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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 791/XII del Parlament de Catalunya, sobre les afectacions 
mediambientals de l’empresa Papelera de Sarrià, de Sarrià de Ter
250-00999/12

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 14, 15.06.2020, DSPC-C 505

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 15 
de juny de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les afectaci-
ons mediambientals de l’empresa paperera Sarrià, SL, de Sarrià de Ter (tram. 250-
00999/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parla-
mentari Republicà (reg. 52276).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Obligar l’empresa Papelera de Sarrià, SL, del grup Hinojosa, a solucionar de-

finitivament el tema de la pudor, a més d’altres perjudicis, per la seva afectació a la 
salut i a la convivència ciutadana, immediatament després de l’aprovació d’aquesta 
resolució.

b) Donar el suport tècnic necessari a l’Ajuntament de Sarrià de Ter (Gironès) per-
què pugui aplicar l’ordenança municipal d’olors aprovada el 18 d’octubre de 2018.

c) Assegurar el compliment adequat de les condicions fixades en l’autoritza-
ció ambiental integrada i adoptar les mesures de correcció i prevenció per a evitar 
l’afectació a les persones i el medi ambient.

d) Obligar l’empresa Papelera de Sarrià, SL, a utilitzar les millors tècniques dis-
ponibles, incorporar-les a l’autorització ambiental i avaluar-ne l’efectivitat mediam-
biental per a no afectar la població.

e) Establir una col·laboració oficial entre l’Agència de Salut Pública i l’Ajunta-
ment de Sarrià de Ter perquè es puguin valorar les possibles afeccions per a la salut 
amb relació a la informació que tinguin el Departament de Territori i Sostenibilitat 
i l’Ajuntament sobre els nivells sonors i d’immissió de contaminants atmosfèrics 
olorosos a què està exposada la població afectada, per a poder adoptar les mesures 
correctores pertinents.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
La secretària de la Comissió, Rosa Maria Ibarra Ollé; el president de la Comissió,  

Lucas Silvano Ferro Solé

Resolució 792/XII del Parlament de Catalunya, sobre els correbous i 
els actes festius amb els bous com a protagonistes
250-00960/12

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 14, 15.06.2020, DSPC-C 505

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 15 de 
juny de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els correbous i els 
actes festius amb els bous com a protagonistes (tram. 250-00960/12), presentada pel 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.
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Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar una memòria anual en què 

es recullin detalladament, com a mínim, els aspectes següents sobre els correbous: 
a) Les activitats d’aquestes celebracions.
b) El nombre d’expedients tramitats.
c) Les modalitats de la festa.
d) El desglossament dels fons públics destinats al finançament d’aquest tipus 

d’activitats pel conjunt de las institucions de Catalunya.
e) El nombre de persones ferides.
f) El nombre de braus morts.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
La secretària de la Comissió, Rosa Maria Ibarra Ollé; el president de la Comissió,  

Lucas Silvano Ferro Solé

Resolució 793/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’estació de 
vigilància atmosfèrica de Juneda
250-00965/12

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 14, 15.06.2020, DSPC-C 505

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 15 de 
juny de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la consideració de 
l’estació de vigilància atmosfèrica de Juneda com a estació de mesurament de l’im-
pacte industrial i del trànsit (tram. 250-00965/12), presentada pel Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 49805).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a, mitjançant la Direcció General de 

Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, dur a terme les actuacions següents: 
a) Estudiar els resultats de l’avaluació de la qualitat de l’aire a partir de les dades 

disponibles de l’estació de vigilància atmosfèrica de Juneda (Garrigues), integrada a 
la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica, de la campanya 
feta amb una unitat mòbil i de la informació d’emissions de les activitats presents, 
per tal de determinar si cal incorporar altres paràmetres que ampliïn l’equipament 
de la dita estació de vigilància.

b) Planificar l’elaboració d’un estudi de caracterització de les partícules en sus-
pensió de menys de 10 micres (PM10) a partir dels filtres de la presa de mostres en 
l’equipament de l’estació de vigilància atmosfèrica de Juneda.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
La secretària de la Comissió, Rosa Maria Ibarra Ollé; el president de la Comissió,  

Lucas Silvano Ferro Solé
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Resolució 794/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’aplicació de 
polítiques actives de prevenció de riscos contra la contaminació 
atmosfèrica
250-00996/12

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 14, 15.06.2020, DSPC-C 505

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 15 de 
juny de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’aplicació de po-
lítiques actives de prevenció de riscos contra la contaminació atmosfèrica (tram. 
250-00996/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Re-
publicà (reg. 52279).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Crear un mapa virtual i interactiu de la qualitat de l’aire a Catalunya que els 

ciutadans puguin consultar en línia per mitjà d’un web o d’una aplicació mòbil.
b) Col·laborar amb els municipis més afectats per la contaminació atmosfèrica 

per a aplicar mesures de millorament de la qualitat de l’aire.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
La secretària de la Comissió, Rosa Maria Ibarra Ollé; el president de la Comissió,  

Lucas Silvano Ferro Solé

Resolució 795/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’optimació 
energètica dels sistemes de reg i dels projectes hidràulics
250-01045/12

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 14, 15.06.2020, DSPC-C 505

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 15 de 
juny de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’optimació ener-
gètica dels sistemes de reg i mecànica de fluids (tram. 250-01045/12), presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 55446).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Mantenir els criteris d’optimació energètica i d’autoconsum en els nous pro-

jectes hidràulics i en els que actualment estan en execució, com el canal Segarra 
Garrigues, minimitzant, en la mesura que es pugui, l’ús de bombes que necessiten 
subministrament elèctric de la xarxa.

b) Reforçar el Pla de regadius de Catalunya vigent i donar-hi continuïtat. Aquest 
pla inclou la modernització de les actuals instal·lacions hidràuliques amb l’objectiu 
de millorar-ne l’eficiència energètica.

c) Mantenir i reforçar, en les ordres de convocatòria dels ajuts a les comunitats 
de regants, els criteris de priorització de la implantació de mesures encaminades a 
l’estalvi d’energia i aigua en els sistemes de regadiu.
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d) Requerir a l’Agència Catalana de l’Aigua que atorgui ajuts econòmics als ens 
locals supramunicipals per a millorar l’eficiència energètica dels serveis d’abasta-
ment en alta, per mitjans sostenibles tècnicament i econòmicament.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
La secretària de la Comissió, Rosa Maria Ibarra Ollé; el president de la Comissió,  

Lucas Silvano Ferro Solé

Resolució 796/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’un 
estudi epidemiològic de Tarragona i de les poblacions limítrofes amb 
els polígons químics i industrials de Tarragona
250-01058/12

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 14, 15.06.2020, DSPC-C 505

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 15 de 
juny de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un 
estudi epidemiològic de Tarragona i de les poblacions limítrofes amb els polígons 
químics i industrials de Tarragona (tram. 250-01058/12), presentada pel Grup Par-
lamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya (reg. 55450).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a valorar, en el marc de la Taula de 

la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona, la necessitat d’elaborar un estudi epi-
demiològic de Tarragona i de les poblacions limítrofes amb els polígons químics i 
industrials de Tarragona, amb la finalitat de conèixer l’impacte real que les activitats 
químiques i industrials tenen sobre els habitants de la zona.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
La secretària de la Comissió, Rosa Maria Ibarra Ollé; el president de la Comissió,  

Lucas Silvano Ferro Solé

Resolució 797/XII del Parlament de Catalunya, sobre el mal estat de 
l’aigua a la desembocadura de la riera de la Bisbal, al Vendrell
250-01109/12

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 14, 15.06.2020, DSPC-C 505

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 15 de 
juny de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el mal estat de 
l’aigua a la desembocadura de la riera del Vendrell (tram. 250-01109/12), presentada 
pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 55450).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar un estudi de l’estat de l’aigua de la desembocadura de la riera de la 

Bisbal i dels seus efectes, presentar-lo a la Comissió de Medi Ambient i Sostenibi-
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litat del Parlament i enviar-lo directament a l’Ajuntament del Vendrell (Baix Pene-
dès).

b) Crear en el termini de tres mesos una taula de treball entre la l’Agència Ca-
talana de l’Aigua i l’Ajuntament del Vendrell per a trobar les solucions necessàries 
sobre el tractament que s’ha de fer a la desembocadura de la riera de la Bisbal.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
La secretària de la Comissió, Rosa Maria Ibarra Ollé; el president de la Comissió,  

Lucas Silvano Ferro Solé

Resolució 798/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’afectació de la 
borrasca Gloria
250-01160/12

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 14, 15.06.2020, DSPC-C 505

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 15 de 
juny de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’afectació de la 
borrasca Gloria (tram. 250-01160/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el 
Grup Parlamentari Republicà (reg. 60302).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya reconeix i agraeix l’esforç i la dedicació de tots els 

voluntaris i servidors públics de l’Administració de la Generalitat i de les adminis-
tracions locals en les tasques de prevenció i evacuació pels forts vents i pluges que 
va provocar la borrasca Glòria.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a mostrar el seu agraïment i re-
coneixement públic als voluntaris i servidors públics que han ajudat a acomplir les 
tasques de protecció civil a Catalunya i als que han acomplert tasques de protecció 
civil a la resta d’Espanya arran del devastador temporal ocasionat per la borrasca 
Gloria.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar un pla específic d’avaluació i reparació dels danys ocasionats als 

ciutadans pel devastador temporal ocasionat per la borrasca Gloria.
b) Assumir el compromís que els representants del Govern que corresponguin 

per raó de la matèria compareguin a petició pròpia al Parlament per a exposar les 
conseqüències de la catàstrofe que es va produir.

c) Reclamar al Govern d’Espanya l’avaluació i, si escau, la declaració de les zo-
nes afectades com a zones afectades greument per una emergència de protecció civil 
(zona catastròfica).

d) Establir una línia específica i extraordinària en els pressupostos de la Genera-
litat per a la reparació íntegra dels danys causats pel temporal, amb càrrec al Fons 
de Contingència de la Generalitat.

e) Establir una línia específica i extraordinària en què cada administració assu-
meixi la part corresponent d’acord amb el seu àmbit competencial i que la Genera-
litat i l’Estat dotin amb un pressupost suficient per a garantir la reposició de béns i 
serveis danyats per la borrasca Gloria.
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f) Reforçar amb caràcter excepcional les línies regulars d’autobusos als llocs on 
han quedat afectades les línies ferroviàries arran de la borrasca Gloria, incloent-hi 
els casos en què la mobilitat ja ha estat restablerta.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
La secretària de la Comissió, Rosa Maria Ibarra Ollé; el president de la Comissió,  

Lucas Silvano Ferro Solé

Resolució 799/XII del Parlament de Catalunya, sobre el dany 
mediambiental ocasionat per la borrasca Gloria al delta de l’Ebre
250-01161/12

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 14, 15.06.2020, DSPC-C 505

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 15 de 
juny de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el dany mediam-
biental ocasionat per la borrasca Gloria al delta de l’Ebre (tram. 250-01161/12), pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 60303).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer una avaluació específica dels danys ocasionats pel temporal al delta de 

l’Ebre i elaborar un pla específic de recuperació en col·laboració amb les adminis-
tracions locals.

b) Establir una línia específica i extraordinària en què cada administració assu-
meixi la part corresponent d’acord amb el seu àmbit competencial i que la Genera-
litat i l’Estat dotin amb un pressupost suficient per a garantir la reposició de béns i 
serveis danyats al delta de l’Ebre.

c) Establir una línia específica i extraordinària d’ajuts per a la reparació íntegra 
dels danys causats per la borrasca Gloria al delta de l’Ebre, amb càrrec al Fons de 
Contingència de la Generalitat.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
La secretària de la Comissió, Rosa Maria Ibarra Ollé; el president de la Comissió,  

Lucas Silvano Ferro Solé

Resolució 804/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’exigència del 
pagament del deute que hauria defraudat l’expresident Jordi Pujol a 
l’Agència Tributària
250-01141/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Institucionals, sessió 28, 16.06.2020, DSPC-C 506

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 16 de juny de 
2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’exigència del pagament 
del deute que hauria defraudat l’expresident Jordi Pujol a l’Agència Tributària (tram. 
250-01141/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 65995).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
1. El Parlament de Catalunya condemna les conductes il·legals i corruptes consis-

tents en l’ocultació de patrimoni i la defraudació de quotes tributàries, especialment 
per part de persones que exerceixen o han exercit responsabilitats polítiques impor-
tants, com l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol i Soley.

2. El Parlament de Catalunya declara la conveniència i la necessitat que: 
a) L’expresident de la Generalitat Jordi Pujol i Soley regularitzi de manera im-

mediata i voluntària els imports pendents amb l’Agència Tributària que hauria de-
fraudat fiscalment.

b) El president del Parlament, Roger Torrent i Ramió, trameti a Jordi Pujol i 
Soley l’adopció d’aquesta resolució per mitjà d’un escrit formal a l’efecte de notifi-
car-li’n el contingut.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar totes les mesures neces-
sàries en matèria de transparència per a exigir a tots els expresidents la presentació 
i publicació de llurs declaracions de béns i activitats a l’inici i a la fi de cada legis-
latura, amb el mateix format i, si més no, les mateixes exigències que als membres 
del Govern, els alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat i els diputats de la 
present legislatura.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Orobitg i Solé; el president de la Comissió, 

Jean Castel Sucarrat

Resolució 805/XII del Parlament de Catalunya, sobre la construcció 
d’un nou estadi per a la pràctica del rugbi
250-01173/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Institucionals, sessió 28, 16.06.2020, DSPC-C 506

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 16 de juny de 
2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’increment de les ins-
tal·lacions esportives per a la pràctica del rugbi (tram. 250-01173/12), presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Establir, juntament amb la Federació Catalana de Rugbi, la situació i el tipus 

de construcció d’un nou estadi amb prou entitat per a la pràctica del rugbi i l’orga-
nització d’esdeveniments esportius, que serveixi com a referent d’instal·lació espor-
tiva del rugbi català.

b) Establir el calendari per a la construcció del nou estadi de rugbi i consignar la 
partida corresponent en els pressupostos, de manera que el 2021, coincidint amb la ce-
lebració del centenari de l’arribada del rugbi a Catalunya, es puguin iniciar els treballs.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Orobitg i Solé; el president de la Comissió, 

Jean Castel Sucarrat
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Resolució 806/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’esport català
250-01174/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Institucionals, sessió 28, 16.06.2020, DSPC-C 506

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 16 de juny de 
2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’esport català (tram. 250-
01174/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir, com a objectiu permanent 

de la política esportiva, el compromís de destinar-hi un mínim de l’1% del pressu-
post anual de la Generalitat.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Orobitg i Solé; el president de la Comissió, 

Jean Castel Sucarrat
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

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

ACORD DE DEIXAR SENSE EFECTE EL TERMINI DE PRESENTACIÓ 

D’ESMENES A LA TOTALITAT

S’acorda deixar sense efecte el termini de presentació d’esmenes a la totalitat publi-
cat al BOPC 620, a la pàgina 14.
Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2020

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el món local i la 
gestió de la pandèmia de la Covid-19
302-00214/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 69396 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre el món local i la gestió de la pandèmia de la Covid-19 (tram. 
300-00266/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Aprovar de forma immediata un Pla de xoc econòmic i social pels ajuntaments 

per fer front a la reconstrucció, ja que han vist reduïts notablement els seus ingres-
sos perquè han aprovat mesures d’alliberament fiscal per a la seva ciutadania, i en 
especial cap als col·lectius més vulnerables.

2. Dotar un Fons Català per a la reconstrucció social i econòmica perquè con-
templi com a mínim 300 Milions d’euros, per als Ajuntaments per tal que siguin 
més forts i amb més capacitat financera per poder assolir una recuperació més justa 
de l’actual crisi sanitària, econòmica i social.

3. Facilitar recursos econòmics als ajuntaments per fer front a l’aplicació de nous 
protocols de seguretat (que generen noves despeses no previstes) per reprendre la 
nova normalitat i reobrir serveis a la ciutadania (escoles bressol, centres escolars, 
instal·lacions esportives i de lleure, casals d’estiu, les platges).

4. Revertir les retallades cap al món local i la greu morositat en els pagaments 
de tot tipus de transferències de l’actual Govern de la Generalitat, i poder portar a 
terme el manteniment dels serveis essencials.

5. Dialogar amb el Govern de l’Estat per facilitar la utilització íntegra dels Ro-
manents de Tresoreria per a despesa general, generats per cada entitat local, així 
com la flexibilització de l’impacte que aquest ús generi en l’avaluació dels paràme-
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tres d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i sostenibilitat financera, així 
com impulsar un canvi normatiu per tal que l’aplicació de la LRSAL no limiti les 
capacitats d’actuació dels ajuntaments.

6. La suspensió dels actuals Plans Econòmics Financers vigents en els Ajunta-
ments perquè aquests puguin fer front a les necessitats socials i econòmiques gene-
rades per la pandèmia.

7. Impulsar i augmentar recursos addicionals per un nou Fons de Cooperació Lo-
cal destinat als ajuntaments i altres ens locals perquè l’actual no respon a les urgèn-
cies que estan vivint els municipis per fer front a més capacitat de gestió i recursos 
pels ajuntaments.

8. Promoure una reforma integral de la Llei de bases de règim local i una refor-
ma de la Llei d’hisendes locals per recuperar el principi d’autonomia local.

9. Reorientar els programes d’atribució dels Fons Europeus pel període 2021-
2027 participant activament des del món local en la determinació de les noves prio-
ritats per aquest període i que s’adaptin a la reconstrucció de les economies locals.

10. Revertir la decisió de re-assignar els fons Feder a despesa sanitària derivada 
del coronavirus.

11. Resoldre la convocatòria del PUOSC de forma immediata.
12. Impulsar un pla de suport específic per a aquelles persones que es dediquen 

als mercats ambulants.
13. Ampliar l’actual oferta del SOC per pal·liar els efectes de la pandèmia i po-

der dotar de recursos als ajuntaments, ampliar les mesures econòmiques perquè els 
ajuntaments puguin fer plans d’ocupació extraordinaris en el període que encetem 
de reconstrucció social i econòmica i crear una borsa de treball de professionals de 
les cures i l’assistència sociosanitària específica per als serveis residencials.

14. Dotar als ens locals de més recursos econòmics i recursos humans, a les 
àrees de benestar social per fer front a la gran demanda generada per la Pandèmia 
de la COVID-19 i poder encarar les l’augment de risc d’exclusió i d’atenció a les re-
sidències.

15. Compensar els costos no coberts de les places residencials durant la crisi de 
la COVID-19.

16. Garantir la inspecció de les residències, per tal de marcar protocols d’urgèn-
cia per fer front mínimament a la situació i protegir els seus usuaris, i impulsar un 
canvi de model amb coordinació amb les entitats locals.

17. Establir la reobertura dels centres cívics amb coordinació amb el món local.
18. Subministrar urgentment a tots els ens municipals de Catalunya, el material 

sanitari necessari per afrontar les necessitats que es derivin del coronavirus.
19. Reactivar de forma immediata l’obertura de tots els Centres d’Atenció Primà-

ria i consultoris locals municipals, per atendre a tota la ciutadania.
20. Activar de forma urgent un programa salut pública per atendre els municipis 

turístics i reforçar primària.
21. Restablir els horaris dels Centres d’Atenció Primària tal com estaven marcats 

abans de la pandèmia de la COVID-19.
22. Implementar una ajuda extraordinària als ajuntaments, per afrontar la des-

pesa generada dels recursos educatius digitals que han anat a càrrec dels ens locals.
23. Acordar amb les entitats locals, la cessió de locals municipals per l’inici del 

curs escolar.
24. Dotar d’un pla extraordinari de beques adreçat als ajuntaments perquè cap 

infant o jove deixi de fer activitat esportiva o lúdica per falta de recursos econòmics 
durant els mesos d’estiu i amb continuïtat durant el 2021.

25. Augmentar els recursos previstos a les escoles bressol, per pal·liar els efectes 
que suposarà la limitació de places i fer front a les despeses de personal que no han 
pogut treballar durant aquests mesos.
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26. Dotar a les escoles de música municipals d’una partida econòmica extra-
ordinària per afrontar la manca d’ingressos d’aquest mesos en que no s’han pogut 
portar a terme les activitats programades però si que s’han mantingut les plantilles 
dels professionals.

27. Assegurar les beques menjador a totes les famílies que necessitin l’ajut durant 
tot l’any, sigui o no en període escolar, coordinant i establint els protocols necessaris 
amb els ajuntaments la gestió d’aquestes beques.

28. Accelerar i reforçar les taules d’Emergència d’Habitatge al món local.
29. Reforçar les Oficines Locals d’Habitatge, amb major dotació dels convenis 

signats amb els ajuntaments, en previsió de l’allau de consultes, sol·licituds, etc. i que 
poden tenir a conseqüència de les necessitats derivades de la COVID-19.

30. Exigir que s’aixequi de manera immediata la suspensió de la presentació de 
sol·licituds dels ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la 
COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual.

31. Dotar d’un fons econòmic dels ajuntaments, pel del transport públic col·lec-
tiu urbà que cobreixi el dèficit generat per aquest servei durant la pandèmia de la 
COVID-19.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP PSC-

Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions 
en matèria d’habitatge arran de la Covid-19
302-00215/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 69397 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre les actuacions en matèria d’habitatge arran de la Covid-19 
(tram. 300-00265/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Posar els mitjans necessaris per valorar i tramitar amb celeritat totes les sol·li-

cituds presentades segons la convocatòria, publicada el 12 de maig de 2020, d’ajuts 
per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els 
lloguers d’habitatge habitual, garantint l’acompanyament a les persones que hagin 
presentat sol·licituds, per tal que no quedin fora per errors formals de presentació.

2. Aixecar de manera immediata la suspensió publicada el 29 de maig de la con-
vocatòria dels ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la 
COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual, allargant el termini per poder pre-
sentar noves sol·licituds els dies que la suspensió hagi estat efectiva.

3. Complementar l’aportació econòmica feta des del Govern d’Espanya destinada 
a aquests ajuts, en el cas aquesta no sigui suficient, i fer-ho amb la quantitat necessà-
ria per què s’hi puguin acollir totes les persones que ho necessitin.

4. Dotar-se d’una infraestructura de mediació capaç, en coordinació amb els mu-
nicipis, que doni resposta a les complexitats i febleses del sistema de propietat pri-
vada que deixa la solució de conflictes a l’àmbit judicial.
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5. Dotar les Oficines Locals d’Habitatge dels recursos informàtics i humans ne-
cessaris per afrontar la crisi econòmica i les seves conseqüències en l’àmbit habita-
cional, a través de l’ampliació dels convenis subscrits pels Ajuntaments.

6. Buscar el mecanisme d’interlocució necessària, tant amb les organitzacions 
que puguin aglutinar a petits propietaris com a grans tenidors per aconseguir una re-
baixa immediata dels lloguers per adaptar els preus a la nova situació sobrevinguda.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-

Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
industrial
302-00216/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 69669 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre la política industrial (tram. 300-00273/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata que, en el marc de la crisi sanitària esde-

vinguda amb la pandèmia de la Covid-19 i la crisi econòmica i social que se n’ha 
derivat, resulta del tot imprescindible adequar els pressupostos de la Generalitat per 
al 2020 per a fer front a aquesta nova realitat amb dues premisses bàsiques: més po-
lítica social i l’impuls de l’economia.

2. El Parlament de Catalunya constata que la industria és el sector econòmic que 
més aporta al PIB de l’economia catalana, essent un sector caracteritzat per l’alt va-
lor afegit i la ocupació que genera. En aquest marc, el Parlament de Catalunya insta 
el Govern a, que en l’adequació dels pressupostos de la Generalitat, tingui present, 
entre altres, les següents necessitats per tal de recuperar i impulsar la industria ca-
talana: 

a) Garantir la total execució pressupostària dels compromisos adquirits en el 
marc del Pacte per la Indústria.

b) Presentar al Parlament, en el termini de quatre mesos, un informe sobre el 
grau de compliment, l’execució pressupostaria i la valoració dels objectius assolits 
del Pacte per la Indústria.

c) Dinamitzar i incrementar la dotació pressupostaria de totes aquelles accions 
adreçades a impulsar la indústria 4.0, com ara el programa ProAcció 4.0.

d) Garantir el finançament, amb l’increment dels recursos necessaris, del progra-
ma de suport a l’automoció i a la mobilitat que ha d’impulsar la transformació de la 
indústria de l’automoció.

e) Dur a terme les accions i les inversions necessàries a l’Idiada per tal de man-
tenir i impulsar la seva activitat com infraestructura essencial per a la innovació en 
el sector de l’automoció, i també per l’impacte que genera sobre la comarca del Baix 
Penedès.

f) Garantir la disponibilitat dels fons Feder previstos per als centres de recerca.
3. El Parlament de Catalunya, considerant necessari reorientar les despeses en 

el marc de l’adequació del pressupost a la situació actual, insta el Govern a prescin-
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dir de despeses supèrflues i partidistes com les delegacions a l’exterior o estructures 
com el Diplocat, abans de retallar despeses en els àmbits socials i d’impuls de la 
economia.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats 
polítiques del Departament de Salut i les reformes necessàries del 
sistema sanitari
302-00217/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 69728 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la 
Interpel·lació al Govern sobre les prioritats polítiques del Departament de Salut i les 
reformes necessàries del sistema sanitari (tram. 300-00268/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Gestionar la nova normalitat en coordinació constant amb el món local per a 

qualsevol dels canvis o mesures que calgui anar aplicant.
2. Rescindir de forma immediata el contracte negociat sense publicitat subscrit 

amb l’empresa Ferroser Servicios Auxiliares SA per fer el seguiment de contactes 
positius mitjançant scouts.

3. Destinar els 17.690.169,02 € milions previstos per aquest contracte a l’Atenció Pri-
mària i l’Agència Salut Pública per a que sigui la xarxa pública qui faci aquesta tasca 

4. Fer una avaluació externa del pagament a centres sanitaris i sociosanitaris 
privats i concertats per despeses COVID, així com de la facturació que justifiquin, 
i de les despeses fetes pel SEM aprofitant vies extraordinàries durant crisi COVID.

5. Modificar el planteig de la gratificació prevista per als professionals sanitaris i 
assistencials de residències per a no fer-la en base a la categoria laboral.

6. D’acord amb sindicats, valorar incloure col·lectius que hagin quedat exclosos i 
fixar un full de ruta amb calendari de reversió de retallades encara vigents i millores 
de condicions laborals a fer efectives.

7. Retirar els contractes i convenis amb els Equips d’Atenció a les Residències, i 
garantir que es manté, després de la pandèmia, l’atenció sanitària a les residències 
en mans de l’atenció primària de la zona.

8. Garantir el reforç suficient en personal, pressupost i materials per a l’Atenció 
Primària i Comunitària, per a fer front a les noves necessitats de control i seguiment 
del coronavirus, per a seguir assumint l’assistència sanitària a les residències i per a 
poder recuperar l’activitat preventiva i assistencial habitual i absorbir la llista d’es-
pera acumulada.

9. Reforçar de manera suficient la xarxa de Salut Pública, tant en pressupost per 
a l’Agència de Salut Pública com en el treball en xarxa amb els serveis locals, per 
poder seguir fent, en condicions, estudis epidemiològics, previsió, planificació per a 
futurs nous brots o altres pandèmies.
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10. Reforçar la xarxa Salut Mental per a afrontar les conseqüències que tindrà 
en aquest àmbit la crisi social i econòmica que s’obre, a banda dels casos d’estrès 
post-traumàtic que poden sorgir dels efectes de la crisi sanitària, el confinament i 
les pèrdues patides.

11. Mantenir línies específiques de recerca i investigació respecte la Covid-19 
12. Elaborar un pla de provisió de reserves de materials sanitaris, de proves clí-

niques i d’equips de protecció per a futurs brots o epidèmies.
13. Fixar un sòl d’inversió en sanitat del 7% del PIB, el qual caldria assumir de for-

ma progressiva en un termini màxim de 3 anys, per equiparar-nos a mitjanes europees.
14. Revisar l’actual model i la governança del sistema sanitari.
a) Per a clarificar-lo, optant per un model de planificació, gestió i provisió públi-

ques, prioritàriament, enfortint la xarxa de gestió directa.
b) Amb un CatSalut que sigui govern efectiu de tot el sistema de finançament 

públic. Amb capacitat de control pressupostari, d’objectius i de circuïts assistencials 
i clínics per a garantir equitat arreu del país i poder aplicar estratègies efectives per 
a eliminar el greu problema de llistes d’espera.

c) Per regular condicions laborals equiparables a tot el sistema de finançament 
públic.

d) I amb una llei de concertació de salut que limiti i clarifiqui què es considera 
economia social i solidària i sense afany de lucre en aquest sector 

15. Revisar totes les externalitzacions existents a proveïdors privats amb ànim de 
lucre. Planificant la recuperació dels serveis via mitjans propis o absorció via ICS, 
començant pels serveis de rehabilitació i logopèdia i pel 061.

16. Fer un salt important en elements reals de coordinació i integració dels siste-
mes social i sanitari. Amb sistemes de registre i informació compartits, guies conjun-
tes d’actuació respecte la cronicitat, envelliment en solitud, atenció a la pèrdua d’auto-
nomia personal i situacions d’exclusió social, addiccions o problemes de salut mental.

17. Avançar en transparència i governança participativa. Amb més participació 
dels equips de professionals i de la pròpia ciutadania en la planificació i decisions 
de gestió, especialment en l’Atenció Primària i Comunitària. Desplegant els consells 
territorials de salut i ampliant la coordinació amb el món local.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta,  

GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat 
ciutadana als barris i municipis
302-00218/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 69731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació 
al Govern sobre la seguretat ciutadana als barris i municipis (tram. 300-00271/12).

Moción
1. El Parlamento de Cataluña
A. Manifiesta la importancia del derecho fundamental de los ciudadanos a la 

seguridad, el cual obliga a este Parlamento a impulsar los consensos y las políticas 
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públicas necesarias para garantizarlo, utilizando para ello todos los instrumentos 
que nuestro ordenamiento democrático pone a su disposición.

B. Proclama que la Seguridad Pública es el instrumento del que disponen el 
conjunto de las Administraciones Públicas en el ámbito de nuestro Estado Social 
y Democrático de Derecho para garantizar la Seguridad Ciudadana imprescindible 
para que todos y cada uno de los ciudadanos puedan desarrollar su proyecto de vida 
en convivencia, paz y libertad, con pleno disfrute de sus derechos fundamentales y 
libertades públicas.

C. Recuerda que el Gobierno de la Generalitat, por delegación del Gobierno de 
la Nación, tiene a su cargo la competencia de la Seguridad Pública y debe gestionar-
la con la máxima eficacia posible para garantizar al conjunto de los ciudadanos de 
Cataluña la Seguridad Ciudadana a la que tienen derecho.

D. Reitera que, conforme a los principios de cooperación, coordinación y mutua 
colaboración, el Gobierno de la Generalitat debe utilizar todos los instrumentos a 
su alcance para mantener las mejores relaciones con todas las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad y velar por el perfeccionamiento y la mejora continua del sistema de 
seguridad pública de Cataluña, a fin de garantizar la máxima eficacia y eficiencia 
posible de la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra y de las Policías Locales, 
en beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos de Cataluña, para que puedan 
disfrutar, en convivencia, paz y libertad, de sus derechos fundamentales y libertades 
públicas, en cualquier rincón de nuestra Comunidad Autónoma.

2. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
2.1.Elaborar, en el plazo improrrogable de noventa días desde la aprobación de 

esta moción, un Mapa actualizado de la Seguridad en Cataluña, en el que se iden-
tifiquen y señalen las carencias del sistema de seguridad pública que dificulten o 
impidan el acceso, en determinados barrios, municipios y áreas rurales, a los ni-
veles adecuados de Seguridad Ciudadana que permitan a todos y cada uno de sus 
conciudadanos, sin ningún tipo de cortapisa, el normal desarrollo de sus proyectos 
vitales respectivos.

2.2. Establecer, en colaboración con las corporaciones locales que resulten afec-
tadas, un Plan de Barrios de alcance autonómico para paliar lo antes posible, con los 
recursos asignados al Fondo de fomento del programa de barrios y zonas urbanas de 
atención especial, los problemas de inseguridad derivados del impacto de la precari-
edad social y urbanística en los barrios y zonas urbanas afectadas, de conformidad 
con lo previsto en la Ley 2/2004, de 4 de junio, de mejora de barrios, áreas urbanas 
y villas que requieren una atención especial.

2.3. Impulsar, en estrecha colaboración entre los Departamentos de Interior, 
Educación y Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, un Programa específico de Con-
vivencia y Conciencia Cívica, con objeto de formar y concienciar sobre la impor-
tancia del respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas de todos, 
en el ámbito de nuestro ordenamiento democrático, como elemento esencial de la 
Seguridad Ciudadana y garantía de la convivencia en paz y libertad. Este programa, 
que deberá estar elaborado en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de 
esta Moción, se ejecutará en cuanto esté aprobado a través de los medios de comu-
nicación públicos dependientes de la Generalitat, de las escuelas e institutos depen-
dientes de la Administración Autonómica y, en colaboración con la Administración 
Local, en los centros cívicos de titularidad pública de nuestros pueblos y ciudades.

2.4. Elaborar con carácter de urgencia, en el plazo máximo de dos meses desde 
la aprobación de esta Moción, y con la finalidad de que pueda ponerse en marcha 
antes del próximo 15 de septiembre de 2020, un Plan de Fomento de la Igualdad 
Efectiva de Oportunidades Educativas, con el objetivo fundamental de evitar y pali-
ar cuanto sea posible el abandono y el fracaso escolar en el ámbito de las familias y 
de los colectivos más vulnerables y desfavorecidos. La ejecución de este Plan estará 
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a cargo del Departamento de Educación, en colaboración con el Departamento de 
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

2.5. Iniciar de inmediato las gestiones oportunas para que el Gobierno de la Na-
ción, a través del Ministerio del Interior y con la participación de la totalidad de los 
Departamentos de Interior o Gobernación de los gobiernos autonómicos respecti-
vos, estudie y debata en el seno del Consejo de Política de Seguridad el impulso de 
las reformas legislativas necesarias para poner coto al problema crónico de la ocu-
pación ilegal, en especial la que está impulsada y controlada por mafias delincuen-
ciales, y el de la impunidad con la que se está produciendo la reincidencia delictiva, 
que son dos de las causas más graves y concurrentes en la actual situación de inse-
guridad que se padece en demasiados barrios y municipios de nuestra Comunidad 
Autónoma y de toda España. Tras el debate necesario en el seno del Consejo de Polí-
tica de Seguridad, las conclusiones deberán trasladarse al Ministerio de Justicia para 
que elabore, con carácter de urgencia, el proyecto de ley necesario para tramitar en 
el seno de las Cortes Generales la reforma legislativa necesaria para enfrentarse con 
eficacia a las principales causas que generan inseguridad en muchos, demasiados, 
de nuestros barrios y municipios.

2.6. Elaborar y presentar ante el Parlamento de Cataluña un informe anual sobre 
la situación y la evolución de la Seguridad Ciudadana en los barrios, áreas urbanas 
y municipios en los que existan riesgos de inseguridad, tras la elaboración del Mapa 
de la Seguridad en Cataluña.

2.7. Revisar y reformar la normativa y los procedimientos y protocolos encami-
nados a garantizar la tutela efectiva de los menores extranjeros no acompañados, 
para garantizar la eficacia de la gestión y proporcionar a estos menores en situación 
de vulnerabilidad extrema la formación adecuada para que, en el momento en que 
dejen de estar tutelados, puedan incorporarse al mundo laboral en las mejores con-
diciones posibles y puedan desarrollar sus proyectos de vida en igualdad y sin nin-
gún tipo de discriminación o menoscabo de sus derechos.

2.8. Revisar y adecuar, por parte del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias, las medidas de seguimiento y acompañamiento a los menores extranje-
ros no acompañados a partir del momento en que alcancen la mayoría de edad y de-
jen de estar sujetos a la tutela de la Generalitat. Estas medidas de seguimiento deben 
tener como objetivo principal que estas personas puedan incorporarse al mundo 
laboral en condiciones de igualdad de oportunidades y disfruten de los derechos y 
libertades públicas y cumplan con las obligaciones cívicas conforme a nuestro or-
denamiento democrático.

2.9. Revisar y mejorar, por parte del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias, las normas y procedimientos de inspección que garanticen la aplicación 
efectiva de los recursos públicos a las finalidades sociales que tienen por objeto la 
mejora de las condiciones de vida de las personas vulnerables destinatarias de las 
ayudas y servicios sociales con cargo a los presupuestos de la Generalitat. Estos 
procedimientos deben hacer énfasis en la necesaria transparencia de la aplicación 
específica de los recursos públicos a esas finalidades sociales.

2.10. Impulsar, a través del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, un pro-
grama urgente de ampliación de la oferta de vivienda social, en el que se contem-
plen los mecanismos de colaboración público-privados que permitan disponer de 
viviendas sociales en cantidad suficiente y ubicación adecuada para hacer frente, de 
manera efectiva, a la precariedad habitacional que padecen buena parte de las per-
sonas que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad o exclusión social.

2.11. Revisar y mejorar, por parte del Departamento de Interior, el despliegue 
actual de la Policía de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, de conformidad con las 
conclusiones que se deriven de la elaboración del Mapa actualizado de Seguridad 
de Cataluña, con objeto de mejorar la eficiencia y la eficacia del despliegue poli-
cial y el mejor uso de los medios disponibles en el ámbito de la Seguridad Pública 
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para conseguir el acceso de todos los ciudadanos al pleno disfrute de la Seguridad 
Ciudadana, como elemento esencial para garantizar sus derechos fundamentales 
y libertades públicas y permitirles desarrollar plenamente sus proyectos vitales en 
convivencia, paz y libertad.

2.12. Sin perjuicio de la autonomía de los cuerpos de policía local, crear la Di-
rección General de Policía Local de Cataluña, con la finalidad de homogeneizar la 
competencia profesional y la formación policial, mejorar y perfeccionar los recur-
sos materiales y el equipamiento de las policías locales catalanas, así como mejorar 
la coordinación y colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de ámbitos 
local y autonómico, impulsando para ello las reformas legislativas que sean per-
tinentes.

2.13. Colaborar activamente, a través del Departamento de Interior, con los 
Ayuntamientos que disponen de policía local, para estudiar detalladamente la situ-
ación actual de las Policías Locales de Cataluña, con la finalidad de iniciar lo antes 
posible, en colaboración con las corporaciones locales afectadas, la adecuación de 
las plantillas a los requerimientos actuales de la Seguridad Ciudadana.

2.14. Reforzar de inmediato las plantillas policiales en las Áreas Básicas Polici-
ales en cuyas demarcaciones se ha visto incrementada la actividad delictiva en de-
trimento de la convivencia y de la Seguridad Ciudadana. En tanto no se disponga 
de los efectivos suficientes en el seno de la Policía de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra, y mientras no se alcancen los efectivos previstos para disponer de los recur-
sos humanos suficientes, este refuerzo se proporcionará, de manera preferente, con 
la movilización y despliegue de agentes asignados a las correspondientes Áreas de 
Recursos Operativos. Cuando las circunstancias lo requieran, siempre que con la 
aplicación y el despliegue de los recursos propios no se alcancen los objetivos y los 
niveles requeridos de Seguridad Ciudadana, el Departamento de Interior solicitará 
del Ministerio del Interior la colaboración y apoyo que sean necesarios para garan-
tizar en los barrios y municipios afectados los niveles de Seguridad Ciudadana que 
permitan a todos sus habitantes ejercer sus derechos fundamentales y libertades pú-
blicas en las mejores condiciones de convivencia, paz y libertad.

2.15. Sin perjuicio de su respectiva autonomía, establecer en aquellos lugares 
o ámbitos en los que sean especialmente útiles formas de colaboración con todas 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en Cataluña como comisarías y 
patrullas conjuntas o la fijación previa y clara de criterios de actuación preferente, 
evitando a su vez las disfunciones de las indebidas duplicidades como puede ser la 
creación de unidades especializadas para ámbitos en los la Policía de la Generali-
tat - Mossos d’Esquadra carece de competencias. 

Palacio del Parlamento, 22 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció de la 
salut mental
302-00219/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 69732 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel-
lació al Govern sobre l’atenció de la Salut Mental (tram. 300-00272/12).
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Moción
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Ampliar el Programa de soporte a la atención primaria en todas las regiones 

sanitarias de Cataluña para garantizar la atención a las personas que padecen due-
los complicados y afectación emocional durante la pandemia, especialmente a los 
colectivos definidos como trabajadores esenciales y los profesionales sanitarios y 
sociales que han ejercido actividades directamente implicados en el cuidado de los 
ciudadanos afectados por el COVID-19.

2. Planificar un programa de atención telemática y de atención domiciliaria 
para dar apoyo a las personas atendidas en los dispositivos sanitarios y sociales 
de la red de salud mental y adicciones, tanto infantojuvenil como de adultos, in-
cluido el Programa de soporte a la atención primaria, y sus familias, para prestar 
ayuda en el desconfinamiento y anticiparse a posibles situaciones de nuevas olea-
das de pandemia llevando a cabo actividades terapéuticas individuales y grupales 
en formato electrónico que garanticen su soporte psicoterapéutico, y poniendo 
los medios para superar la brecha digital que existe actualmente en parte de es-
tos colectivos.

3. Garantizar el cuidado emocional y la atención psicoterapéutica de los profesi-
onales sanitarios y sociales y de las fuerzas del orden público, directamente impli-
cados en el cuidado de las personas infectadas por el COVID-19 y sus familias, si-
guiendo las recomendaciones del Consell de Salut en materia de salud laboral.

4. Definir y aplicar un plan de atención a la salud mental infantojuvenil y de adul-
tos para garantizar la atención a la pandemia emocional consecuencia del COVID-19  
y prevención del suicidio para, así, dar cumplimiento a los puntos 1, 2 y 3 de esta 
moción.

5. Dar cumplimiento a lo acordado por el Parlament de Catalunya en la Moción 
122/XII del Parlament de Cataluña sobre salud mental, aprobada el 24 de octubre 
de 2019 y de la que no consta que el Govern haya redactado el correspondiente in-
forme de cumplimiento, para garantizar la atención a las personas que padecen al-
gún problema de salud mental o adicciones en Cataluña y sus familias y prevenir 
el suicidio.

6. Publicar pormenorizadamente a qué proveedores y para la realización de qué 
programas van destinados los fondos dedicados a paliar los déficits estructurales de 
la red de salud mental y adicciones social y sanitaria y los fondos asignados al plan 
de choque para la atención a la salud mental durante la pandemia del COVID-19.

7. Garantizar la financiación de las asociaciones de familiares y usuarios del ám-
bito de la salud mental que han llevado a cabo actividades terapéuticas y de apoyo 
durante la pandemia por el COVID-19 para sus asociados, paliando las carencias del 
sistema social y sanitario públicos en el cumplimiento de su responsabilidad en este 
ámbito, para garantizar su viabilidad más allá de la pandemia.

8. Requerir a la Oficina Regional de la OMS, que percibe 1,6 millones de eu-
ros anuales por parte de la Generalitat de Cataluña, a que dedique ese dinero a dar 
cumplimiento inmediato a las recomendaciones de la misma OMS respecto de la 
implementación de políticas encaminadas a la atención de las secuelas emocionales 
de la pandemia del COVID-19 y la prevención del suicidio desarrollando programas 
en estos ámbitos en Cataluña.

9. Proceder, en el marco de la revisión de los Presupuestos de la Generalitat de 
Cataluña para 2020 que nacieron obsoletos y desfasados, a dotar de suficientes me-
dios presupuestarios las medidas recogidas en los apartados anteriores, detrayéndo-
los si es necesario de los fondos destinados a determinados entes administrativos 
improductivos como la Oficina de Drets Civils i Polítics, las Oficinas de ex Presi-
dentes de la Generalitat, las Delegaciones del Govern en el extranjero o la Agencia 
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de Ciberseguridad de Cataluña, o de actividades no prioritarias en la situación ex-
cepcional de pandemia como TV3.

Palacio del Parlamento, 19 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç i les 
perspectives per a l’autogovern després de l’estat d’alarma
302-00220/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 69743 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

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

d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el balanç i les perspec-
tives per a l’autogovern després de l’estat d’alarma (tram. 300-00267/12).

Moció
En els 40 anys transcorreguts des del desplegament de l’estat de les autonomies 

es constata que diversos articles de la Constitució han servit als poders estatals per 
recuperar unilateralment i centralitzar en mans de l’Estat competències que corres-
ponien a les comunitats autònomes.

Alguns exemples són: 
– L’aprovació, a l’empara de l’article 150, de Llei Orgànica d’Harmonització del 

Procés Autonòmic, per a frenar la descentralització 
– La centralització de la legislació, a través de l’article 149.
– La centralització de les finances a través de l’article 135.
– La suspensió de l’autonomia de Catalunya via l’aplicació de l’article 155, amb 

la destitució del Govern i la dissolució d’aquest Parlament.
– La centralització de la gestió durant l’estat d’alarma a través de l’article 116.
Durant aquest període, el Tribunal Constitucional no només ha validat tota 

aquesta dinàmica recentralitzadora, sinó que fins i tot va anul·lar la reforma de l’Es-
tatut que havia aprovat el poble de Catalunya per intentar garantir un gruix de com-
petències exclusives.

Les regressions autonòmiques han anat acompanyades d’evidents regressions de-
mocràtiques i de drets fonamentals, així com d’una total falta de voluntat d’aclarir i 
castigar degudament els crims d’Estat i la corrupció d’Estat.

Com a conseqüència d’aquesta fallida de l’estat de les autonomies i de les conti-
nues regressions democràtiques, el poble de Catalunya ha atorgat en dues ocasions 
successives la majoria absoluta d’aquest Parlament als grups partidaris de la inde-
pendència de Catalunya i ha ratificat aquest mandat en un referèndum d’autodeter-
minació.

Per aquests motius,
El Parlament de Catalunya: 
1. Constata que la centralització unilateral de la gestió de la crisi sanitària de la 

COVID-19, mitjançant la declaració de l’estat d’alarma per part del Govern espa-
nyol, ha estat un fracàs en comparació amb els països petits i els d’estructura des-
centralitzada o federal.
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2. Manifesta que la usurpació de les competències de la Generalitat de Catalunya 
durant més de tres mesos ha impedit una gestió de la crisi sanitària més àgil, eficaç 
i propera a la ciutadania de Catalunya.

3. Rebutja les successives decisions, del Govern espanyol i del Congrés de Dipu-
tats, de prorrogar l’estat d’alarma durant més temps de l’estrictament indispensable 
per assegurar el restabliment de la normalitat.

4. Considera que el recurs a la recentralització unilateral per fer front a diferents 
situacions de crisi, per part de governs de signe diferent, demostra la fallida del sis-
tema autonòmic espanyol.

5. Considera, així mateix, que la vigència en els termes actuals de la Llei Orgà-
nica 4/1981, dels estats d’alarma, excepció i setge és un més dels dèficits que pateix 
l’Estat espanyol en matèria democràtica i de descentralització del poder.

6. Estima necessari que per part de les institucions estatals s’investigui a fons el 
terrorisme d’Estat dels GAL, i en especial la implicació en el mateix de les més altes 
instàncies del govern espanyol de Felipe González.

7. Estima igualment necessari que les instàncies estatals i d’altres països investi-
guin i castiguin degudament la corrupció de la monarquia borbònica, tot evitant que 
quedi impune en aplicació del privilegi constitucional de la inviolabilitat.

8. Lamenta que la constitució a l’Estat espanyol d’un govern de coalició amb for-
ces que es reivindiquen progressistes i federalistes no hagi suposat la fi de la repres-
sió política ni cap avenç en el reconeixement del dret d’autodeterminació.

9. Denuncia que el dèficit fiscal sistemàtic que pateix Catalunya priva a la ciuta-
dania del país d’una part substancial dels recursos que genera el seu esforç fiscal i 
impedeix que es puguin atendre de manera apropiada les necessitats socials i eco-
nòmiques pròpies d’una situació de recessió econòmica com la que s’ha generat a 
conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19.

10. Constata que els dèficits democràtics, la discriminació econòmica i l’absoluta 
manca de garanties de l’autogovern dins el marc de l’Estat espanyol són causes que 
justifiquen la independència de Catalunya.

11. Insta el Govern de la Generalitat a continuar duent a terme totes les actuacions 
necessàries, amb els recursos i mitjans disponibles, per salvaguardar la salut i la se-
guretat econòmica de tota la ciutadania mentre duri la pandèmia de la COVID-19.

12. Insta el Govern de la Generalitat a continuar reclamant a l’Estat, mentre Ca-
talunya en formi part, tots els recursos i mitjans que siguin necessaris per salvaguar-
dar la salut i la seguretat econòmica de tota la ciutadania mentre duri la pandèmia 
de la COVID-19.

13. Condemna el judici contra quatre dels membres de la Mesa del Parlament 
de Catalunya i una diputada de la XI Legislatura per fets que es corresponen amb 
l’exercici legítim dels seus càrrecs.

14. Exigeix la derogació de la Llei Orgànica 15/2015, de reforma de la Llei Orgà-
nica del Tribunal Constitucional, utilitzada pels poders de l’Estat per limitar el lliure 
debat en aquesta Cambra, així com per amenaçar els membres de la Mesa.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la repressió, els 
drets i les llibertats
302-00221/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 69757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu, Marta Vilalta i Torres, diputada del Grup Parla-

mentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la 
repressió, els drets i les llibertats (tram. 300-00270/12).

Moció
El Parlament de Catalunya referma el seu compromís amb els drets i les lliber-

tats de la ciutadania i expressa la seva preocupació tant pel manteniment de la judi-
cialització i l’ús de vies repressives per combatre la dissidència política com davant 
de les mesures i les actuacions adoptades per fer front a l’emergència sanitària cau-
sada per la pandèmia de COVID-19 que hagin pogut comportar o comportin una 
limitació excessiva, no proporcionada i, per tant, il·legítima dels drets individuals i 
col·lectius.

L’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans va fer una crida, 
el 6 de març de 2020 per posar els drets humans al front i al centre de la resposta 
davant la crisi generada pel coronavirus. Pocs dies després, els 16 de març de 2020, 
els experts en drets humans de les Nacions Unides varen remarcar en un comuni-
cat que els Estats no poden abusar de la situació excepcional pel coronavirus per 
retallar drets fonamentals i que les mesures que s’adoptin han d’ésser proporcio-
nals, necessàries i no discriminatòries. L’Alt Comissionat també va fer una crida a 
l’excarceració de les persones privades de llibertat vulnerables al coronavirus, re-
clamació que ha estat atesa de forma desigual i que cal incorporar a la legislació 
penitenciària en previsió de possibles rebrots, noves pandèmies o altres situacions 
d’emergència social.

En relació amb la declaració de l’estat d’alarma, el Síndic de Greuges ha alertat 
del risc de regressió democràtica, en el seu Informe «Salut i drets en la crisi de la 
COVID-19», en recordar que «teòricament no ha suposat la suspensió de drets i lli-
bertats, però sí que ha permès limitar-los severament, en particular les llibertats vin-
culades a la circulació, reunió i manifestació. Tot i reconèixer que aquestes limita-
cions podien ser necessàries per fer front a la pandèmia, hi ha el risc que situacions 
com la que hem viscut serveixin de pretext per limitar o restringir drets i llibertats 
de manera permanent». Així mateix, el Síndic ha considerat que durant massa set-
manes la gestió de la pandèmia ha comportat una centralització de decisions que no 
s’adequa amb la naturalesa descentralitzada de l’Estat i ha recordat, finalment, que 
en tota política pública, i per tant en tota decisió política, cal posar els drets de les 
persones, i en particular la seva cura i el seu benestar, a primera línia. Drets com ara 
la salut, l’atenció a les persones grans, els drets de les persones amb discapacitat o 
l’educació formen part d’aquest sector de les cures i atencions, que ha de ser el cen-
tre d’interès de totes les administracions i decisors.

Els darrers anys, en paral·lel als esdeveniments polítics relacionats amb el futur 
de Catalunya i a la crisi sanitària que encara estem patint, s’han reforçat a tot el món 
els corrents autoritaris i antidemocràtics que postulen la implantació de polítiques 
fortament incompatibles amb els drets i les llibertats de les persones. A l’ensems, 
les crisis sofertes han propiciat l’adopció de mesures limitadores de drets i llibertats 
que, tot i néixer amb caràcter transitori o provisional, poden acabar consolidant-se i 
essent acceptades per capes importants de la població, abocant-nos a una regressió 
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permanent en els drets civils i polítics que ens defineixen com a societat i que, com 
a tal societat, no podem acceptar.

Per tot això, el Parlament de Catalunya: 
1. Referma el seu compromís amb els drets i les llibertats de la ciutadania, re-

coneguts i protegits en la Declaració Universal de Drets Humans i en el Pacte In-
ternacional de Drets Civils i Polítics, i expressa la seva preocupació davant de les 
mesures i les actuacions adoptades per fer front a l’emergència sanitària causada per 
la pandèmia de COVID-19 que hagin pogut comportar o comportin una limitació 
excessiva, no proporcionada i, per tant, il·legítima dels drets individuals i col·lectius

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
2. Mantenir una actitud vigilant de seguiment, anàlisi i denúncia pública de to-

tes les actuacions que es concretin en una limitació il·legítima de drets i llibertats 
individuals o col·lectius i exercir totes les accions polítiques i legals necessàries per 
fer-hi front.

3. Promoure la modificació de la legislació estatal reguladora dels estats excep-
cionals, amb el doble objectiu que la declaració d’aquests estats respecti l’autogo-
vern de Catalunya i servi el màxim respecte als drets i les llibertats de la ciutadania. 
Promoure, així mateix, la derogació de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de 
protecció de la seguretat ciutadana.

4. Prestar una atenció especial als col·lectius desfavorits, discriminats o en situa-
ció de risc i adoptar les mesures necessàries per evitar que noves situacions d’emer-
gència sanitària o de naturalesa anàloga tinguin una incidència especial i més gran 
en els drets i les llibertats d’aquestes persones.

5. Lliurar al Parlament de Catalunya l’informe final elaborat pel Grup d’experts 
designat pel Departament de Justícia per garantir els drets i les llibertats en situa-
cions d’emergència o excepcionalitat social. L’informe s’ha de presentar al Parla-
ment de Catalunya en el termini màxim de quatre mesos i ha de ser objecte d’anàlisi 
per part de la seva Comissió de Justícia, amb la compareixença de la persona titular 
del departament impulsor de l’informe i de totes o algunes de les persones exper-
tes que hagin participat en la seva elaboració. L’informe esmentat s’ha de presentar 
igualment al Síndic de Greuges i als organismes europeus i internacionals de drets 
humans i ha d’estar a disposició del conjunt de la ciutadania.

6. Impulsar i adoptar les mesures normatives i organitzatives necessàries per tal 
que les polítiques i les estructures previstes per a protegir la ciutadania de Catalunya 
en situacions de risc o d’emergència de qualsevol classe incorporin de forma perma-
nent els mecanismes necessaris per a la protecció i la garantia dels drets fonamen-
tals i les llibertats públiques.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Marta Vilalta i Torres, diputada, GP ERC
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de sessions plenàries per al cinquè període de sessions
244-00010/12

ACORD

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 16 de juny de 2020, d’acord 

amb el que estableix l’article 83.1 del Reglament, ha acordat modificar el calendari 
de sessions plenàries del cinquè període de sessions (gener - juliol 2020) en el sentit 
que les sessions plenàries previstes per als dies 22 i 23, tindran lloc els dies 21 i 22 
de juliol de 2020.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre la 
reprogramació del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
354-00315/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: José María Cano Navarro, del GP Cs (reg. 68676).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Empresa i Coneixement, 19.06.2020.

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

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió 21, tin-
guda el 19.06.2020, DSPC-C 508.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la 
consellera d’Empresa i Coneixement sobre el Programa de suport a 
la indústria de la mobilitat i l’automoció
355-00165/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Departament d’Empresa i Conei-
xement (reg. 68313).
Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa de la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, 19.06.2020.

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

Compareixença en ponència de Martí Olivella, representant de 
Parlament Ciutadà, amb relació a la Proposició de llei de protecció 
integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat
353-00173/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de protecció 
integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat», el 19.06.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la Comissió de 
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública amb relació a la 
Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit 
competencial de la Generalitat
353-00179/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de protecció 
integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat», el 19.06.2020.

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la 
Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00749/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica en 
la sessió 3, tinguda el 06.05.2020, DSPC-C 485.
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Compareixença d’una representació de la Unió General de 
Treballadors davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector 
de la Petroquímica
357-00750/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica en 
la sessió 3, tinguda el 06.05.2020, DSPC-C 485.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 56

CONVOCADA PER A L’1 DE JULIOL DEL 2020

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del 

Ple del Parlament, l’1 de juliol de 2020, a les 10.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
– Debat sobre la gestió de la crisi sanitària de la Covid-19, les mesures adoptades 

per a fer-hi front i les accions previstes de protecció social i reactivació econòmica. 
Tram. 255-00012/12. President de la Generalitat.

– Debat sobre la reconstrucció de Catalunya davant de l’impacte de la pandèmia 
de la Covid-19. Tram. 255-00013/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2020
El president, Roger Torrent i Ramió
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