiència en ponència de Júlia Vega, representant d’Almena Cooperativa
Feminista, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del
24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01612/12
Sol·licitud

35

Proposta d’audiència en ponència de Mercè Meroño, representant de la Fundacio
Àmbit Prevenció, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008,
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01613/12
Sol·licitud

35

Proposta d’audiència en ponència de Sílvia Aldavert, coordinadora de l’Associació
Drets Sexuals i Reproductius, amb relació a la Proposició de llei de modificació de
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01614/12
Sol·licitud

Taula de contingut

35

3

BOPC 630
23 de juny de 2020

Proposta d’audiència en ponència de Gràcia Coll Navarro, vicepresidenta de l’Associació Catalana de Llevadores, amb relació a la Proposició de llei de modificació de
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01615/12
Sol·licitud

35

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació de Professionals de la Igualtat de Gènere, amb relació a la Proposició de llei de modificació de
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01616/12
Sol·licitud

36

Proposta d’audiència en ponència de Laia Rosich, representant del Col·legi de Psicologia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01617/12
Sol·licitud

36

Proposta d’audiència en ponència d’Amàlia Tarrés, representant del Col·legi de Treball Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01618/12
Sol·licitud

36

Proposta d’audiència en ponència de Montse Pineda, vicepresidenta del Consell Nacional de les Dones de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01619/12
Sol·licitud

36

Proposta d’audiència en ponència d’una representant de l’associació de dones Veus
Gitanes, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01620/12
Sol·licitud

37

Proposta d’audiència en ponència de Marisa Fernández, representant de l’associació
Dones Juristes, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008,
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01621/12
Sol·licitud

37

Proposta d’audiència en ponència de Mercè Claramunt, jurista i experta en violències masclistes de l’associació Dones Juristes, amb relació a la Proposició de llei
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista
352-01622/12
Sol·licitud

37

Proposta d’audiència en ponència de Mari Carme Riu, presidenta de l’associació
Dones No Estàndards, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01623/12
Sol·licitud

37

Proposta d’audiència en ponència d’una representant del col·lectiu Dones Tech, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret
de les dones a erradicar la violència masclista
352-01624/12
Sol·licitud

38

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Surt, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret
de les dones a erradicar la violència masclista
352-01625/12
Sol·licitud

38

Proposta d’audiència en ponència de Clarisa Velocci, representant de l’associació
Genera i experta en drets humans, amb relació a la Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01626/12
Sol·licitud
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Proposta d’audiència en ponència d’Encarna Bodelón, representant del grup de recerca Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista
352-01627/12
Sol·licitud

38

Proposta d’audiència en ponència de Laia Serra, jurista experta en violències masclistes, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01628/12
Sol·licitud

39

Proposta d’audiència en ponència de Elena Longares, representant de l’associació
LesBiCat i de la fundació Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista
352-01629/12
Sol·licitud

39

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’associació Mujeres
Pa’lante, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01630/12
Sol·licitud

39

Proposta d’audiència en ponència de Montse Benito, representant de la plataforma
Novembre Feminista, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01631/12
Sol·licitud

39

Proposta d’audiència en ponència de Teo Pardo, activista transgènere, amb relació
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les
dones a erradicar la violència masclista
352-01632/12
Sol·licitud

40

Proposta d’audiència en ponència de Montserrat Vilà, representant de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista
352-01633/12
Sol·licitud

40

Proposta d’audiència en ponència d’Alba Garcia, representant de la Secretaria de les
Dones de Comissions Obreres, amb relació a la Proposició de llei de modificació de
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01634/12
Sol·licitud

40

Proposta d’audiència en ponència d’una representant de la Secretaria d’Igualtat de
la Unió General de Treballadors de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista
352-01635/12
Sol·licitud

40

Proposta d’audiència en ponència de Beatriu Macià, representant de l’associació
Tamaia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01636/12
Sol·licitud

41

Proposta d’audiència en ponència d’una representant de la xarxa de Dones Directives
i Professionals de l’Acció Social, amb relació a la Proposició de llei de modificació de
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01637/12
Sol·licitud
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Proposta d’audiència en ponència de Carme Catalan, representant de la Xarxa de Dones per la Salut, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008,
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01638/12
Sol·licitud

41

Proposta d’audiència en ponència d’una representant de la cooperativa Candela,
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01639/12
Sol·licitud

41

Proposta d’audiència en ponència de Marta Delatte, representant del col·lectiu de
recerca Liquen Data Lab, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01640/12
Sol·licitud

42

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del sindicat Sindillar, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret
de les dones a erradicar la violència masclista
352-01641/12
Sol·licitud

42

Proposta d’audiència en ponència de Pilar Rebaque, vicepresidenta de la Comissió
de Dnes Advocades del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones
a erradicar la violència masclista
352-01642/12
Sol·licitud

42

Proposta d’audiència en ponència de Marité Cocciarni, representant del col·lectiu antiracista Tic Tac, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008,
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01643/12
Sol·licitud

42

Proposta d’audiència en ponència de Conxa Borrell i Sabrina Michelle Sánchez, representants del sindicat Otras, amb relació a la Proposició de llei de modificació de
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01644/12
Sol·licitud

43

Proposta d’audiència en ponència de Paula Ezquerra, representant de la Intersindical Alternativa de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01645/12
Sol·licitud

43

Sol·licitud de compareixença de Lluís Ridao i Martín, director de l’Agència Catalana
de l’Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi 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
356-00704/12
Acord sobre la sol·licitud

43

Sol·licitud de compareixença de Lluís Ridao i Martín, director de l’Agència Catalana
de l’Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre
la gestió de l’emergència causada pel temporal Gloria
356-00708/12
Acord sobre la sol·licitud

43

Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis
i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’endarreriment en
l’execució de les mesures de prevenció dels riscos de la temporada d’estiu als espais naturals
356-00778/12
Sol·licitud

44

Sol·licitud de compareixença de Jordi Arasa, inspector del Cos de Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les seves responsabilitats en
els fets del desallotjament del 15-M a la plaça de Catalunya de Barcelona
356-00780/12
Sol·licitud
Taula de contingut
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de Save the Children davant la
Comissió de la Infància perquè informi sobre el dret a l’educació durant la pandèmia de Covid-19
356-00783/12
Sol·licitud

44

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Unicef davant la Comissió de la
Infància perquè informi sobre el dret a l’educació durant la pandèmia de Covid-19
356-00784/12
Sol·licitud

44

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Infància de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el dret a l’educació
durant la pandèmia de Covid-19
356-00785/12
Sol·licitud

45

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les
actuacions i les polítiques de no-discriminació impulsades per la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
355-00181/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió

45

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i
d’altres persones
Compareixença d’Ignasi Planas Rivas, president de la Federació Catalana de Rugbi,
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre la situació de la Federació i sobre el dèficit d’instal·lacions esportives per a la pràctica del rugbi
357-00740/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

45

Compareixença de la directora general d’Administració Local davant la Comissió
d’Afers Institucionals per a informar sobre els pagaments pendents dels serveis bàsics del Barcelonès que depenen de la comissió liquidadora del Consell Comarcal
357-00741/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

45

Compareixença d’Alfred Bosch i Pascual, exconseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar
sobre els presumptes casos d’assetjament sexual vinculats al seu ex-cap de gabinet
357-00742/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

46

Compareixença d’Artur Mas i Gavarró, expresident de la Generalitat, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar 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
357-00743/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

46

Compareixença d’Artur Mas i Gavarró, expresident de la Generalitat i de Convergència
Democràtica de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar
sobre la condemna ferma confirmada pel Tribunal Suprem amb relació al cas Palau
357-00744/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

46

Compareixença de José Montilla Aguilera, expresident de la Generalitat, davant la
Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre la seva incorporació a l’empresa
Enagás com a conseller independent
357-00745/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

46

Compareixença de José Montilla Aguilera, expresident de la Generalitat, davant la
Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre la seva incorporació al Consell
d’Administració d’Enagás
357-00746/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

Taula de contingut

47

7

BOPC 630
23 de juny de 2020

Compareixença de José Montilla Aguilera, expresident de la Generalitat, davant la
Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre la compatibilitat de mantenir
una dedicació al sector privat i els beneficis derivats de la normativa d’expresidents
de la Generalitat
357-00747/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

47

Compareixença de José Montilla Aguilera, expresident de la Generalitat, davant la
Comissió d’Afers Institucionals per a informar 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
357-00748/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

47
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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01.

Lleis i altres normes

1.01.03.

Decrets llei

Resolució 807/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret
llei 18/2020, de mesures urgents en matèria d’urbanisme, fiances i
ambiental
203-00043/12
ADOPCIÓ
Ple del Parlament, sessió 55, 17.06.2020, DSPC-P 95

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de juny de 2020, ha debatut el Decret llei 18/2020, del 12 de maig, de mesures urgents en matèria d’urbanisme, fiances i ambiental (tram. 203-00043/12), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord
amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha de publicar en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el Decret llei 18/2020, del 12 de maig, de mesures urgents en matèria d’urbanisme, fiances i ambiental.
Palau del Parlament, 17 de juny de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió

Resolució 808/XII del Parlament de Catalunya, de validació del
Decret llei 20/2020, pel qual s’adopten diverses mesures en matèria
d’esports com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat per raó de
la COVID-19
203-00046/12
ADOPCIÓ
Ple del Parlament, sessió 55, 17.06.2020, DSPC-P 95

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de juny de 2020, ha debatut el
Decret llei 20/2020, del 26 de maig, pel qual s’adopten diverses mesures en matèria
d’esports com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat per raó de la COVID-19
(tram. 203-00046/12), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el Decret llei 20/2020, del 26 de maig, pel qual s’adopten diverses mesures en matèria
d’esports com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat per raó de la COVID-19.
Palau del Parlament, 17 de juny de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió
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Mocions

Moció 164/XII del Parlament de Catalunya, sobre la relació entre
la percepció del funcionament de la democràcia espanyola segons
les dades del Centre d’Estudis d’Opinió i l’Informe d’Amnistia
Internacional
302-00208/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 55, 17.06.2020, DSPC-P 95

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de juny de 2020, d’acord amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre la relació entre la percepció del funcionament de la democràcia espanyola segons les dades del Centre d’Estudis d’Opinió i l’Informe d’Amnistia Internacional
(tram. 302-00208/12), presentada per la diputada Glòria Freixa i Vilardell, del Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 68686) i pel Grup Parlamentari Republicà (reg. 68750).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya constata:
a) La preocupació dels ciutadans per la qualitat de la democràcia espanyola, tal
com acrediten les últimes dades del Centre d’Estudis d’Opinió.
b) El reiterat incompliment d’Espanya de les mesures del Grup d’Estats contra
la Corrupció del Consell d’Europa per a despolititzar el sistema judicial espanyol,
segons l’últim informe del Grup d’Estats contra la Corrupció del Consell d’Europa.
c) L’incompliment de l’Estat espanyol dels requeriments dels informes d’Amnistia Internacional i de l’Organització Mundial Contra la Tortura que demanen l’alliberament immediat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.
d) L’incompliment de l’Estat espanyol de la petició del Grup de Treball de Detencions Arbitràries de l’ONU, de fa més d’un any, de posar en llibertat amb caràcter
immediat Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa,
Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.
e) L’obligació del Govern espanyol d’instar la fiscalia i l’advocacia de l’Estat a fer
totes les actuacions necessàries davant els tribunals perquè es doni compliment als
requeriments dels organismes internacionals dels quals Espanya forma part.
f) La desobediència del Tribunal Suprem de l’Estat Espanyol contra la Justícia
Europea en la decisió presa el 9 de gener de 2020, malgrat la claredat de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictada el 19 de desembre de 2019,
en negar-se a alliberar l’eurodiputat Oriol Junqueras basant-se en una condemna en
ferm per un judici que, segons la mateixa sentència del Tribunal de Justícia de la
Unió Europea, no podia continuar sense el suplicatori previ del Parlament Europeu.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a exigir al Govern de l’Estat que
compleixi amb caràcter urgent:
a) Les mesures que l’informe del Grup d’Estats contra la Corrupció imposa a Espanya per a despolititzar l’àmbit judicial, especialment perquè les autoritats polítiques no participin en cap de les etapes dels processos de selecció i perquè la Fiscalia
sigui imparcial, objectiva i lliure de cap influència política.
b) Les peticions d’Amnistia Internacional dirigides a les autoritats espanyoles
perquè deixin en llibertat de manera immediata Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i garanteixin un procés que permeti anul·lar la condemna per sedició en contra seva, en
tractar-se d’una sanció excessiva i desproporcionada que vulnera l’exercici de llurs
drets a la llibertat d’expressió i reunió pacífica.
1.15. Mocions

10

BOPC 630
23 de juny de 2020

c) La petició de l’Organització Mundial Contra la Tortura, dirigida a les màximes autoritats judicials i polítiques de l’Estat espanyol, que s’anul·lin les condemnes
de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez i s’acordi la suspensió de l’execució de la sentència
fins que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre l’apel·lació.
d) La petició del Grup de Treball de Detencions Arbitràries de l’Organització de
les Nacions Unides de ja fa més d’un any, amb la consegüent posada en llibertat immediata de Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa,
Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.
e) La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de Luxemburg que
obliga el Tribunal Suprem a alliberar Oriol Junqueras perquè exerceixi els seus drets
com a eurodiputat del Parlament Europeu, tal com fan Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, protegits per la mateixa immunitat, ja que no alliberar-lo i no
retirar les euroordres contra ell és aïllar-se de la legalitat i els estàndards europeus
en una deriva autoritària del poder judicial impròpia d’un estat que es vulgui democràtic.
Palau del Parlament, 17 de juny de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 165/XII del Parlament de Catalunya, sobre la planificació per a
gestionar els riscos derivats de la campanya d’estiu
302-00210/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 55, 17.06.2020, DSPC-P 95

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de juny de 2020, d’acord amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre la planificació per a gestionar els riscos derivats de la campanya d’estiu (tram.
302-00210/12), presentada pel diputat Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari
de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 68745).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Crear amb caràcter extraordinari, urgent i puntual brigades forestals temporals per a ajudar d’una manera immediata a l’execució de les intervencions i accions
oportunes de prevenció dels riscos derivats de la temporada d’estiu i a la preparació
dels boscos, els espais naturals, les urbanitzacions i els nuclis urbans.
b) Establir les mesures de planificació necessàries per a executar i mantenir les
estratègies necessàries de gestió de grans incendis com un element clau per a la prevenció i extinció d’incendis.
c) Planificar i portar a terme el desbrossament de les zones i els punts del territori
amb un risc d’incendi més alt.
d) Reforçar, en la planificació de les actuacions de prevenció d’incendis, la priorització del manteniment de camins i pistes per a facilitar la mobilitat dels vehicles
d’extinció d’incendis.
e) Auditar i controlar la realització de les tasques de manteniment i adequació
de les instal·lacions i línies d’alta i mitjana tensió de la xarxa elèctrica que fan de
tallafoc.
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f) Garantir que l’Agència Catalana de l’Aigua, en l’àmbit de les seves competències, duu a terme el manteniment de lleres i la recuperació de riberes des del punt
de vista de l’equilibri i el funcionament hidràulic i amb l’objectiu d’ajudar a reduir
el risc d’incendis, per la qual cosa cal dotar-la dels recursos materials necessaris.
g) Controlar d’una manera especialment diligent, i d’acord amb la normativa vigent, l’accés de vehicles de motor als espais naturals.
h) Dissenyar i difondre campanyes d’informació i conscienciació sobre la protecció del medi rural i els deures de tenir-ne cura.
Palau del Parlament, 17 de juny de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 166/XII del Parlament de Catalunya, sobre les mesures de
foment de la cultura per a superar la crisi derivada de la pandèmia de
Covid-19
302-00211/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 55, 17.06.2020, DSPC-P 95

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de juny de 2020, d’acord amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre la situació de la cultura per la pandèmia de Covid-19 (tram. 302-00211/12),
presentada pel diputat Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg.
68688), pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 68737) i pel Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 68757).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a prendre les següents mesures de
caràcter general en l’àmbit de la cultura:
a) Declarar la cultura sector prioritari i estratègic en la presa de decisions polítiques i econòmiques en la reconstrucció del teixit industrial i comercial.
b) Incrementar de manera immediata el pressupost del Departament de Cultura
al 2% del total dels pressupostos de la Generalitat per a superar les mancances històriques, les retallades de la darrera dècada i com a mesura per a afrontar la crisi
de la Covid-19.
c) Elaborar, en el termini de sis mesos, un cens d’artistes i professionals de la
creació i de la cultura en col·laboració amb el sector, que inclogui, de la manera més
objectiva possible, una definició i una classificació de les diferents professions.
d) Crear un fons de compensació extraordinari per a obrir una línia d’ajuts per
a persones físiques professionals del sector cultural afectades per la suspensió, la
cancel·lació o la reducció d’ingressos a causa de les mesures per a afrontar la crisi
sanitària de la Covid-19 que no han pogut accedir a cap ajut que els permeti la sostenibilitat econòmica.
e) Impulsar, amb caràcter immediat, un sistema de mesures, beneficis, desgravacions i incentius fiscals, dins del marc de les competències de la Generalitat, per
al foment del mecenatge, el micromecenatge i el voluntariat en matèria cultural, esportiva, d’innovació i científica, amb l’objectiu d’ampliar les eines de finançament
de la cultura i aportar recursos extraordinaris per a superar la crisi sanitària de la
Covid-19.
1.15. Mocions
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f) Fer que el Departament de Cultura, les empreses, les entitats i els ens dependents o participats majoritàriament i les entitats de dret públic vinculades al Departament es comprometin a mantenir tots els contractes i acords adquirits amb els
agents del sector cultural amb l’objectiu de mantenir la liquiditat de les empreses
culturals o, si no n’hi ha, habilitar un sistema d’indemnització àgil que eviti el tancament dels agents culturals després de les conseqüències negatives de la Covid-19.
g) Implantar un bo cultural per a l’adquisició, especialment per part de col·lectius
amb més dificultats d’accés a la cultura, de béns i serveis culturals als efectes d’estimular la demanda i de pal·liar el descens temporal dels ingressos en determinats àmbits del sector de la cultura a causa dels efectes negatius de la crisi per la Covid-19.
h) Obrir una línia de subvencions o ajuts destinats a fer que empreses, entitats i
agents del sector cultural puguin dissenyar i aplicar plans de gestió de públics per a
adaptar les estratègies de la pràctica cultural als públics potencials en el context de
la crisi de la Covid-19.
i) Fer una campanya de màrqueting i comunicació institucionals que generi confiança i estimuli l’assistència de públic als diversos esdeveniments culturals.
j) Crear una plataforma digital, en col·laboració amb les diputacions i els ajuntaments, que serveixi per a donar suport a l’oferta legal del sector de la cultura disponible a Internet i divulgar-la.
k) Impulsar una campanya de comunicació institucional destinada a protegir la
propietat intel·lectual i a respectar els interessos dels creadors sobre els beneficis que
generen llurs obres.
l) Abonar immediatament tots els ajuts i subvencions pendents de l’exercici 2019,
o anteriors, que ja estiguin justificats, i també els ajuts i subvencions públics, sempre
que estiguin justificats en l’exercici en curs.
m) Flexibilitzar els terminis, les condicions i els criteris per a justificar les subvencions i els ajuts ordinaris, i garantir el compliment de les mesures de control,
fiscalització i legalitat necessàries per als projectes beneficiaris afectats per la Covid-19. Així mateix, incrementar el percentatge de bestreta de tots els ajuts i subvencions una vegada obtinguda la resolució favorable, amb l’objectiu d’injectar liquiditat a les entitats beneficiàries.
n) Adaptar totes les bases de les línies de subvencions i ajuts, siguin quines en
siguin la modalitat i la finalitat, a la realitat social i econòmica derivada de la crisi
de la Covid-19, complint els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, eficàcia i eficiència.
o) Incrementar les aportacions i les transferències als principals equipaments
culturals dependents o participats majoritàriament per la Generalitat per a assegurar-ne la viabilitat econòmica davant els efectes de la crisi per la Covid-19.
p) Dissenyar un pla integral i transversal per a l’horitzó cultural per al 2030 des
de la necessària col·laboració publicoprivada i amb el consens del sector cultural,
que estableixi els programes, les estratègies, els objectius i els recursos necessaris
per a fer que la cultura esdevingui un pilar fonamental de la societat. El pla ha de
reconèixer la capacitat de la cultura de generar treball de qualitat i creixement econòmic, i ha d’incloure els plans sectorials dels diferents àmbits culturals.
q) Revisar i modificar les bases de les convocatòries de subvencions amb motiu
de la Covid-19 per a compensar les pèrdues per anul·lació d’espectacles i activitats
culturals durant l’estat d’alarma, la concessió de subvencions per a despeses estructurals d’entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat
d’alarma i la concessió de subvencions per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària per a fer-les més inclusives, i ampliar el nombre de supòsits per a poder-se acollir a la subvenció i evitar el
tancament d’agents culturals, i ampliar-ne la dotació pressupostària.

13

BOPC 630
23 de juny de 2020

1.15. Mocions

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar un pla de xoc específic
per al rescat i la reactivació del sector musical, que inclogui, com a mínim, les mesures següents:
a) Obrir línies extraordinàries i específiques de subvencions o ajuts per a l’impuls
del sector musical adaptades a les conseqüències econòmiques i socials causades
per la crisi de la Covid-19.
b) Injectar fons per reactivar les xarxes i circuits de programació públics i privats
afectats per la suspensió d’activitats a causa de la crisi del Covid-19 amb l’objectiu
d’estimular la revitalització del sector musical.
c) Impulsar línies extraordinàries de subvencions o ajuts directes per a estimular
la creació i la producció de músics professionals i professionals de la cultura que ja
pateixen una situació d’intermitència laboral que s’ha vist agreujada per les pèrdues
causades per les cancel·lacions i les suspensions per la crisi de la Covid-19.
d) Impulsar una convocatòria per a la concessió de subvencions a la programació
de música en viu de caràcter professional les bases de les quals estiguin adaptades a
la conseqüències econòmiques i socials causades per la crisi de la Covid-19.
e) Impulsar línies d’ajuts, tant en modalitat d’aportació reintegrable com en subvenció, per a festivals de petit i mitjà format que es facin a Catalunya amb l’objectiu
de preservar la diversitat cultural i l’equilibri territorial en l’accés a la cultura.
f) Impulsar formats i espais televisius culturals, en què la música en directe tingui un lloc destacat, en horaris de màxima audiència, que recuperin la presència de
la música i promoguin la cultura a la graella televisiva.
g) Dissenyar un pla de xoc o pla de rescat adreçat a les escoles privades de música i a altres escoles privades que imparteixen altres llenguatges artístics (com el
teatre o la dansa, entre d’altres).
h) Establir una línia d’ajuts per a les escoles privades de música i altres llenguatges artístics amb una dotació econòmica per alumne que compensi les pèrdues ocasionades per la crisi derivada de la Covid-19.
i) Dissenyar un pla estratègic de comunicació, promoció i màrqueting de la indústria de la música liderat pel Departament de Cultura.
j) Aprovar, mentre no s’aprovi un pla general per als ensenyaments artístics i
se’n pugui disposar, un sistema provisional de cofinançament, entre el Govern i els
ajuntaments, d’aquests centres d’ensenyaments artístics per a aplicar-lo a partir del
curs 2020-2021.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar un pla de xoc específic
per al rescat i la reactivació del sector audiovisual que inclogui, com a mínim, les
mesures següents:
a) Crear un fons per a la reactivació de les sales d’exhibició de cinema que afavoreixi la viabilitat de la reobertura i cobreixi despeses produïdes per l’aplicació de
mesures necessàries de prevenció i seguretat sanitàries.
b) Crear una línia d’ajuts per als professionals de l’audiovisual més impactats per
la crisi de la Covid-19 adreçats a treballadors, intèrprets i tècnics en situació d’emergència social i que no poden treballar pel cessament de l’activitat audiovisual.
c) Fer una campanya per al consum de festivals i mostres cinematogràfiques, que
impliqui televisions i altres mitjans de comunicació.
d) Impulsar mesures extraordinàries de suport i foment de la indústria del videojoc, l’animació i els jocs virtuals per mitjà de la creació d’un fons d’almenys 1 milió
d’euros per al desenvolupament de projectes en l’àmbit dels videojocs que permeti
de reactivar el sector després de la crisi per la Covid-19.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar un pla de xoc específic
per al rescat i la reactivació del sector de les arts visuals que inclogui, com a mínim,
les mesures següents:
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a) Augmentar el pressupost del Departament de Cultura destinat a les arts visuals i crear un fons extraordinari per a l’impuls del sector de les arts visuals, les
arts plàstiques i les galeries d’art.
b) Crear un pla d’estímul per a artistes visuals i galeristes d’art mitjançant l’adquisició d’obres d’art d’artistes emergents i contemporanis catalans o residents a
Catalunya la dotació econòmica del qual sigui, com a mínim, del 25% de l’1’5%
cultural.
c) Crear una línia d’ajuts per als professionals de les arts visuals més afectades
per la crisi derivada de la Covid-19 adreçats a treballadors, artistes, creadors i tècnics en situació d’emergència social i que no poden treballar pel cessament de l’activitat de les arts visuals.
d) Fomentar un programa de residència d’artistes a nivell nacional i impulsar els
ajuts públics als centres que ofereixen residències.
e) Crear un pla de suport a joves creadors i artistes catalans o residents a Catalunya destinat a impulsar la producció i la consolidació professional dels creadors
emergents.
f) Obrir una línia d’ajuts per a la reactivació de galeries, centres d’art i altres
centres de producció que afavoreixi la viabilitat de la reobertura i cobreixi despeses
produïdes per l’aplicació de mesures necessàries de prevenció i seguretat sanitàries.
g) Impulsar un programa estratègic per a la reactivació de la internacionalització
del comerç d’art i l’assistència a fires d’art destinat tant a galeries com a creadors visuals, després de la crisi per la Covid-19, i la reobertura dels mercats internacionals.
h) Destinar recursos econòmics a reactivar les xarxes i els circuits artístics públics i privats molt debilitats històricament i greument afectats per la suspensió d’activitats a causa de la crisi per la Covid-19, amb l’objectiu d’estimular la revitalització
del sector de les arts visuals.
i) Establir un programa de suport a les xarxes, els espais i els centres de creació
i producció de Catalunya que els permeti de recuperar l’activitat després del cessament d’activitat per causa de la crisi de la Covid-19.
j) Establir un programa de promoció d’artistes emergents catalans o residents a
Catalunya als museus i centres d’art de referència de Catalunya i als principals centres territorials.
k) Crear una línia d’ajuts per als professionals de les arts visuals, conservadors i
restauradors més afectats per la crisi derivada de la Covid-19 adreçades a treballadors i artistes en situació d’emergència social i que no poden treballar pel cessament
de l’activitat del sector de les arts visuals.
l) Oferir suport i col·laboració a qualsevol iniciativa impulsada pel Gremi de
Galeries d’Art de Catalunya, l’Associació de Galeries Art Barcelona i altres agents
estructuradors del sector per a celebrar, amb totes les mesures sanitàries i de seguretat necessàries, una nit de les galeries que animi de nou el sector i pal·liï els efectes
negatius de la Covid-19.
m) Crear un fons d’ajuts per a entitats i agents del sector de les arts visuals que
cobreixi despeses produïdes per l’aplicació de mesures necessàries de prevenció i
seguretat sanitàries.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar un pla de xoc específic per al rescat i la reactivació del sector editorial, que inclogui, com a mínim, les
mesures següents:
a) Oferir suport i col·laboració a qualsevol iniciativa consensuada entre la Cambra del Llibre, els gremis del sector editorial i el Gremi de Floristes de Catalunya
per a celebrar, amb totes les mesures sanitàries i de seguretat necessàries, una diada
del llibre i la rosa, alternativa a la cancel·lació de la diada de Sant Jordi d’enguany
per la Covid-19, que pal·liï els efectes negatius, tant econòmics com socials, causats
per aquesta cancel·lació.
b) Crear un fons destinat a un programa de reactivació del sector editorial.
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c) Impulsar una segona convocatòria per a la concessió d’ajuts a projectes i plans
editorials amb una dotació econòmica mínima provisional i ampliable de 800.000
euros.
d) Impulsar una línia de subvencions per a la modernització i la millora de la
competitivitat de les llibreries amb una dotació econòmica mínima de 600.000 euros.
e) Impulsar una línia de subvencions per a la reactivació dels projectes d’internacionalització d’empreses del sector del llibre, amb una especial incidència en el
mercat llatinoamericà, amb una dotació econòmica mínima d’1 milió d’euros.
f) Crear una línia d’ajuts per als professionals del sector editorial més afectats
per la crisi derivada de la Covid-19 adreçades a treballadors, escriptors, traductors,
correctors i tècnics en situació d’emergència social i que no poden treballar pel cessament de l’activitat editorial.
g) Dissenyar un pla estratègic de comunicació, promoció i màrqueting del sector
editorial liderat pel Departament de Cultura i consensuat amb els agents estructuradors del sector.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar un pla de xoc específic
per al rescat i la reactivació del sector de les arts escèniques, que inclogui, com a
mínim, les mesures següents:
a) Ampliar els recursos destinats a l’eina Programa.cat amb l’objectiu d’incrementar l’activitat de les programacions d’arts escèniques i musicals professionals
dels equipaments de titularitat pública i privada, i també fer gestions per a ampliar
el nombre de companyies que participen en el programa.
b) Establir mesures de flexibilització de la convocatòria del recurs Programa.cat
per als municipis que sol·licitin espectacles i concerts amb l’objectiu de permetre un
major nombre de programacions, aplicant els criteris següents:
1r. Suspendre els mínims de concessió per als municipis en les activitats sol·licitades a partir del 2020.
2n. Permetre la contractació d’espectacles de pagament en festa major i mantenir
la subvenció als espectacles de carrer entesos com a tals aquells que per les característiques tècniques i artístiques no es puguin fer en un equipament escènic.
3r. Suspendre els màxims de programació durant el segon semestre del 2020
associats a aquest període.
c) Crear una línia d’ajuts per als professionals del sector de les arts escèniques
més afectats per la crisi derivada de la Covid-19 adreçats a treballadors, actors, intèrprets, ballarins, coreògrafs i artistes en situació d’emergència social i que no poden treballar pel cessament de l’activitat de les arts escèniques.
d) Destinar recursos econòmics a reactivar les xarxes i els circuits de programació públics i privats afectats per la suspensió d’activitats a causa de la crisi per la Covid-19 amb l’objectiu d’estimular la revitalització del sector de les arts escèniques.
e) Intensificar la col·laboració publicoprivada per a impulsar la reactivació del
sector i habilitar eines perquè els programadors puguin augmentar el nombre de
funcions mantenint la viabilitat econòmica dels projectes i les empreses, i també
perquè puguin diversificar la programació donant cabuda a altres disciplines.
f) Potenciar i fomentar, en coordinació amb l’Administració local, per mitjà d’un
programa específic i una campanya institucional, la programació infantil i de carrer
a tots els municipis.
g) Impulsar un programa de foment de les gires i de descentralització cultural
del Teatre Nacional de Catalunya.
h) Buscar fórmules legals que permetin a les companyies rebre un avançament
del 50% de les funcions efectivament contractades en el marc dels convenis amb els
equipaments escènics i musicals locals multifuncionals (E3) per a l’any 2020.
i) Fer una campanya de màrqueting i comunicació institucional que generi confiança i fomenti l’assistència per a gaudir de les arts escèniques.
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j) Obrir una segona convocatòria per a la concessió de subvencions per a la millora d’infraestructura o l’adquisició d’equipament per a empreses d’arts escèniques
i sales privades de teatre, les bases de la qual estiguin adaptades a les conseqüències
econòmiques i socials derivades de la crisi per la Covid-19, amb una dotació econòmica mínima de 500.000 euros.
k) Obrir una segona convocatòria per a la concessió i l’increment de la dotació
de la línia de subvencions per a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de
carrer de caràcter professional, per a adaptar la línia a les conseqüències econòmiques i socials causades per la crisi derivada de la Covid-19, amb una dotació econòmica mínima de 500.000 euros.
l) Obrir una segona convocatòria per a la concessió de subvencions per a activitats de circ de sala i de carrer de caràcter professional, les bases de la qual estiguin
adaptades a les conseqüències econòmiques i socials derivades de la crisi per la Covid-19, amb una dotació econòmica mínima de 100.000 euros.
m) Ampliar la dotació pressupostària de la convocatòria de subvencions per a
activitats de teatre de caràcter professional.
n) Ampliar la dotació pressupostària de la convocatòria de subvencions per a activitats de circ de caràcter professional.
o) Ampliar la dotació pressupostària de la convocatòria de subvencions per a activitats de dansa de caràcter professional.
p) Revisar els convenis triennals de teatre per a impulsar mesures de flexibilitat
i adaptar-los a les conseqüències econòmiques i socials derivades de la crisi per la
Covid-19 per a afavorir la recuperació dels agents culturals.
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar un pla d’específic per
a garantir la igualtat i l’equitat de gènere en la cultura, que inclogui, com a mínim,
les mesures següents:
a) Fer un estudi de l’impacte de la crisi de la Covid-19 en el sector cultural amb
perspectiva de gènere per a visualitzar-ne i corregir-ne el possible biaix de gènere.
b) Crear un fons pressupostari destinat al foment i l’impuls d’iniciatives que garanteixin la igualtat i l’equitat de gènere efectives en la cultura.
c) Garantir la inclusió de la perspectiva de gènere en les línies de subvencions
i ajuts impulsades pel Departament de Cultura, les empreses, entitats i ens dependents o participats majoritàriament i les entitats de dret públic vinculades al Departament.
d) Adquirir el compromís d’incloure la perspectiva de gènere en el desenvolupament i l’aprovació de qualsevol pressupost del Departament de Cultura, les empreses, entitats i ens dependents o participats majoritàriament i les entitats de dret
públic vinculades al Departament.
8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar un pla de xoc específic
per al rescat i la reactivació de la cultura popular i l’associacionisme, que inclogui,
com a mínim, les mesures següents:
a) Establir una línia d’ajuts per a impulsar un programa de suport a l’activitat
cultural de les cases regionals de la resta d’Espanya a Catalunya.
b) Obrir una nova línia de subvencions i ajuts destinats al sector dels firaires perquè puguin garantir llur viabilitat futura i pal·liar les pèrdues ocasionades per la crisi
derivada de la Covid-19.
9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar un pla específic de
lluita contra la corrupció en el Departament de Cultura, les empreses, entitats i
ens dependents o participats majoritàriament i les entitats de dret públic vinculades
al Departament, orientat a identificar i perseguir, administrativament o penalment
segons convingui, totes les pràctiques del Departament que vulnerin la normativa
vigent i que culminin en irregularitats o corrupteles que posen en dubte el principi
d’igualtat.
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10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar les següents mesures
de caràcter urgent:
a) Implantar i comunicar amb antelació i previsió suficients els plans i protocols
de desconfinament per als diferents sectors culturals, buscant la participació i el
consens dels diversos agents culturals afectats.
b) Elaborar un pla de reacció que estableixi mesures a adoptar per l’Administració i recomanacions per al sector privat de la cultura per a actuar davant un possible
rebrot de Covid-19 amb l’objectiu tant d’establir mesures de protecció i autoprotecció davant un possible rebrot com també d’establir mesures i pautes d’acció per a
salvaguardar l’activitat, els llocs de treball i els mitjans de vida del sector cultural.
Palau del Parlament, 17 de juny de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 167/XII del Parlament de Catalunya, sobre el model educatiu
302-00207/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 55, 18.06.2020, DSPC-P 96

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de juny de 2020, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre el model educatiu (tram. 302-00207/12), presentada pel diputat Marc
Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes
presentades pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 68668),
pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 68684), pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 68687), pel Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 68731), pel Grup Parlamentari Republicà
(reg. 68746), pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari
Republicà (reg. 68748), i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 68759).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya reitera el seu compromís amb el Servei d’Educació
de Catalunya com a eina clau per a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la
qualitat educativa. Així mateix, manifesta la necessitat de donar a l’escola pública
un tractament preferent en el model educatiu.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Impulsar, per mitjà d’un procés obert a tota la comunitat educativa, un nou
acord de país per l’educació, amb l’objectiu de revisar l’actual model educatiu, consensuant un marc estratègic que organitzi el sistema educatiu d’acord amb la nova
realitat i l’actual context econòmic, social i demogràfic.
b) Avançar, per mitjà de les mesures previstes en el Pacte contra la segregació
escolar, en la garantia de la gratuïtat real de l’ensenyament i en l’accés dels alumnes
al Servei d’Educació de Catalunya en condicions d’igualtat.
c) Dur a terme, conjuntament amb els municipis i la comunitat educativa, una
planificació territorialitzada del mapa escolar que eviti la segregació i garanteixi
una previsió suficient i real de places a l’escola pública, per a cada territori i per a
les diferents etapes educatives, des de l’etapa de zero a tres anys fins a la formació
professional de grau mitjà.
d) Adequar la ràtio, per interès general, a la demanda de cada municipi i reduir-la
a cada localitat amb la finalitat de millorar l’atenció a l’alumnat i, per tant, la qualitat
1.15. Mocions
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educativa del sistema, i també mantenir les línies actuals del segon cicle d’educació
infantil i primària sense augmentar la segregació, obrir totes les línies necessàries a
secundària per a atendre estructuralment l’actual increment de la demanda i evitar
així una futura massificació de les aules.
e) Apostar per l’educació comunitària des del municipalisme i impulsar un canvi
de paradigma que, reforçant el paper dels municipis en l’educació, connecti l’educació, l’escola, les famílies i la comunitat i converteixi l’educació dels espais i el
temps no lectius en política pública. Aquesta aposta s’ha de concretar en les accions
següents:
1a. Generalitzar els plans educatius d’entorn arreu del territori com a estratègia
per a desenvolupar aquest model comunitari, impulsant el pilotatge dels plans educatius d’entorn 0-20, establint aliances estratègiques amb altres models d’educació
a temps complet, com ara les iniciatives 360, i reforçant la coresponsabilitat dels
municipis.
2a. Desenvolupar, juntament amb els ens locals i els altres agents de la comunitat educativa, una estratègia comunitària d’oferta d’activitats no lectives per a tot
l’alumnat d’entorns vulnerables, amb una atenció especial a les activitats artístiques
i esportives.
3a. Reforçar el suport a les escoles rurals i als centres de formació d’adults a la
Catalunya buidada, especialment a les Terres de l’Ebre, les Terres de Lleida, l’Alt
Pirineu i Aran i la Catalunya central, i potenciar aquests centres i escoles.
4a. Reforçar el suport i el finançament de les oficines municipals d’educació i potenciar els consells escolars municipals, amb mesures concretes d’auxili per a l’exercici de llurs funcions i per a llur desplegament al conjunt del territori.
f) Estudiar mesures de caràcter extraordinari i de consens per al personal substitut que estigui en actiu a la borsa de treball i hagi prestat serveis durant aquest curs,
amb l’objectiu de minimitzar el dany causat a aquest col·lectiu pel tancament de centres escolars a causa de la Covid-19.
g) Donar cobertura, conjuntament amb les altres administracions i utilitzant
també els fons que es rebin de l’Estat, als ajuts alimentaris per a menors vulnerables durant els mesos no lectius d’estiu, per a garantir la suficiència alimentària dels
alumnes en risc d’exclusió social, per mitjà del manteniment de les targetes moneder o d’altres fórmules, i també oferir, coordinadament amb els agents educatius del
territori, activitats de lleure amb sentit educatiu per a tots els menors, garantint que
arribin als infants i joves en situació de risc d’exclusió social.
h) Adaptar el curs 2020-2021 a la situació d’emergència educativa per mitjà dels
criteris i mesures següents:
1r. Aplicar el criteri de presencialitat global i obligatòria de tots els alumnes a
les etapes d’educació infantil i primària i de màxima presencialitat en l’educació
secundària i postobligatòria. Aquest criteri s’ha d’aplicar sempre que les condicions
de salut pública ho permetin i amb les pertinents mesures de protecció sanitària per
a tothom.
2n. Incorporar als centres educatius de primària i secundària la figura de l’educador social en qualitat d’agent educatiu pertanyent a l’equip docent, i també un professional de la infermeria per a cada centre.
3r. Desplegar un programa d’actuacions pluriennal contra les desigualtats educatives, amb una atenció especial als centres d’elevada complexitat i amb la participació dels ens locals. Les actuacions previstes en el programa per al curs 2020-2021
han d’incorporar actuacions conjunturals i extraordinàries contra les desigualtats
generades durant el confinament i actuacions estructurals i no conjunturals de lluita
contra les desigualtats per a cadascun dels quatre cursos.
4t. Tancar la bretxa digital i garantir el dret a l’accés a Internet a tots els alumnes,
amb els dispositius i la connectivitat necessaris per a fer-lo efectiu, i també impul-
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sar una pla específic de formació del professorat i de capacitació dels alumnes i de
llurs famílies.
5è. Incrementar les polítiques educatives de beques per a l’estudi i d’ajuts per a
compensar les desigualtats econòmiques i socials, a fi de facilitar l’accés en condicions d’equitat als serveis escolars i a les activitats complementàries i extraescolars.
6è. Consolidar la funció pública docent a partir d’una oferta pública d’ocupació
que respongui a les necessitats reals del professorat i, alhora, ampliar la dotació de
personal dels centres educatius per a fer front a la situació d’emergència educativa.
Les noves incorporacions de professors no estructurals s’han de fer per mitjà de la
creació de vacants que cobreixin tot el curs.
7è. Generalitzar un procés únic, que tendeixi a ésser telemàtic, de preinscripció
escolar per al conjunt de centres del Servei d’Educació de Catalunya i reforçar alhora el rol orientador de les oficines municipals d’educació.
8è. Ampliar les places de tècnics especialistes en educació infantil (TEEI) i
tècnics d’integració social (TIS), d’acord amb les necessitats estructurals del sistema educatiu, per tal de garantir un model d’escola plenament inclusiva. Al mateix
temps, s’ha de transformar la vinculació laboral temporal dels actuals tècnics especialistes en educació infantil i tècnics d’integració social al servei del Departament
d’Educació en una de fixa i indefinida, de forma directa i per la via adequada –tal
com indica la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 19 de març
de 2020 (afers acumulats C 103/18 i C 429/18)– o, alternativament, s’ha de consolidar llur relació per mitjà d’un concurs de mèrits.
Palau del Parlament, 18 de juny de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 168/XII del Parlament de Catalunya, sobre la situació
d’emergència educativa
302-00209/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 55, 18.06.2020, DSPC-P 96

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de juny de 2020, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació d’emergència educativa (tram. 302-00209/12), presentada per
la diputada Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 68708)
i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà
(reg. 68749).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Reconèixer la situació d’emergència educativa derivada del tancament de centres educatius a causa de la pandèmia de la Covid-19 i destinar els recursos extraordinaris necessaris per a afrontar-la, comptant també amb els recursos en matèria educativa anunciats pel Govern de l’Estat i reclamant un repartiment dels fons
Covid proporcional a la població i a l’esforç sanitari, econòmic i social que ha fet
Catalunya.
b) Exercir un lideratge educatiu que situï al centre de qualsevol pla de recuperació o de minimització de l’impacte social de la Covid-19 el dret a l’educació en
1.15. Mocions
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igualtat d’oportunitats, i un model de governança educativa corresponsable amb els
ens locals que es basi en la lleialtat institucional i la transparència, d’acord amb les
competències i els recursos disponibles.
c) Consensuar amb el conjunt de la comunitat educativa, i en el marc del pacte
contra la segregació, la planificació i les mesures per a afrontar el curs escolar 20202021 i la situació d’emergència educativa en un context de desigualtats creixents, i
assumir la responsabilitat corresponent a cada administració en el marc d’aquest
consens.
d) Impulsar un pla d’acció contra la bretxa digital per a garantir que el conjunt
de l’alumnat escolaritzat a Catalunya, a partir de l’inici del curs escolar 2020-2021,
disposi de l’equipament informàtic i la connectivitat necessaris, i per a reforçar també la capacitació digital de l’alumnat, els docents i els centres educatius, amb plataformes digitals de recursos, materials i didàctica virtual; dotar econòmicament
aquest pla i presentar-lo a la Comissió d’Educació del Parlament de Catalunya en el
termini d’un mes.
e) Destinar els recursos necessaris per a garantir, l’estiu del 2020, l’accés universal a les activitats de lleure educatiu i, d’una manera específica, assegurar-ne l’accés als col·lectius més vulnerables, comptant amb els recursos previstos pel Govern
de l’Estat i el Departament d’Afers Socials i Famílies del Govern de la Generalitat.
f) Donar cobertura als ajuts alimentaris per a menors vulnerables, durant els
mesos no lectius de l’estiu del 2020, conjuntament amb la resta d’administracions, i
utilitzant també els fons que es rebin de l’Estat, per a garantir que l’alumnat en risc
d’exclusió social tingui cobertes les necessitats alimentàries, amb el manteniment de
les targetes moneder o amb altres fórmules.
g) Garantir, el curs escolar 2020-2021, la màxima presencialitat del conjunt de
l’alumnat escolaritzat a Catalunya, prioritàriament en l’etapa d’educació infantil,
primària i secundària, i en l’educació especial, evitant diferències horàries significatives entre centres educatius d’una mateixa zona educativa, sempre d’acord amb
els criteris que determinin les autoritats sanitàries.
h) Iniciar, durant el curs 2020-2021, la recuperació de la sisena hora a l’escola
pública per a compensar les desigualtats educatives i fomentar reforços o activitats
educatives complementàries als centres educatius, prioritzant els centres que ho requereixin per llur situació de complexitat.
i) Ampliar la plantilla docent, el curs 2020-2021, per a afrontar la necessitat de
reduir la ràtio d’alumnes per docent d’acord amb les recomanacions sanitàries, i incorporar-hi nous perfils de professionals qualificats (de l’àmbit de l’educació social,
la psicologia i la pedagogia, entre altres) que puguin abordar, conjuntament amb els
docents, l’atenció de l’alumnat en situacions més complexes, d’acord amb la disponibilitat a la borsa de treball de professorat de les diverses especialitats.
j) Preveure la borsa de personal substitut necessari per a garantir la suficiència
de personal docent durant tot el curs escolar 2020-2021.
k) Mantenir i ampliar, si calgués, el curs escolar 2020-2021, el personal de suport (vetlladors, logopedes i intèrprets de llengua de signes, entre altres) per a garantir una atenció adequada de l’alumnat amb necessitats educatives especials als
centres educatius, i mantenir els programes d’escolarització compartida d’acord amb
el que determinin els protocols sanitaris.
l) Reforçar el Programa salut i escola, i assegurar la presència de personal sanitari de referència a tots els centres d’educació infantil, primària i secundària.
m) Impulsar un pla contra l’abandonament escolar prematur, en el context actual,
recuperant el finançament dels plans educatius d’entorn, entre altres programes específics, i també un pla de xoc dotat de recursos per a atendre contextos de segregació o de complexitat socioeducativa.
n) Garantir a l’alumnat de famílies vulnerables, el curs 2020-2021, la gratuïtat
dels llibres de text i material didàctic.
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o) Reforçar, el curs escolar 2020-2021, la formació del professorat i l’assessorament de les direccions i els claustres per a afrontar les noves necessitats.
p) Flexibilitzar el currículum per a donar resposta a les desigualtats sorgides arran de la pandèmia de la Covid-19, adoptar un enfocament més flexible, innovador i
globalitzador, i fer una avaluació més competencial.
q) Elaborar i presentar a la Comissió d’Educació del Parlament, en el termini de
tres mesos, un pla de foment de l’etapa educativa de zero a tres anys per a evitar que
la crisi socioeconòmica provocada per la pandèmia de la Covid-19 origini una pèrdua d’oportunitats educatives als infants de famílies vulnerables, i plantejar línies
d’ajuts a llars d’infants en dificultats pel servei públic que presten.
r) Vetllar perquè, a partir del primer trimestre del curs 2020-2021, i sempre que
les directrius del Departament de Salut ho permetin, es puguin dur a terme les sortides i les colònies que cada centre hagi inclòs a la programació general del curs.
s) Assegurar els recursos suficients per a la neteja i la desinfecció necessàries de
tots els centres i espais educatius en què es desenvoluparan les diverses etapes educatives del curs 2020-2021, amb vista a la reobertura escolar al setembre del 2020;
elaborar protocols sanitaris clars, i proveir els centres i espais educatius del material
higiènic i de protecció adient, d’acord amb les recomanacions sanitàries, per a donar
tranquil·litat i seguretat al conjunt de la comunitat educativa.
t) Augmentar el pressupost destinat a l’educació especial per a garantir una cobertura adequada de les necessitats de l’alumnat tant pel que fa a les mesures de suport educatiu com a les necessitats educatives especials.
Palau del Parlament, 18 de juny de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 169/XII del Parlament de Catalunya, sobre les discriminacions
en els diferents àmbits
302-00212/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 55, 18.06.2020, DSPC-P 96

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de juny de 2020, d’acord amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre les discriminacions en els diferents àmbits (tram. 302-00212/12), presentada
per la diputada Najat Driouech Ben Moussa, del Grup Parlamentari Republicà, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 68683), pel Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 68697), pel Grup Parlamentari de
Catalunya en Comú Podem (reg. 68738) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 68761).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya:
a) Manifesta la seva preocupació per l’auge d’actituds xenòfobes i l’augment del
discurs d’incitació a l’odi cap a persones immigrants i racialitzades, actituds encoratjades per partits d’extrema dreta i organitzacions i agrupacions de caràcter violent i racista.
b) Assumeix que la crisi de la Covid-19 afecta d’una manera desigual els ciutadans, cosa que agreuja les discriminacions patents en la societat catalana, en es-
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pecial les que pateixen les persones que viuen en situacions de desigualtat social i
condicions de vulnerabilitat.
c) Rebutja les actuacions que alguns membres dels cossos de seguretat han tingut amb persones racialitzades durant les restriccions de mobilitat establertes per
l’estat d’alarma.
d) Manifesta la necessitat de disposar d’una llei d’igualtat de tracte i no discriminació per a millorar la protecció dels drets dels ciutadans i dotar les administracions públiques d’una eina que estableixi mesures per a afrontar les discriminacions.
e) Es compromet a treballar per a assolir una societat lliure de discriminacions
i a revisar els privilegis que hi perviuen, i reconeix que les institucions generen una
violència institucional que ajuda a perpetuar el racisme i la desigualtat estructural.
f) Rebutja qualsevol tipus d’expressió, actitud o actuació de caràcter racista o que
impliqui discriminació racial en qualsevol àmbit de la societat.
g) Mostra la seva preocupació per la doble discriminació de les dones immigrants i racialitzades, que enforteix l’empobriment, les desigualtats, la segregació,
el racisme, el classisme i el masclisme que pateixen.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Demanar al Govern espanyol que regularitzi les 150.000 persones a Catalunya i les més de 600.000 a l’Estat en situació irregular, com han fet altres països de
la Unió Europea que han portat a terme amplis processos de regularització per a
garantir els drets de totes les persones que han contribuït d’una manera invisible a
superar la crisi de la Covid-19.
b) Fer les gestions polítiques i executives necessàries per a garantir que tots els
ajuntaments compleixin el Reial decret 1690/1986, de l’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, per a fer
efectiva l’obligació que té tothom d’inscriure’s al padró del municipi on resideixi
habitualment, davant la negativa d’alguns ajuntaments a permetre l’empadronament
d’algunes persones, impedint-los així l’accés a drets fonamentals que els són inherents i agreujant llur vulnerabilitat.
c) Demanar al Govern de l’Estat que agiliti els tràmits burocràtics per a l’homologació de títols a fi de facilitar el reconeixement de les capacitats professionals dels
immigrants residents en territori espanyol perquè es puguin desenvolupar professionalment i socialment.
d) Demanar al Govern espanyol que ratifiqui el Conveni 189 de l’Organització
Internacional del Treball, sobre les treballadores i els treballadors dels serveis domèstics i de les cures, per a equiparar-los a la resta de treballadors del règim general
de la seguretat social.
e) Demanar al Govern espanyol que tanqui definitivament els centres d’internament d’estrangers, ja que comporten un internament forçós injustificat i, tal com
s’ha comprovat aquests mesos que han estat tancats, innecessari i perpetuen una
expressió de racisme institucional i estructural. Mentre aquests centres es mantinguin oberts, el Govern de la Generalitat haurà de treballar per a garantir els drets
dels interns, com ara l’assistència jurídica gratuïta i la denúncia de possibles vulneracions de drets.
f) Reforçar els recursos de la Inspecció de Treball pel que fa al seguiment de les
condicions laborals dels temporers, especialment durant els mesos amb més demanda d’aquests treballadors.
g) Impulsar mesures efectives de prevenció, control i erradicació de les actuacions policials de caràcter racista, que incompleixen els codis d’ètica policial i comporten una vulneració de drets fonamentals i violència institucional, i a formar els
cossos de seguretat per a posar fi a les identificacions i detencions arbitràries de persones racialitzades o en situació administrativa irregular.
h) Obrir un expedient als agents implicats en la denúncia presentada per SOS
Racisme per una intervenció dels Mossos d’Esquadra a Sant Feliu Sasserra, a adop23
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tar, amb relació a aquest cas, mesures cautelars que comportin com a mínim la retirada als agents de llurs funcions de treball al carrer fins que no hi hagi sentència
ferma i a actuar amb contundència en tots els casos de denúncies per actuacions racistes per part de treballadors públics.
i) Actuar sempre d’ofici en els casos en què els agents dels cossos de seguretat
hagin pogut incórrer en faltes considerades molt greus segons el reglament de règim
disciplinari del cos, especialment en les actuacions que comportin discriminació per
raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge, o qualsevol
altra condició o circumstància personal o social.
j) Aplicar, pel que fa a les investigacions internes a membres dels cossos de seguretat per fets considerats molt greus, mesures proporcionals a la gravetat dels fets,
sense descartar la suspensió preventiva fins que la investigació no conclogui, tal com
estableix l’article 34 del Reglament disciplinari del Cos de Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra i l’equivalent als altres cossos policials.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern, tal com demana la Taula de Ciutadania i Immigració, a:
a) Posar en funcionament, dins l’àmbit de les seves competències, un pla de xoc
amb mesures de suport als processos de regularització.
b) Impulsar entre els agents econòmics que poden fer contractes de treball i entre els ciutadans un programa que difongui el coneixement del procediment d’arrelament social per a accedir a la regularitat administrativa i en reforci l’aplicació.
c) Donar suport a la presentació de projectes de treball per compte propi per a
accedir a la regularitat administrativa.
d) Contribuir a la creació de cooperatives de treball que permetin que els treballadors de les cures tinguin accés a la regularitat administrativa.
e) Impulsar polítiques actives d’ocupació que permetin l’accés a la regularitat administrativa i el manteniment d’aquesta situació.
f) Difondre la utilitat de l’Informe 03 en els termes del Reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració
social («informe d’esforç d’integració»), per a evitar la irregularitat administrativa.
g) Impulsar un pla perquè els joves immigrants no acompanyats d’entre divuit i
vint-i-un anys puguin accedir a llarg termini a la inserció laboral i a la regularitat
administrativa.
h) Impulsar actuacions de prevenció del racisme i la xenofòbia i de foment de la
convivència.
i) Vetllar pel compliment de les mesures de prevenció de riscos laborals i sanitàries a les empreses per a garantir una incorporació adequada a la feina, especialment
pel que fa als llocs més desregulats, com ara el treball de la llar.
Palau del Parlament, 18 de juny de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 170/XII del Parlament de Catalunya, sobre les mesures en
l’àmbit econòmic i social en la situació derivada de la pandèmia de
Covid19
302-00213/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 55, 18.06.2020, DSPC-P 96

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de juny de 2020, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al
1.15. Mocions
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Govern sobre les mesures en l’àmbit econòmic i social en la situació actual (tram.
302-00213/12), presentada per la diputada Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 68672), pel
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 68685) i pel Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 68747).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Presentar-li, en el termini d’un mes, una proposta de modificació de la Llei
4/2020, del 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020,
amb l’objectiu de:
a) Fomentar l’economia social i cooperativa i un teixit productiu amb retorn social i ambiental amb perspectiva feminista.
b) Dignificar les condicions laborals dels treballadors que presten serveis públics, amb el diàleg previ amb els representants dels empleats públics en el marc
de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la
Generalitat.
c) Reduir el temps de resolució dels expedients de la renda garantida de ciutadania de quatre mesos a un mes com a màxim.
d) Revisar les sol·licituds de la renda garantida de ciutadania que han estat denegades per justificació indeguda i explicar-ne els motius de la denegació.
e) Augmentar el parc públic d’habitatge i crear un pla específic de construcció
d’habitatges de lloguer social que tingui com a fita arribar a un 15% del parc total
de residència habitual.
f) Impulsar el pacte nacional d’indústria per a protegir el teixit industrial i dotar-lo d’instruments i recursos per a liderar la transició ecològica.
2. Rescindir de manera immediata el contracte negociat sense publicitat subscrit
el 29 de maig de 2020 amb l’empresa Ferroser Servicios Auxiliares, SA, per a fer
el seguiment dels contactes positius mitjançant rastrejadors (expedient CE133-2020)
per valor de 17.690.169,02 euros.
3. Convocar els ens locals i supralocals per a acordar les actuacions necessàries
per a donar continuïtat als projectes del Fons Feder previstos inicialment que tinguin una incidència especial en l’àmbit local.
4. Treballar en l’avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al
2021 des del moment de l’aprovació d’aquesta moció amb l’objectiu de poder-l’hi
presentar abans del 10 d’octubre de 2020, tal com estableix el text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de
desembre. Aquests pressupostos han de prioritzar la despesa social i sanitària amb
l’objectiu de pal·liar els efectes provocats per la crisi de la Covid-19, atenent al fet
que els pressupostos per al 2020 no tenen en compte les necessitats actuals ni el
creixement de les desigualtats.
Palau del Parlament, 18 de juny de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió
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1.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les actuacions en matèria d’habitatge
arran de la Covid-19
300-00265/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 55, tinguda el 18.06.2020, DSPC-P 96.

Interpel·lació al Govern sobre el món local i la gestió de la pandèmia
de la Covid-19
300-00266/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 55, tinguda el 18.06.2020, DSPC-P 96.

Interpel·lació al Govern sobre el balanç i les perspectives per a
l’autogovern després de l’estat d’alarma
300-00267/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 55, tinguda el 18.06.2020, DSPC-P 96.

Interpel·lació al Govern sobre les prioritats polítiques del
Departament de Salut i les reformes necessàries del sistema sanitari
300-00268/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 55, tinguda el 18.06.2020, DSPC-P 96.

Interpel·lació al Govern sobre les noves mesures del pla de xoc en
l’àmbit social
300-00269/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 55, tinguda el 18.06.2020, DSPC-P 96.

Interpel·lació al Govern sobre la repressió, els drets i les llibertats
300-00270/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 55, tinguda el 18.06.2020, DSPC-P 96.
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Interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana als barris i
municipis
300-00271/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 55, tinguda el 18.06.2020, DSPC-P 96.

Interpel·lació al Govern sobre l’atenció de la salut mental
300-00272/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 55, tinguda el 18.06.2020, DSPC-P 96.

Interpel·lació al Govern sobre la política industrial
300-00273/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 55, tinguda el 18.06.2020, DSPC-P 96.
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

2.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de
regulació de l’impost sobre successions i donacions
202-00045/12
DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 55, tinguda el 18.06.2020, DSPC-P 96.
APROVACIÓ DE LES ESMENES A LA TOTALITAT DE DEVOLUCIÓ

El Ple del Parlament, en la sessió 55, tinguda el 18.06.2020, DSPC-P 96, ha aprovat
les esmenes a la totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legislativa resta
rebutjada.

Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny,
de regulació de l’impost sobre successions i donacions, per a la
disminució de la càrrega fiscal de la ciutadania catalana
202-00062/12
DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 55, tinguda el 18.06.2020, DSPC-P 96.
APROVACIÓ DE LES ESMENES A LA TOTALITAT DE DEVOLUCIÓ

El Ple del Parlament, en la sessió 55, tinguda el 18.06.2020, DSPC-P 96, ha aprovat
les esmenes a la totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legislativa resta
rebutjada.

2.01.02. Proposicions de llei
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3.

Tramitacions en curs

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a combatre la
situació de sobrecàrrega de feina als jutjats
250-01114/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 60271 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 17.06.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 60271)

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

1. Realitzar, amb la necessària col·laboració del CGPJ, i en el termini de 3 mesos, un estudi dels Jutjats Mercantils i de Primera Instància general de cadascuna de
les capitals de Catalunya i els Jutjats cap de partit judicial a fi de determinar aquells
en els quals han entrat major nombre de demandes i, en conseqüència, es trobin més
sobrecarregats de feina.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2. A partir de l’estudi anterior, establir en el termini de 2 mesos un pla calendaritzat de mesures organitzatives, tècniques, procedimentals i de reforç de personal
per disminuir les càrregues de treball i garantir unes condicions de treball dignes i
adequades als funcionaris i altre personal que hi treballa i un servei de qualitat a la
ciutadania.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
D’addició

3. Destinar els recursos econòmics suficients, coherents amb el pla calendaritzat,
que es reflecteixin en les corresponents partides pressupostàries mentre la situació
de col·lapse persisteixi.
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Proposta de resolució sobre la recuperació i dignificació de les
víctimes de la Guerra Civil
250-01116/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 60272 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 17.06.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 60272)

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

1. Continuar vetllant pel reconeixement i dignificació efectiva de les víctimes de
la Guerra Civil.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2. Seguir donant suport a les famílies que es troben en la mateixa situació que la
família del senyor Gil Calonge en el procés de recuperació i dignificació de les víctimes de la Guerra Civil, a través dels serveis que presta el Departament de Justícia
a través de la Direcció General de la Memòria Democràtica.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
D’addició

3. Donar trasllat d’aquests acords a la Direcció General per la Memòria Històrica, i a la Presidència de Patrimoni Nacional, del Govern espanyol, a la Direcció
General de Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya i a les associacions
memorialistes de Catalunya.

Proposta de resolució sobre la facilitació de la identificació i el retorn
de les restes de les persones provinents de Catalunya enterrades al
Valle de los Caídos
250-01146/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 60270 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 17.06.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 60270)

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

1) Continuar desenvolupant, des de la Direcció General de Memòria Històrica,
estudis detallats i individuals de les restes de persones provinents de Catalunya traslladades al Valle de los Caídos a petició específica dels familiars en qüestió, per tal
que puguin adreçar la seva petició de recerca al Patronat del Valle de los Caídos
amb el màxim de garanties d’identificació con així sigui possible.

3.10.25. Propostes de resolució
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició

2) Continuar treballant per facilitar als familiars que ho sol·licitin tota la informació disponible perquè puguin fer les gestions oportunes davant del Govern de
l’Estat, a través del Ministeri de Presidència, responsable del Patrimoni Nacional,
previ obtenció del consentiment de les famílies, pel retorn de les restes identificades
i facilitar l’assessorament per dur a terme els tràmits necessaris per a fer-lo efectiu.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
D’addició

3) Continuar treballant per facilitar als familiars tota la informació disponible
perquè puguin fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat i a Patrimoni Nacional per facilitar la tornada de les restes de totes les persones provinents de
Catalunya enterrades al Valle de los Caídos, els familiars específics de les quals així
ho sol·licitin.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la protecció del
personal de les presons davant la Covid-19
250-01233/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 68152 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 17.06.2020
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 68152)

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

2. Realitzar a tots els funcionaris de presons, al personal laboral dels centres
penitenciaris, al personal d’entitats externes, al personal dels centres educatius de
justícia juvenil i al personal dels serveis socials penitenciaris el test del coronavirus.

Proposta de resolució sobre la incorporació del Cos de Bombers
de la Generalitat a les tasques de desinfecció d’espais per a lluitar
contra la Covid-19
250-01235/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 68185 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 17.06.2020
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 68185)

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

1. Incorporar, quan sigui requerit pel Departament de Salut, als efectius de Cos
de Bombers de la Generalitat, en funció dels descansos i la disponibilitat per àrea,
al desenvolupament de tasques de resposta en risc biològic desinfecció d’espais,
3.10.25. Propostes de resolució
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d’equipaments públics i privats i recintes amb una altra concentració de persones o
afluència de públic per evitar la propagació del coronavirus del Covid-19.
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 2

2. Col·laborar amb les administracions locals (ajuntaments, consells comarcals
i diputacions provincials) sota la direcció del PROCICAT i sempre d’acord amb les
prioritats establertes per l’autoritat sanitària, per actuar de formar coordinada en el
desenvolupament de les tasques de desinfecció risc biològic que efectuen els bombers contra el Covid-19.

3.10.25. Propostes de resolució
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Mundial de
la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica
401-00037/12
LECTURA EN EL PLE
Sessió 55, 17.06.2020, DSPC-P 95

El passat 12 de maig se celebrà el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome
de Fatiga Crònica. Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya expressa novament
la seva adhesió a aquesta jornada, que se celebra arreu del món, i la necessitat de
continuar treballant per l’impuls de la recerca, per la formació i per la conscienciació social, tan necessària per a eliminar l’estigma social que, malauradament, avui
dia es continua detectant en l’entorn familiar, social i laboral de les persones afectades per la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica, la qual cosa fa que sigui més
necessari que mai normalitzar aquestes patologies.
El Parlament de Catalunya expressa també el seu reconeixement a totes les persones afectades, les quals, dissortadament, encara es troben amb la incomprensió
i el flagell de la incredulitat i la discriminació, ambdues motivades per un desconeixement de la manera com aquestes malalties cròniques afecten les persones que
les pateixen. Són malalties de les quals encara es desconeix l’etiologia, que tenen
una elevada prevalença i que afecten majoritàriament la població femenina. Aquest
biaix de gènere provoca avui una doble discriminació de la persona afectada: d’una
banda, pel fet de patir-la i ésser dona, i, de l’altra, en el cas dels homes, perquè hom
els atribueix, erròniament i despectivament, una malaltia considerada «de dones».
El Parlament de Catalunya apel·la novament a l’empatia de les persones, la societat civil i els poders públics de Catalunya perquè s’adhereixin a aquesta jornada,
perquè entenguin la complexitat del problema que viu i pateix més del 3% de la població de Catalunya, i perquè treballin amb efectivitat per tal que l’any vinent s’hagi
avançat en la recerca i en l’abordatge d’aquestes malalties.
Palau del Parlament, 17 de juny de 2020

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb
el conseller d’Interior sobre l’ascens de l’inspector dels Mossos
d’Esquadra Jordi Arasa a cap de l’Àrea Regional de Recursos
Operatius de Barcelona
354-00311/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Marc Parés Franzi, del GP CatECP (reg. 68253).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 18.06.2020.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el
conseller d’Interior sobre la inseguretat a Mataró i el Maresme
354-00314/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra
diputada del GP PSC-Units (reg. 68675).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 18.06.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el
conseller d’Interior sobre la notícia relativa a l’agressió racista de sis
agents de l’Àrea Regional de Recursos Operatius de la Regió Policial
Central a un jove a Sant Feliu Sasserra (Bages)
354-00317/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC (reg. 68734).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 18.06.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el
conseller d’Interior sobre l’actuació del Departament d’Interior
davant dels presumptes actes discriminatoris i racistes duts a terme
per efectius dels Mossos d’Esquadra
354-00318/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs (reg. 68834).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 18.06.2020.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en ponència de Laura Pérez, quarta tinenta
d’alcalde de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de
l’Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista
352-01611/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.
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Proposta d’audiència en ponència de Júlia Vega, representant
d’Almena Cooperativa Feminista, amb relació a la Proposició de llei
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones
a erradicar la violència masclista
352-01612/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Mercè Meroño, representant de
la Fundacio Àmbit Prevenció, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista
352-01613/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Sílvia Aldavert, coordinadora
de l’Associació Drets Sexuals i Reproductius, amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01614/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Gràcia Coll Navarro,
vicepresidenta de l’Associació Catalana de Llevadores, amb relació
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01615/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de
l’Associació de Professionals de la Igualtat de Gènere, amb relació
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01616/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Laia Rosich, representant
del Col·legi de Psicologia, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista
352-01617/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’Amàlia Tarrés, representant del
Col·legi de Treball Social de Catalunya, amb relació a la Proposició
de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les
dones a erradicar la violència masclista
352-01618/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Montse Pineda, vicepresidenta
del Consell Nacional de les Dones de Catalunya, amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01619/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representant de l’associació
de dones Veus Gitanes, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista
352-01620/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Marisa Fernández, representant
de l’associació Dones Juristes, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista
352-01621/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Mercè Claramunt, jurista i
experta en violències masclistes de l’associació Dones Juristes, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista
352-01622/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Mari Carme Riu, presidenta de
l’associació Dones No Estàndards, amb relació a la Proposició de llei
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones
a erradicar la violència masclista
352-01623/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representant del col·lectiu
Dones Tech, amb relació a la Proposició de llei de modificació de
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista
352-01624/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació
Surt, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència
masclista
352-01625/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Clarisa Velocci, representant
de l’associació Genera i experta en drets humans, amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01626/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’Encarna Bodelón, representant
del grup de recerca Antígona de la Universitat Autònoma de
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista
352-01627/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.
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Proposta d’audiència en ponència de Laia Serra, jurista experta
en violències masclistes, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista
352-01628/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Elena Longares, representant
de l’associació LesBiCat i de la fundació Banc dels Aliments, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01629/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’associació
Mujeres Pa’lante, amb relació a la Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista
352-01630/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Montse Benito, representant de
la plataforma Novembre Feminista, amb relació a la Proposició de llei
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones
a erradicar la violència masclista
352-01631/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.
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Proposta d’audiència en ponència de Teo Pardo, activista
transgènere, amb relació a la Proposició de llei de modificació de
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista
352-01632/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Montserrat Vilà, representant
de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01633/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’Alba Garcia, representant de la
Secretaria de les Dones de Comissions Obreres, amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01634/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representant de la Secretaria
d’Igualtat de la Unió General de Treballadors de Catalunya, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01635/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.

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

40

BOPC 630
23 de juny de 2020

Proposta d’audiència en ponència de Beatriu Macià, representant
de l’associació Tamaia, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista
352-01636/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representant de la xarxa de
Dones Directives i Professionals de l’Acció Social, amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01637/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Carme Catalan, representant de
la Xarxa de Dones per la Salut, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista
352-01638/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representant de la
cooperativa Candela, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista
352-01639/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.
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Proposta d’audiència en ponència de Marta Delatte, representant del
col·lectiu de recerca Liquen Data Lab, amb relació a la Proposició
de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les
dones a erradicar la violència masclista
352-01640/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del sindicat
Sindillar, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència
masclista
352-01641/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Pilar Rebaque, vicepresidenta
de la Comissió de Dnes Advocades del Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista
352-01642/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Marité Cocciarni, representant
del col·lectiu antiracista Tic Tac, amb relació a la Proposició de llei
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones
a erradicar la violència masclista
352-01643/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.
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Proposta d’audiència en ponència de Conxa Borrell i Sabrina
Michelle Sánchez, representants del sindicat Otras, amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01644/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.

Proposta d’audiència en ponència de Paula Ezquerra, representant
de la Intersindical Alternativa de Catalunya, amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a erradicar la violència masclista
352-01645/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 68503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 16.06.2020.

Sol·licitud de compareixença de Lluís Ridao i Martín, director de
l’Agència Catalana de l’Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i
Sostenibilitat perquè informi 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
356-00704/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

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.

Sol·licitud de compareixença de Lluís Ridao i Martín, director de
l’Agència Catalana de l’Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i
Sostenibilitat perquè informi sobre la gestió de l’emergència causada
pel temporal Gloria
356-00708/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

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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Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior
perquè informi sobre l’endarreriment en l’execució de les mesures de
prevenció dels riscos de la temporada d’estiu als espais naturals
356-00778/12
SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs (reg.
67310).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 18.06.2020.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Arasa, inspector del Cos de
Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior perquè informi
sobre les seves responsabilitats en els fets del desallotjament del
15-M a la plaça de Catalunya de Barcelona
356-00780/12
SOL·LICITUD

Presentació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP (reg. 68251).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 18.06.2020.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Save the
Children davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el
dret a l’educació durant la pandèmia de Covid-19
356-00783/12
SOL·LICITUD

Presentació: José Rodríguez Fernández, del GP ERC (reg. 68402).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 18.06.2020.

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Unicef davant
la Comissió de la Infància perquè informi sobre el dret a l’educació
durant la pandèmia de Covid-19
356-00784/12
SOL·LICITUD

Presentació: José Rodríguez Fernández, del GP ERC (reg. 68403).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 18.06.2020.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma
d’Infància de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè
informi sobre el dret a l’educació durant la pandèmia de Covid-19
356-00785/12
SOL·LICITUD

Presentació: José Rodríguez Fernández, del GP ERC (reg. 68404).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 18.06.2020.

4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller
d’Interior sobre les actuacions i les polítiques de no-discriminació
impulsades per la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
355-00181/12
SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 68810).
Comissió competent: Comissió d’Interior.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa de la Comissió d’Interior,
18.06.2020.

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

Compareixença d’Ignasi Planas Rivas, president de la Federació
Catalana de Rugbi, davant la Comissió d’Afers Institucionals per
a informar sobre la situació de la Federació i sobre el dèficit
d’instal·lacions esportives per a la pràctica del rugbi
357-00740/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença de la directora general d’Administració Local davant
la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre els pagaments
pendents dels serveis bàsics del Barcelonès que depenen de la
comissió liquidadora del Consell Comarcal
357-00741/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 28, tinguda el 16.06.2020,
DSPC-C 506.
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BOPC 630
23 de juny de 2020

Compareixença d’Alfred Bosch i Pascual, exconseller d’Acció
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, davant la Comissió
d’Afers Institucionals per a informar sobre els presumptes casos
d’assetjament sexual vinculats al seu ex-cap de gabinet
357-00742/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença d’Artur Mas i Gavarró, expresident de la Generalitat,
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar 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
357-00743/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença d’Artur Mas i Gavarró, expresident de la Generalitat
i de Convergència Democràtica de Catalunya, davant la Comissió
d’Afers Institucionals per a informar sobre la condemna ferma
confirmada pel Tribunal Suprem amb relació al cas Palau
357-00744/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença de José Montilla Aguilera, expresident de la
Generalitat, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar
sobre la seva incorporació a l’empresa Enagás com a conseller
independent
357-00745/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 28, tinguda el 16.06.2020,
DSPC-C 506.
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BOPC 630
23 de juny de 2020

Compareixença de José Montilla Aguilera, expresident de la
Generalitat, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar
sobre la seva incorporació al Consell d’Administració d’Enagás
357-00746/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença de José Montilla Aguilera, expresident de la
Generalitat, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar
sobre la compatibilitat de mantenir una dedicació al sector privat i
els beneficis derivats de la normativa d’expresidents de la Generalitat
357-00747/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença de José Montilla Aguilera, expresident de la
Generalitat, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar
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
357-00748/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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