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3.01.03. Decrets llei
Decret llei 23/2020, del 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària
203-00048/12
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Decret llei 24/2020, del 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal
203-00049/12
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat
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Decret llei 25/2020, del 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i
de caràcter fiscal i administratiu
203-00050/12
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
3.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre la realització d’una enquesta sobre el teletreball durant
l’emergència sanitària per la Covid-19
250-01250/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

36

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

37

Proposta de resolució sobre la atenció de les necessitats de salut mental derivades
de la pandèmia de Covid-19
250-01252/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

37

Proposta de resolució sobre la realització d’un pla de diagnosi i seguiment amb relació a la vulnerabilitat dels menors i llurs progenitors
250-01253/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la realització d’un pla de diagnosi i seguiment amb relació a la vulnerabilitat dels menors i llurs progenitors durant la crisi de la Covid-19
250-01254/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

37

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

38

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

38

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

38

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

38

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

38

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

39

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

39

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

39

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

39

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

39

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

40

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

40

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

40

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

40

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

41

Proposta de resolució sobre la reducció de la càrrega fiscal al turisme arran de la
Covid-19
250-01272/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

41

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

41

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

41

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

41

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

42

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

42

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

42

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

42

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

42

Proposta de resolució sobre la transparència de la contractació pública d’urgència
derivada de la crisi sanitària per la Covid-19
250-01281/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

43

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

43

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

43

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

43

Proposta de resolució sobre el foment del teletreball
250-01285/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre l’activació d’una línia de microcrèdits de fins a 25.000
euros per a establiments de restauració afectats per la Covid-19
250-01286/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

44

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

44

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

44

Proposta de resolució sobre el reforçament de la neteja de la roba laboral dels professionals de la salut
250-01289/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

44

Proposta de resolució sobre la protecció de la infància davant qualsevol forma de
violència en el context de la crisi sanitària de la Covid-19
250-01290/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

44

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

45

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

45

Proposta de resolució sobre l’adopció d’un pla de xoc sanitari per a l’endemà de la
crisi sanitària provocada per la Covid-19
250-01293/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

45

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

45

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

45

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

46

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

46

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

46

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

46

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per al col·lectiu dels joves i
els adolescents davant la situació generada per la Covid-19 i la crisi socioeconòmica
250-01301/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la convocatòria de la Comissió de Seguiment del Pacte
contra la Segregació Escolar a Catalunya
250-01302/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

47

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

47

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

47

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

47

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

47

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

48

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

48

Proposta de resolució sobre la creació d’un pla d’ajuts en l’àmbit laboral i familiar
davant la crisi provocada per la Covid-19
250-01309/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

48

Proposta de resolució sobre la creació d’un pla d’ajuts per a la conciliació familiar
i laboral davant la crisi provocada per la Covid-19
250-01310/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

48

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

48

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

49

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

49

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

49

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

49

Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un pla industrial que garanteixi
el subministrament de material sanitari
250-01316/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla urgent de garantia residencial per
als sensesostre
250-01317/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

50

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

50

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

50

Proposta de resolució sobre la defensa de la vall del Jordà, a Palestina
250-01320/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

50

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

50

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

51

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

51

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents contra els discursos
transfòbics i excloents
250-01357/12
Presentació: GP Cs

51

Proposta de resolució sobre la reprogramació de les convocatòries i els projectes
suspesos del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
250-01358/12
Presentació: GP CatECP

54

Proposta de resolució sobre el reforç del personal dels jutjats socials, mercantils i
contenciosos administratius d’acord amb les recomanacions del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya
250-01359/12
Presentació: GP CatECP

55

Proposta de resolució sobre la situació d’inseguretat ciutadana a Mataró
250-01360/12
Presentació: GP PSC-Units

56

Proposta de resolució sobre la implantació urgent d’un programa de reforç educatiu i esportiu
250-01361/12
Presentació: GP Cs

58

Proposta de resolució sobre el garantiment de mesures de protecció i tests ràpids
al personal dels centres educatius
250-01362/12
Presentació: GP Cs

59

Proposta de resolució sobre la creació d’una escola nàutica i pesquera a Palamós
250-01363/12
Presentació: GP Cs

59

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a l’Escola Malagrida, d’Olot
250-01364/12
Presentació: GP Cs

61

Proposta de resolució sobre el lideratge femení
250-01365/12
Presentació: GP Cs
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Proposta de resolució sobre la corrupció política dels alts càrrecs
250-01366/12
Presentació: GP Cs

62

Proposta de resolució sobre la integració de l’Administració autonòmica de Catalunya en el Sistema de Seguiment Integral en els Casos de Violència de Gènere,
Sistema VioGén
250-01367/12
Presentació: GP Cs

63

Proposta de resolució sobre la dedicació íntegra dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional a les finalitats previstes
250-01368/12
Presentació: GP Cs

64

Proposta de resolució sobre la reducció del tipus impositiu aplicable a l’impost sobre el valor afegit, del 21% al 4%, sobre els productes sanitaris d’ús obligatori o
recomanable per a la prevenció del contagi per coronavirus
250-01369/12
Presentació: GP Cs

66

Proposta de resolució sobre el garantiment de les mesures de protecció i tests ràpids
als professors, monitors i resta del personal dels casals d’estiu i colònies
250-01370/12
Presentació: GP Cs

67

Proposta de resolució sobre l’aplicació d’un programa de reforç educatiu per a
l’alumnat vulnerable en els casals d’estiu
250-01371/12
Presentació: GP Cs

68

Proposta de resolució sobre l’adaptació a les noves necessitats laborals de les empreses en formació digital a l’era post-Covid-19
250-01372/12
Presentació: GP Cs

69

Proposta de resolució sobre el teletreball
250-01373/12
Presentació: GP CatECP

70

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups
de treball
Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre el racisme institucional i estructural en la gestió de la seguretat
252-00027/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

71

4. Informació
4.45. Composició dels òrgans del Parlament
4.45.05. Comissions legislatives
Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
410-00002/12
Substitució de diputats

72

4.45.25. Grups parlamentaris
Composició del Grup Parlamentari Republicà
399-00007/12
Substitució de representants

72

4.50. Compliment de resolucions i de mocions
4.50.01. Compliment de resolucions
Control del compliment de la Resolució 524/XII, sobre el restabliment del servei
d’urgències de vint-i-quatre hores i del servei de farmàcia de guàrdia nocturna a
Sant Feliu de Llobregat
290-00484/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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Control del compliment de la Resolució 624/XII, sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de l’Escola Vilamar, de Calafell, i la construcció d’un edifici definitiu
290-00576/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

74

Control del compliment de la Resolució 625/XII, sobre el sistema de segregació a
les escoles públiques de Reus
290-00577/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

74

Control del compliment de la Resolució 627/XII, sobre el manteniment de les línies
de P3 a Vilassar de Mar
290-00579/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

75

Control del compliment de la Resolució 628/XII, sobre el tancament de les línies de
P3 al poble de les Roquetes, de Sant Pere de Ribes
290-00580/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

76

Control del compliment de la Resolució 629/XII, sobre el manteniment de l’oferta
educativa de l’Escola Escursell i Bartalot, de Ripollet
290-00581/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

77

Control del compliment de la Resolució 650/XII, sobre el canvi d’emplaçament i la
construcció de l’Escola Entença, de Barcelona
290-00601/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

78

Control del compliment de la Resolució 676/XII, sobre la presència efectiva de les
dones en la indústria audiovisual catalana
290-00627/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

79

Control del compliment de la Resolució 701/XII, sobre l’accessibilitat de les persones sordes a serveis de l’Administració
290-00646/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

81

Control del compliment de la Resolució 706/XII, sobre la Comissió Assessora sobre
la Publicitat Institucional
290-00651/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

82

Control del compliment de la Resolució 709/XII, sobre l’adequació de la plantilla del
Cos de Mossos d’Esquadra per a garantir la seguretat ciutadana
290-00654/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

83

Control del compliment de la Resolució 724/XII, sobre l’impuls de mesures urgents
per a erradicar el comerç il·legal
290-00669/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

84

Control del compliment de la Resolució 726/XII, sobre el millorament de les condicions laborals dels transportistes portuaris
290-00671/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

86

Control del compliment de la Resolució 740/XII, sobre la instal·lació d’un punt d’inspecció fronterera al port de Palamós
290-00678/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

86

Control del compliment de la Resolució 744/XII, sobre l’obertura d’una línia d’autobús entre l’Alt Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona
290-00682/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

87

Control del compliment de la Resolució 691/XII, per la qual s’aprova el Dictamen de
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
290-00718/12
Sol·licitud de pròrroga
Pròrroga del termini per a retre comptes
Taula de contingut
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4.50.02. Compliment de mocions
Control del compliment de la Moció 130/XII, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
390-00130/12
Informe relatiu al compliment de la Moció

89

Control del compliment de la Moció 136/XII, sobre les violències masclistes
390-00136/12
Informe relatiu al compliment de la Moció

90

Control del compliment de la Moció 152/XII, sobre la implantació d’unitats forenses
que puguin atendre les víctimes de gènere i sobre diverses mesures retributives per al
personal al servei de l’Administració de justícia i per als funcionaris de la Generalitat
390-00152/12
Informe relatiu al compliment de la Moció

97

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de
Cultura sobre la presumpta malversació de fons públics a la Institució de les Lletres Catalanes
354-00213/12
Rebuig de la sol·licitud

99

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

99

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Sol·licitud de compareixença de la directora general de Política Lingüística davant la
Comissió de Cultura perquè expliqui les accions que es duen a terme per a donar
compliment a l’Informe de fiscalització 9/2019, corresponent a l’exercici del 2016
356-00645/12
Acord sobre la sol·licitud

99

Sol·licitud de compareixença d’una representació del projecte Vozes davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre els seus projectes per a la integració per
mitjà de les orquestres i les corals
356-00646/12
Acord sobre la sol·licitud

100

Sol·licitud de compareixença de Miquel Curanta i Girona, director de l’Institut Català
de les Empreses Culturals, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les
línies generals de treball i els projectes de l’Institut
356-00649/12
Acord sobre la sol·licitud

100

Sol·licitud de compareixença de Laura Borràs Castanyer, exconsellera de Cultura,
davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la presumpta malversació de
fons públics a la Institució de les Lletres Catalanes
356-00652/12
Acord sobre la sol·licitud

100

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Ponsatí-Murlà, director de la Institució de les
Lletres Catalanes, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la presumpta
malversació de fons públics a la Institució
356-00653/12
Acord sobre la sol·licitud

100

Sol·licitud de compareixença de Pere Aumedes Ferré, en representació del Circuit
Urgellenc, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les sales de cinema
petites de les Terres de Ponent
356-00669/12
Acord sobre la sol·licitud

101

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de Músics Activistes de
Catalunya davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la situació dels músics
356-00705/12
Acord sobre la sol·licitud

Taula de contingut

101

9

BOPC 633
30 de juny de 2020

Sol·licitud de compareixença d’una representació del sindicat de tècnics Tecnicat
davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la situació dels tècnics del sector cultural
356-00706/12
Acord sobre la sol·licitud

101

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Secció de Cultura i Espectacles de la Confederació Nacional del Treball davant la Comissió de Cultura perquè
informi sobre la situació dels treballadors del sector cultural
356-00707/12
Acord sobre la sol·licitud

101

Sol·licitud de compareixença de Jusèp-Lois Sans Socasau, president de l’Acadèmia
Aranesa de la Llengua Occitana, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre
la situació de l’occità a Catalunya
356-00722/12
Acord sobre la sol·licitud

102

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Creació, Acció Territorial i
Biblioteques davant la Comissió de Cultura perquè expliqui el projecte d’unificació
del sistema de lectura pública
356-00726/12
Acord sobre la sol·licitud

102

Sol·licitud de compareixença de Laura Borràs i Castanyer, diputada al Congrés dels
Diputats i exconsellera de Cultura, davant la Comissió de Cultura perquè informi
sobre la gestió de la Institució de les Lletres Catalanes
356-00747/12
Acord sobre la sol·licitud

102

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

102

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

103

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

103

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

103

Sol·licitud de compareixença d’una representació dels comitès d’empresa de Nissan
a Catalunya davant les comissions d’Empresa i Coneixement i de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el futur de l’empresa a Catalunya
356-00792/12
Sol·licitud

103

Proposta de compareixença d’Oriol Ponsatí, director de la Institució de les Lletres
Catalanes, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre
la seva posició amb relació al procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2020,
sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018
362-00008/12
Acord sobre la sol·licitud
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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
Substanciació

104

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i
d’altres persones
Compareixença de David Pont López, en representació del comitè de vaga dels
muntadors d’escenaris de la Fira de Barcelona, davant la Comissió de Cultura per a
informar sobre la vaga i les reivindicacions dels muntadors d’escenaris
357-00620/12
Decaïment

104

Compareixença de Ramón Mas Espinalt davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la situació del sector de les discoteques
357-00657/12
Substanciació

104

Compareixença d’Oriol Ponsatí-Murlà, director i responsable de la contractació pública de la Institució de les Lletres Catalanes, davant la Comissió de la Sindicatura
de Comptes per a informar sobre la seva posició amb relació al procediment relatiu
a l’Informe de fiscalització 2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018
363-00002/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

105

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern
i d’altres òrgans
4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
Memòria de l’Oficina de l’Expresident de la Generalitat Pasqual Maragall corresponent al 2019
334-00097/12
Presentació: Josefina Valls i Vila, Directora de Serveis - Departament de la Presidència
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la recuperació del servei d’urgència al
CAP Gavà 1 i la reobertura del dispensari de salut al barri de Gavà
Mar
250-00563/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió 29, tinguda el 25.06.2020, DSPC-C 510.

2.10.25. Propostes de resolució
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
200-00010/12
TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE
REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 70065).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procediment d’urgència extraordinària i que els terminis, a partir de la sol·licitud de compareixences, siguin reduïts a la meitat dels que són fixats amb caràcter d’urgència
ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2020.
A la Mesa del Parlament

Em plau de trametre-us l’acord adoptat en la sessió del Govern de la Generalitat
del dia 23 de juny de 2020 d’aprovació de la iniciativa SIG20EMC0941 - Proposta
d’acord del Govern pel qual se sol·licita al Parlament de Catalunya l’aplicació de la
reducció dels terminis previstos a l’article 107.4 del Reglament del Parlament de Catalunya en relació amb el Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica, així
com la Nota aclaridora i de contextualització de la documentació de l’expedient per
a la tramitació del Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica.
Barcelona 23 de juny de 2020
El secretari del Govern
Per delegació (Resolució PRE/402/2020, de 14 de febrer, DOGC 8065, de
17.02.2020)
Alicia Uceira de Pablo, la directora de l’Oficina del Govern
Acord del Govern pel qual se sol·licita al Parlament de Catalunya
l’aplicació de la reducció dels terminis previstos a l’article 107.4 del
Reglament del Parlament de Catalunya en relació amb el Projecte
de llei de facilitació de l’activitat econòmica

El Govern, en la sessió del dia 8 de gener de 2020, va aprovar el projecte de llei
de facilitació de l’activitat econòmica i va acordar la seva remissió al Parlament de
Catalunya.
La crisi sanitària provocada pel COVID-19 ha generat una crisi econòmica sense
precedents. Per tal de fer-hi front, cal aprovar les mesures necessàries per ajudar els
autònoms i les empreses a reactivar la seva activitat. El projecte de Llei de facilitació
de l’activitat econòmica recull un conjunt de mesures per a la simplificació administrativa dels tràmits i la reducció de càrregues que cal posar en funcionament al més
aviat possible. En conjunt, la reducció dels tràmits, la major transparència, la simplicitat dels procediments i l’eliminació en el temps d’espera per iniciar l’activitat empresarial comportarien una reducció total de costos per a les empreses que s’estima
en 38,4 milions d’euros. Per tant, cal agilitar la tramitació d’aquells instruments que
han de permetre disposar al més aviat possible d’aquest conjunt de mesures vigents
i aplicables. És per tot això que es considera necessari sol·licitar al Parlament la reducció de terminis en la tramitació parlamentària del Projecte de llei de facilitació
de l’activitat econòmica.
A proposta de la consellera d’Empresa i Coneixement, el Govern
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Acorda:

Sol·licitar al Parlament de Catalunya que la tramitació del Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica es porti a terme d’acord amb el que disposa l’article
107.4 del Reglament del Parlament de Catalunya
Barcelona, 23 de juny de 2020
Víctor Cullell i Comellas, el secretari del Govern
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

3.01.03.

Decrets llei

Decret llei 23/2020, del 9 de juny, de mesures urgents en matèria
tributària
203-00048/12
DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 68387 / Coneixement: Mesa del Parlament, 25.06.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 25 de juny de 2020, ha
pres coneixement del Decret llei 23/2020, del 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària, publicat al DOGC 8152, i ha manifestat que el termini de 30 dies
perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 12 de juny de 2020.
A la Mesa del Parlament

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 9 de juny de 2020, s’ha pres,
entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda,
s’aprova la iniciativa SIG20VEH0837 - Projecte de decret llei de mesures urgents
en matèria tributària.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 9 de juny de 2020
Decret llei 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria
tributària
El president de la Generalitat de Catalunya,

L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del
rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent
Decret llei
Exposició de motius

La pandèmia de la COVID-19 és una emergència sanitària i social mundial que
ha provocat greus conseqüències de tot tipus derivades dels seus efectes. Per aquest
motiu, el Govern de la Generalitat ha aprovat una sèrie de mesures per pal·liar els
seus efectes, que es complementen ara amb l’adopció d’un nou Decret llei en l’àmbit tributari.
Aquest nou Decret llei s’estructura en cinc articles que estableixen diverses previsions en matèria tributària, dues disposicions addicionals, i una disposició final.
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En relació amb les mesures tributàries, l’article 1 del Decret llei estableix l’ajornament fins a l’1 de gener del 2021 de l’increment de les tarifes de l’impost sobre les
estades en establiments turístics i de l’aplicació del recàrrec a la ciutat de Barcelona,
aprovats per la Llei 5/2020, del 29, de mesures fiscals, financeres, administratives i
del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el
medi ambient, i que entraven en vigor a partir de l’1 de juliol vinent.
En segon lloc, la previsió que l’estat d’alarma s’aixequi en les properes setmanes fa necessari disposar ja des d’ara de les normes i terminis que hauran de regir
la presentació de les autoliquidacions que van quedar suspeses de conformitat amb
l’article 14 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. La mesura, recollida en l’article 2,
es considera necessària perquè la ciutadania en tingui coneixement amb prou temps
i garantir així el principi de seguretat jurídica.
D’altra banda, la modificació efectuada en la regulació de l’ajornament de pagament de deutes de cànon de l’aigua per a petites empreses i autònoms, aprovada en el
Decret Llei 11/2020, de 7 d’abril, establerta a l’article 3, respon a la necessitat de recollir que és la sol·licitud de l’ajornament, i no aquest, la que s’ha de realitzar abans
del 31 de desembre de 2020, gaudint dels sis mesos d’ajornament a partir d’aquesta
data, i garantint d’aquesta manera el compliment dels objectius de la mesura per a
les persones que, d’acord amb la norma, en són destinatàries.
En l’impost sobre les instal·lacions que afecten el medi ambient la modificació introduïda per l’article 4 obeeix a la necessitat de precisar que el que s’ha de presentar
en els propers mesos de forma obligatòria per mitjans telemàtics és l’autoliquidació,
però no l’ingrés del deute tributari.
Finalment, davant la impossibilitat de complir amb els terminis previstos, amb
l’article 5 s’amplia fins al 21 de setembre del 2020 el termini per publicar la llista de
deutors tributaris per al deutes corresponents al 31 de desembre de 2019.
La disposició addicional primera afegeix una mesura temporal per tal que l’Institut Català de Finances pugui adequar les seves instal·lacions als requeriments sanitaris exigits per la COVID-19 per al treball presencial.
La disposició addicional segona ajusta a la nova durada de l’estat d’alarma, el que
es disposava a l’article 5 del Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia
generada per la COVID-19 i altres de complementàries
D’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència
de la Generalitat i del Govern, el Govern pot dictar disposicions legislatives provisionals sota la forma de decret llei. En el present supòsit, el caràcter extraordinari i
excepcional de la situació deriva de la declaració de l’estat d’alarma provocada per la
situació sanitària que requereix adoptar de manera urgent mesures que pal·liïn, tant
com es pugui, la situació creada i que no poden ajornar-se, fins i tot, mitjançant la
utilització de mitjans legislatius d’urgència a un moment posterior.
En ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
i amb la deliberació prèvia del Govern,
Decreto:
Article 1. Impost sobre les estades en establiments turístics

1.1 La modificació de les tarifes de l’impost sobre les estades en establiments
turístics prevista a l’apartat 3 de l’article 5 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost
sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, té efectes a partir de l’1
de gener del 2021.
3.01.03. Decrets llei
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1.2 Es modifica l’apartat 2 de l’article 50 bis de la Llei 5/2017, del 28 de març,
de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades
i sobre emissions de diòxid de carboni, que passa a tenir la redacció següent:
«2. El recàrrec a què fa referència l’article 34 bis que l’Ajuntament de Barcelona aprovi abans de l’1 de gener del 2021, si escau, tindrà efectes a partir d’aquesta
data.»
Article 2. Terminis de presentació i ingrés d’autoliquidacions

2.1 Es modifica l’article 14 del Decret llei 7/2020 de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, que queda
redactat de la manera següent:
«Article 14. Suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs
En l’àmbit d’aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits, s’estableix la suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagament
dels esmentats tributs per al període comprès entre el 14 de març i el 30 de juny del
2020, ambdós inclosos.»
2.2 Tenint en compte el que disposa l’apartat anterior i, per als casos afectats per
la suspensió, els terminis de presentació i ingrés, són els següents:
1. En l’impost sobre els habitatges buits corresponent a l’any 2019, el termini finalitza el 7 de juliol del 2020.
2. En el gravamen de protecció civil corresponent a l’exercici 2019, el termini finalitza el 18 de juliol del 2020, o el dia posterior immediatament hàbil.
3. En l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la
indústria corresponent a l’exercici 2019, el termini comprèn de l’1 al 20 de juliol del
2020.
4. En l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques corresponent a l’any 2020, el termini comprèn de l’1 al 31 de juliol del 2020.
5. En l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats:
a) En el supòsit de fets imposables meritats abans del 14 de març del 2020, i per
als quals no hagués finalitzat, en aquesta data, el termini de presentació i ingrés en
període voluntari, el termini comprèn el temps que, en el moment de la suspensió,
restava per exhaurir de l’establert per la normativa de l’impost en aquella data. El
termini s’inicia l’1 de juliol del 2020.
b) En el supòsit de fets imposables meritats posteriorment al 14 de març del
2020, el termini de presentació és el que estableix la normativa de l’impost i s’inicia
l’1 de juliol del 2020.
6. En l’impost sobre successions i donacions:
a) En la modalitat de donacions, en el supòsit de fets imposables meritats abans
del 14 de març del 2020, i per als quals no hagués finalitzat, en aquesta data, el termini de presentació i ingrés en període voluntari, el termini comprèn el temps que,
en el moment de la suspensió, restava per exhaurir del que estableix la normativa de
l’impost en aquella data. El termini s’inicia l’1 de juliol del 2020.
En els supòsits de fets imposables meritats amb posterioritat al 14 de març del
2020, el termini de presentació és el que estableix la normativa de l’impost i s’inicia
l’1 de juliol del 2020.
b) En la modalitat de successions:
b.1 En el supòsit de fets imposables meritats abans del 14 de març del 2020, i per
als quals no hagués finalitzat, en aquesta data, el termini de presentació i ingrés en
període voluntari, el termini comprèn el temps que, en el moment de la suspensió,
restava per exhaurir del termini que estableix la normativa de l’impost en aquesta
data, més dos mesos més. El termini s’inicia l’1 de juliol del 2020.
3.01.03. Decrets llei
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b.2 En els supòsits de fets imposables meritats posteriorment al 14 de març del
2020, el termini de presentació és el que estableix la normativa de l’impost i s’inicia
l’1 de juliol del 2020.
7. En el tribut que grava el joc de la plena o bingo, i per als cartrons subministrats en els mesos de febrer, març i abril del 2020, el termini comprèn de l’1 al 15 de
juliol del 2020.
8. En el tribut que grava les màquines recreatives i d’atzar:
a) Per a l’autoliquidació corresponent al primer trimestre, el termini finalitza el
7 de juliol del 2020.
b) Per a l’autoliquidació corresponent al segon trimestre, el termini comprèn de
l’1 al 20 de setembre del 2020, o el dia posterior immediatament hàbil.
9. En el tribut que grava els jocs en casinos, el pagament fraccionat corresponent
al primer trimestre del 2020, i s’ha d’efectuar de l’1 al 20 de juliol del 2020.
10. En el supòsit dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, el termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions corresponents al primer trimestre
de 2020 finalitza el 20 de juliol del 2020. Per a les autoliquidacions del segon, tercer
i quart trimestres del 2020 es mantenen els terminis de presentació i ingrés establerts en la normativa reguladora dels cànons.
11. En les autoliquidacions mensuals, trimestrals i anuals de cànon de l’aigua, el
termini comprèn de l’1 al 20 de juliol de 2020.
Article 3. Ajornament de pagament de deutes de cànon de l’aigua per a
petites empreses i autònoms

Es modifica la lletra a de l’article 6.2 del Decret Llei 11/2020, de 7 d’abril, que
passa a tenir la redacció següent:
«a) El termini de l’ajornament és de 6 mesos comptadors des de la data de la seva
sol·licitud. En tot cas aquesta sol·licitud s’ha de presentar en termini voluntari de pagament i abans del 31 de desembre de l’any 2020.»
Article 4. Impost sobre les instal·lacions que afecten el medi ambient

Es modifica l’apartat 3 de l’article 18 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost
sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, que queda redactat de la
manera següent:
«3. Tant la presentació dels pagaments fraccionats a què fa referència l’article 19
com la de les autoliquidacions a què fan referència els apartats 1 i 2 anteriors, s’han
de fer per via telemàtica a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya.»
Article 5. Ampliació del termini per publicar la llista comprensiva de
deutors tributaris per al deutes corresponents a data 31 de desembre
de 2019

D’acord amb el que estableix la disposició addicional tercera del Reial decret
llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per
pal·liar els efectes de la COVID-19, la data de publicació de la llista comprensiva
dels deutors a la hisenda pública de la Generalitat de Catalunya per deutes i sancions tributàries prevista a l’article 2 de l’Ordre VEH/176/2019, de 27 de setembre,
per la qual es regulen diversos aspectes relatius a la publicació de la llista de deutors
tributaris a l’Agència Tributària de Catalunya amb les condicions que preveu l’article 95.bis de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, s’amplia, pel
que fa als deutes corresponents al 31 de desembre de 2019, fins al dia 21 de setembre
de 2020.
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Disposicions addicionals
Primera. Institut Català de Finances

S’afegeix un nou paràgraf a la disposició final primera del Decret llei 14/2020,
de 28 d’abril, pel qual s’adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral
d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes
de la pandèmia generada per la COVID-19 i d’adopció d’altres mesures urgents amb
el mateix objectiu, amb el redactat següent:
«El mecanisme previst al paràgraf anterior serà igualment d’aplicació en el que
resulti essencial per a l’adequació de les instal·lacions i espais de treball de l’Institut
Català de Finances».
Segona. Decret llei 11/2020, de 7 d’abril

Les bonificacions en la quota previstes a l’article 5 del Decret llei 11/2020, de 7
d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries, seran del 100 per cent per al segon trimestre del 2020 i del 10 per cent per al
tercer trimestre, respectivament.
Disposició final. Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret
llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui
el facin complir.
Barcelona, 9 de juny de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès i
Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
Antecedents del Decret llei

1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 9.6.20.
2. Comunicat al secretari del Govern.
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008.
4. Informe jurídic.
5. Informe de la Direcció General de Pressupostos.
N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Decret llei 24/2020, del 16 de juny, de mesures extraordinàries en
matèria de personal
203-00049/12
DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 69323 / Coneixement: Mesa del Parlament, 25.06.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 25 de juny de 2020, ha
pres coneixement del Decret llei 24/2020, del 16 de juny, de mesures extraordinàries
en matèria de personal, publicat al DOGC 8157, i ha manifestat que el termini de 30
dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 158 del
Reglament del Parlament s’inicia el dia 19 de juny de 2020.
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A la Mesa del Parlament

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 16 de juny de 2020, s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda,
s’aprova la iniciativa SIG20VEH0889 - Projecte de decret llei de mesures extraordinàries en matèria de personal.
Aquest Decret llei és a proposta conjunta amb el conseller de Polítiques Digitals
i Administració Pública.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 16 de juny de 2020
Decret llei 24/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en
matèria de personal
El president de la Generalitat de Catalunya,

L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del
rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent
Decret llei
Exposició de motius

Des que l’Organització Mundial de la Salut va declarar, el passat 11 de març, la situació de pandèmia tant els professionals de la salut com els professionals que presten
serveis en l’àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial de gent gran,
discapacitat intel·lectual i física, han estat combatent la COVID-19 de manera directa en condicions complexes, el que ha suposat un desgast tant físic com emocional.
Durant aquest temps, els professionals d’aquests sectors han vist alterats horaris,
torns de treball, tasques habituals i fins i tot la ubicació on normalment presten el
servei. Han mantingut aquesta situació de forma continuada durant més de dos mesos i han incrementat la intensitat i la càrrega de treball.
Per tot el que s’ha exposat, resulta necessari materialitzar en un nou Decret llei
una sèrie de mesures dirigides principalment a reconèixer la implicació i el compromís que aquests professionals han demostrat, tot i que aquest reconeixement en cap
cas pot compensar plenament l’esforç i el compromís físic i mental dels col·lectius
implicats.
Aquest Decret llei s’estructura en tres articles, quatre disposicions addicionals i
una disposició final.
Els articles 1 i 2 regulen, respectivament, els complements de productivitat extraordinaris als professionals sanitaris i al personal dels centres de serveis socials de
caràcter residencial de gent gran, discapacitat intel·lectual i física i es fixen les quanties. Per altra banda, l’article 3 estableix les normes comunes als dos articles precedents, on es regulen situacions de caràcter especial.
D’altra banda, les disposicions addicionals primera i segona, estableixen el règim
de atribució dels complements al personal del SISCAT o que presti serveis en entitats privades de caràcter residencial no compresos, per tant, en els articles 1, 2 i 3
d’aquest Decret llei. Finalment, en la resta de disposicions addicionals s’estableixen
els mecanismes per determinar el finançament i el règim de modificacions pressupostaries precís per al compliment del que es conté en aquest Decret llei.
D’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència
de la Generalitat i del Govern, el Govern pot dictar disposicions legislatives provisionals sota la forma de decret llei. En el present supòsit, el caràcter extraordinari
i excepcional de la situació deriva d’una greu situació sanitària inèdita i complexa
que requereix adoptar de manera urgent mesures que reconeguin i compensin, tant
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com es pugui, l’esforç i dedicació del personal del sector més implicat en la lluita
contra la pandèmia.
En ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
i del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública i amb la deliberació
prèvia del Govern,
Decreto:
Article 1. Complement de productivitat extraordinari als professionals
sanitaris amb motiu de la pandèmia COVID-19

1.1 Aquest article s’aplica al personal de l’Institut Català de la Salut que ha prestat serveis de forma efectiva en la lluita contra la COVID-19 entre l’1 de març i el
31 de maig de 2020, ja sigui de forma presencial o en la modalitat de teletreball,
sempre que, en aquest últim cas, s’hagin desenvolupat activitats previstes en els protocols aprovats per les entitats com activitats adreçades a gestionar la pandèmia.
1.2 El personal a què fa referència l’apartat anterior percebrà una quantia única
en concepte de productivitat extraordinària que guardarà proporcionalitat amb el
temps de treball presencial, amb els imports individuals següents:
% de treball presencial
< 50 %
Personal facultatiu
Personal d’infermeria

50 % - 80 %

> 80 %

1.000 euros

1.200 euros

1.350 euros

800 euros

1.000 euros

1.150 euros

Personal resident facultatiu

700 euros

800 euros

1.000 euros

Personal resident d’infermeria

500 euros

600 euros

800 euros

Personal tècnic sanitari (TSS i TCAI)

350 euros

450 euros

500 euros

Resta de personal

350 euros

400 euros

450 euros

Article 2. Complement de productivitat extraordinari als professionals
que hagin prestat serveis a als centres de serveis socials de caràcter
residencial de gent gran, discapacitat intel·lectual i física, amb motiu
de la COVID-19

2.1 Aquest article s’aplica al personal de l’Administració de la Generalitat que
hagi prestat serveis, inclòs el que hi ha donat suport de manera extraordinària, als
centres de serveis socials de caràcter residencial de gent gran, discapacitat intel·lectual i física, entre l’1 de març i el 31 de maig de 2020.
2.2 El personal a què fa referència l’apartat anterior que hagi prestat serveis efectius majoritàriament de forma presencial, percebrà una quantia única en concepte de
productivitat extraordinària, amb els imports individuals següents:
Auxiliar de geriatria
Personal d’atenció directa a persones amb discapacitat
Coordinador/a assistencial
Metge/ssa
Diplomat/da en infermeria
Altres professionals

900 euros.
900 euros.
900 euros.
900 euros.
900 euros.
500 euros.

Article 3. Disposicions comunes

Són d’aplicació a les situacions previstes als articles 1 i 2 d’aquest Decret llei les
regles següents:
a) El personal que no hagi prestat serveis efectius durant la totalitat del període
comprès entre l’1 de març i el 31 de maig de 2020, o bé presti serveis a temps parcial
percebrà la quantia proporcional al temps treballat.
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b) El temps transcorregut en situació d’incapacitat temporal, per resultar positiu
o contacte aïllat per la COVID-19, es considera temps de serveis efectius a l’efecte
de percebre aquest complement de productivitat extraordinari.
Disposicions addicionals
Primera

El personal comprès en l’àmbit d’aplicació del SISCAT, amb inclusió de totes les
entitats adscrites al Servei Català de la Salut i les empreses proveïdores de transport
sanitari contractades pel Servei Català de la Salut o el SEM, en els termes previstos
als articles 1 i 3 d’aquest Decret llei rebrà una compensació equivalent a aquest concepte de productivitat extraordinària COVID-19.
A aquest efecte, el Servei Català de la Salut, prèvia acreditació de les quanties per
part de les entitats i en la forma que aquell determini, ha de portar a terme les actuacions necessàries, perquè se’n pugui efectuar el pagament juntament amb el pagament mensual de la factura pels serveis assistencials contractats. Així mateix, en la
nòmina del mes següent les entitats han d’efectuar el pagament als seus treballadors.
Segona

Mitjançant Resolució de la persona titular del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, s’aprovarà una convocatòria específica d’ajut directe, en favor de
les persones treballadores dels centres propis amb gestió delegada i dels privats de
serveis socials de caràcter residencial de gent gran, discapacitat intel·lectual i física
amb finançament totalment o parcial públic, en els termes previstos als articles 2 i 3
d’aquest Decret llei, sempre que acreditin que han prestat serveis assistencials i de
forma presencial durant el període allà previst.
Tercera

Per Acord del Govern, s’ha de determinar el finançament de les prestacions previstes als articles 1 i 2 i a les disposicions addicionals primera i segona d’aquest Decret llei i adoptar, si escau, les corresponents modificacions pressupostaries.
Quarta

S’autoritza el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a realitzar les modificacions pressupostàries necessàries per donar compliment a aquest
Decret llei.
Disposició final. Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret
llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui
el facin complir.
Barcelona, 16 de juny de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès i
Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda; Jordi Puigneró
i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública
Antecedents del decret llei

1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 16.6.20
2. Comunicat al secretari del Govern
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008
4. Memòria econòmica
5. Informe jurídic
6. Certificat de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal
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7. Informe de la Direcció General de Funció Pública
8. Certificat de la Comissió Tècnica de la Funció Pública
N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Decret llei 25/2020, del 16 de juny, de mesures extraordinàries en
matèria social i de caràcter fiscal i administratiu
203-00050/12
DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 69324 / Coneixement: Mesa del Parlament, 25.06.2020

Acord: Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 25 de juny de
2020, ha pres coneixement del Decret llei 25/2020, del 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu, publicat al DOGC
8157, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel
procediment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia
19 de juny de 2020.
A la Mesa del Parlament

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 16 de juny de 2020, s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda,
s’aprova la iniciativa SIG20VEH0892 - Projecte de decret llei de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 18 de juny de 2020.
Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en
matèria social i de caràcter fiscal i administratiu.
El president de la Generalitat de Catalunya,

L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del
rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent
Decret llei
Exposició de motius

En data 14 de març de 2020 es va declarar l’estat d’alarma com a conseqüència
de la pandèmia sanitària ocasionada per la COVID-19 mitjançant el Reial decret
463/2020, de 14 de març, i actualment prorrogat fins al dia 21 de juny pel Reial
decret 555/2020, de 5 de juny. Des d’aquella data, el Govern de Generalitat ha aprovat diferents mesures en diversos àmbits per pal·liar els efectes desfavorables que ha
ocasionat aquesta crisi, mesures que és necessari ampliar amb l’adopció d’un nou
Decret llei que s’estructura en dos títols, dividits en dos capítols cadascun d’ells,
vint-i-dos articles, cinc disposicions addicionals, dues disposicions transitòries
i dues disposicions finals.
Tot i que la normativa estatal i la de la Generalitat de Catalunya han introduït mesures generals per a l’adaptació de les polítiques públiques en matèria d’igualtat, migracions i ciutadania, es fa necessari l’establiment de mesures específiques que per3.01.03. Decrets llei
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metin actuar en aquests àmbits per pal·liar de manera urgent els efectes desfavorables
provocats per la COVID-19 a les persones a qui van adreçades aquestes polítiques. La
situació és especialment urgent i rellevant en l’àmbit de les polítiques migratòries i de
ciutadania, atès que l’impacte de la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia
està castigant de manera especialment crua a les persones estrangeres, ja que la pèrdua
de llocs de treball i l’afectació dels ERTO té especial incidència en sectors econòmics
intensius en mà d’obra, sectors que ocupen en molts casos les persones estrangeres.
Una situació que es fa molt més greu per a les persones estrangeres en situació irregular, ja que l’aturada de qualsevol activitat econòmica, també aquelles que es produeixen dins l’àmbit de l’economia irregular, les aboca a una situació límit de la qual
no poden sortir sense una intervenció social d’emergència. La urgència que requereix
l’atenció a totes aquestes necessitats justifica l’elaboració d’una norma, en forma de
Decret llei, que doni cobertura al desplegament dels programes i serveis necessaris
per atendre-les de manera urgent. Amb el mateix i una vegada finalitzada la situació
d’excepcionalitat derivada de l’estat d’alarma i en allò referit als procediments d’ajuts i
subvencions, s’ha de posar fi a l’ús aquest mecanisme normatiu, que a partir d’ara s’ha
de produir, respecte de l’aprovació de les seves bases, mitjançant les vies normatives
ordinàries.
Així mateix, amb l’objectiu de centralitzar la gestió de les prestacions de l’àmbit
social en l’òrgan especialitzat en aquesta matèria, per fer-la més eficient, es fa necessària i urgent l’atribució de la tramitació i la resolució de determinats procediments
per al reconeixement de subvencions, indemnitzacions i prestacions a la Direcció
General de Prestacions Socials. En aquest sentit, s’atribueixen a aquest òrgan, tant
els procediments relacionats amb la violència masclista, dels que es preveu un increment lamentable, com els que beneficien les persones que ostenten la condició de
català retornat, atès que el caràcter global de la crisi viscuda també en farà créixer
previsiblement la demanda.
Per tot l’exposat s’introdueixen en el títol 1 mesures de caràcter social, una regulació que dona resposta a la problemàtica abans esmenada. Així en el capítol 1, es
regulen unes subvencions de caràcter extraordinari per a la creació de nova ocupació
en l’àmbit de treball domiciliari de cures, adreçades a facilitar la contractació de les
treballadores i treballadors de les cures que es necessiten per fer atenció domiciliària de persones grans o en situació de dependència, mentre els equipaments residencials estiguin afectats per la COVID-19.
En el capítol 2, es regulen unes subvencions també de caràcter extraordinari, per a
programes que permetin abordar la lluita contra l’exclusió social derivada de la crisi
sanitària, tant en l’àmbit laboral, educatiu i de l’acollida com en l’àmbit de la igualtat
home-dona en el treball.
En les disposicions transitòries primera i segona, a l’efecte de centralitzar la gestió integral de les prestacions de l’àmbit social en l’òrgan especialitzat en aquesta
matèria, per millorar-ne l’eficiència, s’atribueix la tramitació i resolució dels procediments d’algunes prestacions, indemnitzacions i subvencions en l’àmbit de les
polítiques d’igualtat, migracions i ciutadania, a la Direcció General de Prestacions
Socials.
D’altra banda, el títol 2 del Decret llei adopta diferents mesures de caràcter fiscal, en el capítol 1, i administratives, en el capítol 2.
El capítol 1, referit a les mesures tributàries, en concret l’article 20, introdueix
una mesura relacionada amb el tractament d’imports de cànon de l’aigua inclosos en
rebuts esdevinguts incobrables. Com a conseqüència de l’impacte en l’economia, i,
al seu torn en les famílies, de la situació derivada de la declaració de l’estat d’alarma
provocat per la COVID-19, s’ha incrementat l’impagament de factures de tot tipus
de serveis, de tal manera que s’incrementa també l’import del que esdevé incobrable
per les entitats subministradores corresponent als clients vulnerables i no vulnerables. A l’espera de com es resol aquesta problemàtica social, s’han adoptat, mitjan-
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çant els diferents decrets lleis aprovats des de la declaració de la pandèmia, diferents
mesures que puguin compensar, en la mesura del possible, els efectes socials i econòmics que té i pot tenir més endavant aquesta situació. Així, l’article 20 esmentat
adopta una mesura més en el sector d’activitat econòmica com és el de l’abastament
d’aigua i es proposa la possibilitat que, de manera transitòria, durant dos anys, que
és el termini en què es considera que l’impacte de la vulnerabilitat de les famílies i
de la situació de crisi empresarial pot afectar el pagament de les factures del servei
que inclouen el cànon de l’aigua, les entitats afectades puguin declarar a l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA), aquests imports esdevinguts incobrables i no ingressar
l’import corresponent, com correspondria fer pel seu paper de substitutes.
El capítol 2 introdueix en els seus dos articles mesures de caràcter administratiu.
L’article 21 afecta el Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del
Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en
matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures complementàries, que
preveu mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de dret públic
de l’àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya. En concret, es modifica
l’article 7 del Decret llei esmentat.
L’article 7.1 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, suspèn de les entitats previstes en l’article 81 del text refós de la Llei de finances públiques, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, durant l’estat d’alarma, el termini previst a
l’article 81.2 de la norma esmentada, per formular i comunicar els comptes anuals
a la Intervenció General i posar-los a la disposició dels responsables de l’auditoria,
reprenent-se de nou per a tres mesos, a comptar des d’aquella data.
Així mateix es determina en l’article 7.2, que en el cas que, a la data de declaració de l’estat d’alarma, l’òrgan de govern o administració d’una persona jurídica
del sector públic de la Generalitat de Catalunya ja hagués formulat els comptes de
l’exercici anterior, el termini per a la verificació comptable d’aquests comptes, quan
l’auditoria resulti obligatòria, s’entendrà prorrogat per dos mesos a comptar des que
finalitzi l’estat d’alarma.
L’article 7.3 estableix que el termini per tramitar els comptes anuals previst en
l’article 81.3 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya queda suspès fins que finalitzi l’estat d’alarma. Aquestes entitats hauran de trametre els comptes anuals degudament aprovats per l’òrgan corresponent amb l’informe d’auditoria,
dins dels tres mesos següents a comptar des que finalitzi el termini per comunicar
els comptes formulats a la Intervenció General i a la Sindicatura de Comptes.
Finalment, l’article 7.4 estableix que el termini per presentar el Compte General
per part de la Intervenció General a la Sindicatura de Comptes, previst en l’article
81.4 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i l’article 39.2 de
la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, queda suspès fins que
finalitzi l’estat d’alarma.
No obstant l’anterior, a la vista de l’evolució favorable de la pandèmia, s’està
produint la desescalada de les mesures preses fins a l’actualitat i en conseqüència
cal prendre’n d’altres que permetin avançar en la reactivació de l’economia. També
l’Estat, mitjançant el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de
prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per
la COVID-19, modifica la regulació anterior relativa a la forma de celebració de les
sessions dels òrgans de govern i d’administració de les associacions, societats civils
i mercantils, consell rector de les societats cooperatives i del patronat de les fundacions, així com de la forma de dur a terme les votacions. D’acord amb l’anterior, es
considera necessari procedir a modificar l’article 7.1 esmentat en el sentit d’establir
que el termini per formular els comptes anuals de les entitats previstes en l’article 81
del text refós de la Llei de finances públiques i la resta de documentació legalment
començarà a comptar des de l’1 de juny i no des de la finalització de l’estat d’alar-
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ma atès que aquest és un termini susceptible de ser variat. En aquest mateix sentit,
també es considera convenient modificar el termini per trametre els comptes anuals.
D’aquesta manera es dota de major seguretat jurídica a les actuacions de les persones jurídiques de dret públic de l’àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya.
Finalment, l’article 22 preveu que les mesures excepcionals en matèria de subvencions previstes al capítol 2 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, allarguin la
seva vigència fins al 31 de desembre de 2020, per mantenir el mateix règim jurídic
a què es van sotmetre i coadjuvar al reactivació econòmica.
Quant a la part final del Decret llei, les disposicions addicionals preveuen la possibilitat, si escau, d’ampliar els imports màxims que es destinen a les subvencions
extraordinàries regulats en aquest Decret llei, s’habilita la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per aprovar les resolucions de convocatòries corresponents a les mesures que s’hi preveuen, es dona caràcter d’urgència
a la tramitació de les modificacions pressupostàries necessàries per a desplegar les
mesures, s’estableix el rang reglamentari de les disposicions del títol 1 i s’estableix
l’abast de la protecció de dades de caràcter personal.
En darrer terme, la disposició final primera estableix determinades modificacions
en la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans
emigrats i llurs descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996 i del Decret
268/2003, de 4 de novembre, de desplegament de la Llei 25/2002, de 25 de novembre, per tal d’adaptar les referències normatives al que preveu el títol 1 d’aquest Decret llei. Al seu torn la disposició final segona modifica els articles 32 i 33 del Decret
llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social,
com a conseqüència de la seva aplicació pràctica. Finalment, la disposició final tercera estableix l’entrada en vigor immediata del Decret llei.
D’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència
de la Generalitat i del Govern, el Govern pot dictar disposicions legislatives provisionals sota la forma de decret llei. En el present supòsit, el caràcter extraordinari i
excepcional de la situació deriva de la declaració de l’estat d’alarma provocada per la
situació sanitària que requereix adoptar de manera urgent mesures que pal·liïn, tant
com es pugui, la situació creada i que no poden ajornar-se, fins i tot, mitjançant la
utilització de mitjans legislatius d’urgència a un moment posterior.
En ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
i amb la deliberació prèvia del Govern,
Decreto:
Títol 1. Mesures de caràcter social
Capítol 1. Subvenció per a la creació de nova ocupació en l’àmbit del
treball domiciliari de cures
Article 1. Objecte de la subvenció

Es crea la subvenció per a la creació de nova ocupació en l’àmbit del treball de
cures, que consisteix en una prestació econòmica adreçada a les persones ocupadores o les entitats sense ànim de lucre, amb l’objectiu de promoure l’ocupació en
l’àmbit de l’atenció a les persones grans o dependents.
Article 2. Finalitat

La finalitat d’aquesta subvenció és, d’una banda, promoure l’ocupació amb contracte en un sector on l’economia submergida hi té un pes molt important i, de l’altra, que el sector del treball de les cures pugui respondre a les necessitats derivades
de l’afectació de la COVID-19 als centres residencials d’atenció a la gent gran, per
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tal d’evitar la desatenció d’aquestes persones i ajudar a la creació de nova ocupació
en aquest sector.
Article 3. Persones i entitats beneficiàries

3.1 Poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció les persones ocupadores o les entitats sense ànim de lucre que ofereixin un contracte laboral per a fer treballs de cura
de persones grans o dependents per un mínim de 12 mesos a persones que no hagin
estat donades d’alta a la Seguretat Social en els darrers 2 anys comptadors des de la
data de signatura del contracte o a persones que compleixin els requisits establerts a
l’article 124.2 del Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets
i llibertats dels estrangers en Espanya i la seva integració social, aprovat pel Reial
decret 557/2011, de 20 d’abril.
3.2 Els contractes de treball mencionats al punt anterior han de tenir sempre una
retribució igual o superior al salari mínim interprofessional per a jornada completa
i en còmput anual. També s’acceptaran vàries sol·licituds de contractacions a temps
parcial que corresponguin a jornades setmanals superiors o iguals a 10 hores a favor d’una mateixa persona treballadora. En aquest cas, la retribució mínima s’entén
com la de la suma de tots els contractes presentats i la tramitació de cadascuna de
les sol·licituds s’ha de fer de manera independent.
3.3 La persona o entitat ocupadora es compromet a garantir el compliment ple
dels drets laborals de les treballadores i treballadors del treball de la llar familiar
previstos a la legislació vigent i està obligat a adoptar les mesures necessàries per
procurar que la feina d’aquests treballadors es realitzi en les condicions de seguretat
i higiene degudes, tal com preveu l’article 3.4 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre,
de prevenció de riscos laborals.
3.4 Les persones o entitats ocupadores han d’estar al corrent del compliment de
les seves obligacions tributàries i, si escau, amb la Seguretat Social.
3.5 En el cas que la persona ocupadora sigui una persona física, els ingressos
bruts anuals de la unitat familiar d’aquesta han de ser superiors, un cop descomptat el pagament del salari convingut, al 25% del salari mitjà de Catalunya, fixat en
25.180,44 euros anuals, si no té familiars a càrrec. Si la unitat familiar inclou dos
membres, el 50% de l’índex esmentat. I si la unitat familiar inclou més de dues persones, s’ha d’afegir un 15% del salari mitjà de Catalunya més per cada membre addicional.
3.6 En el cas que la persona ocupadora sigui una persona física, els ingressos
bruts anuals de la unitat familiar d’aquesta han de ser inferiors, un cop descomptat
el pagament del salari convingut, a 2,5 vegades el salari mitjà de Catalunya en còmput anual, si no té familiars a càrrec. Si la unitat familiar inclou dos membres, els
ingressos han de ser inferiors a 4,5 vegades el salari mitjà de Catalunya. I si la unitat familiar inclou més de dues persones, els ingressos de la unitat familiar han de
ser inferiors, addicionalment, en 1,5 vegades el salari mitjà de Catalunya per cada
membre addicional.
3.7 A l’efecte del compliment dels requisits dels apartat 3.5 i 3.6, la unitat familiar s’entén com una unitat de convivència formada exclusivament pels cònjuges o
parelles de fet registrades i els ascendents i descendents en primer grau i línia directa.
Article 4. Import de la subvenció i limitació de contractes

4.1 La subvenció consisteix en el pagament de part dels costos laborals de les
persones treballadores contractades, fins a un màxim de dos contractes per persona
o entitat ocupadora.
4.2 La quantia de la subvenció a atorgar és de 2.685 euros si el contracte és de
jornada completa. Si correspon a una contractació a temps parcial, la quantia de l’ajut
ha de ser directament proporcional a la jornada laboral contractada.
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Article 5. Pagament i compatibilitat

5.1 El pagament de la subvenció s’ha de fer mitjançant una bestreta del 60% de
l’import total de la subvenció, que es farà efectiva a partir del moment que es notifiqui la resolució definitiva d’atorgament, sense necessitat d’aportar cap aval o garantia. El 40% restant de la subvenció s’ha de pagar un cop la persona ocupadora hagi
justificat degudament l’execució total de l’actuació. En cas de mort de la persona
beneficiària de la subvenció o de la persona gran o dependent atesa a través de la
contractació, l’import de la subvenció i el període a justificar s’han d’ajustar a l’execució real de la contractació corresponent i, si escau, s’ha de procedir a la revocació
parcial de la subvenció atorgada per la part abonada i no executada de la bestreta.
5.2 Aquestes subvencions són compatibles amb qualsevol altre ajut o subvenció
concedits amb la mateixa finalitat que estigui finançat per altres administracions o
ens públics o privats, ja siguin d’àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea
o d’organismes internacionals, incloses les reduccions dels costos de Seguretat Social, sempre que l’import total dels ajuts o subvencions concedides amb la mateixa
finalitat, inclonent-hi la subvenció regulada en aquesta norma, no superi els costos
laborals anuals de cada treballador o treballadora.
Article 6. Sol·licituds, procediment de concessió i de justificació

6.1 La persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha
d’aprovar una o més resolucions de la convocatòria que s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la qual ha de concretar el procediment de tramitació i concessió de la subvenció, així com el termini per presentar la sol·licitud.
6.2 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les
subvencions i la seva justificació s’han de presentar segons models normalitzats.
6.3 El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència no
competitiva.
6.4 El termini per dictar la resolució d’atorgament o denegació de la subvenció
és de 30 dies hàbils a comptar des de la finalització del termini de presentació de
les sol·licituds. Les sol·licituds es resoldran per ordre d’entrada i l’atorgament de la
subvenció està sotmès a disponibilitat pressupostària.
6.5 Transcorregut el termini sense que s’hagi dictat i notificat resolució expressa, les persones i entitats sol·licitants poden entendre desestimada la subvenció per
silenci administratiu, sense perjudici del deure de resoldre de les administracions
públiques.
6.6 L’òrgan competent per a la tramitació i resolució de les sol·licituds de la subvenció per a la creació de nova ocupació en l’àmbit del treball domiciliari de cures
és la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies.
6.7 La justificació de les despeses de personal i el compliment de la resta de requisits s’ha de fer mitjançant la documentació que especifiqui la resolució de convocatòria.
6.8 El termini de presentació de la documentació justificativa acaba el 31 d’octubre de l’any següent al de la publicació de la resolució d’atorgament o denegació de
les subvencions. No obstant això, a mesura que les contractacions objecte d’aquestes
subvencions arribin al final del seu període de vigència, les persones ocupadores o
les entitats beneficiàries de la subvenció poden presentar la documentació justificativa per a la tramitació del tancament econòmic i administratiu de l’expedient.
6.9 Les persones o entitats beneficiàries poden sol·licitar l’ampliació del termini
d’execució o justificació de la subvenció abans del venciment del termini de què es
tracti i per raons degudament justificades.
Article 7. Aplicació pressupostària i finançament

7.1 L’import màxim corresponent a l’atorgament de la subvenció per a la creació
de nova ocupació en l’àmbit del treball domiciliari de cures és de 2.333.333,33 eu3.01.03. Decrets llei
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ros dels quals, 1.400.000,00 euros aniran a càrrec de les partides pressupostàries
D/480000100/314/0000, D/481000100/314/0000 i D/482000100/314/0000 en l’anualitat 2020 i 933.333,33 euros en l’anualitat 2021.
7.2 Les actuacions previstes en aquesta mesura s’emmarquen en la prioritat d’inversió descrita a l’article 3 a) v) del Reglament (UE) 1304/2013 relatiu al Fons Social
Europeu, a través del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020, núm. CCI2014ES05SFOP007 del Fons Social Europeu.
Capítol 2. Subvencions per a programes de suport a la lluita contra
l’exclusió social i la desigualtat agreujada per la crisi social derivada de
la COVID-19
Article 8. Objecte de la subvenció

Es crea una línia de subvencions per a programes de suport a la regularitat administrativa de les persones estrangeres a través de l’arrelament social i de la millora
de l’ocupabilitat de les persones estrangeres, de suport d’emergència a l’èxit educatiu de l’alumnat de famílies d’origen migrant, d’acollida de persones migrants, refugiades o retornades i de promoció de la igualtat home-dona en l’àmbit laboral, per
a combatre l’exclusió social agreujada per la crisi social derivada de la COVID-19.
Article 9. Àmbits i tipologies de subvencions

9.1 Les subvencions per a programes de suport a la lluita contra l’exclusió social
i la desigualtat agreujada per la crisi social derivada de la COVID-19, s’atorguen per
fomentar accions en els àmbits següents: suport a la regularitat administrativa a través de l’accés al món laboral, educatiu, acollida de persones migrants, refugiades o
retornades i igualtat home-dona en l’àmbit del treball.
9.2 En l’àmbit del suport a la regularitat administrativa a través de l’accés al món
laboral, s’estableixen cinc tipologies d’accions diferents:
A1 (COVID-19). Projectes d’assessorament jurídic especialitzat de suport als
processos d’arrelament social que han d’incloure obligatòriament l’oferta d’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria i l’acompanyament personalitzat per a la
tramitació de la documentació laboral, penal i d’estrangeria, ja sigui davant qualsevol instància necessària per assolir l’arrelament social.A2 (COVID-19). Projectes
de suport tècnic a la preparació de projectes d’autoocupació de persones en situació
d’irregularitat administrativa per a que puguin assolir l’arrelament social mitjançant
el treball per compte propi.
A3 (COVID-19). Projectes de suport a la millora de l’ocupabilitat de persones
estrangeres en situació d’irregularitat administrativa mitjançant el cooperativisme
que podran incloure el disseny del projecte cooperatiu, el suport a la gestió tècnica
i administrativa de les cooperatives i el suport a la creació de nous llocs de treball.
A4 (COVID-19). Projectes de suport a la formació per a la millora de l’ocupabilitat de persones estrangeres en situació d’irregularitat administrativa en el sector del
treball de cures i de la llar amb pràctiques en centres formatius, incloent-hi formació
per a la prevenció de la violència masclista en l’àmbit laboral.
A5 (COVID-19). Suport a projectes de formació per a la millora de l’ocupabilitat
de persones estrangeres en risc de caure en la irregularitat sobrevinguda, que han
d’incloure necessàriament la millora de les competències lingüístiques bàsiques en
llengua catalana, el coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic, incloent-hi la igualtat home-dona i la prevenció de la violència masclista, i formació
pràctica no laboral pròpia del sector al qual s’adrecen, per tal de donar lloc a informes d’estrangeria útils per a evitar la irregularitat administrativa.
9.3 En l’àmbit educatiu, s’estableixen tres tipologies d’accions diferents:
B1 (COVID-19). Promoció de la xarxa de suport social a l’aprenentatge per als
infants i joves fills de famílies migrants, així com per a les seves famílies creant un
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espai comú d’interaccions i aprenentatges on multiplicar el coneixement i assegurar
l’èxit educatiu en el context de dificultats que es deriva de l’epidèmia COVID-19.
B2 (COVID-19). Promoció de la formació de familiars d’alumnes d’origen cultural divers, amb actuacions que es s’han de realitzar en centres educatius de màxima
complexitat i per mitjà d’una programació anual d’activitats formatives en les quals
actuaran com a formadors o formadores alumnat voluntari del centre, amb coneixement en les cultures d’origen d’aquestes famílies.
B3 (COVID-19). Formació en programació TIC per a alumnat de centres educatius d’alta complexitat major de 14 anys i per als seus familiars adults. Aquesta
formació ha d’estar estructurada per nivells, permetent l’accés amb independència
del nivell competencial previ dels participants, ha d’estar orientada a l’adquisició
de competències professionals i ha de ser motivadora per a la continuïtat educativa.
L’oferta d’aquestes activitats s’ha de fer en horari no lectiu i s’ha d’impartir en centres educatius públics de secundària.
9.4 En l’àmbit de l’acollida de persones migrants, refugiades o retornades, s’estableixen tres tipologies d’accions diferents:
C1 (COVID-19). Prestació dels mòduls formatius A.1, B i C del Servei de Primera Acollida en format presencial, amb un mínim de 90, 15 i 15 hores lectives,
respectivament.
C2 (COVID-19). Prestació dels mòduls formatius A.1, B i C del Servei de Primera Acollida en format no presencial, amb un mínim de 90, 15 i 15 hores lectives,
respectivament, i amb un màxim de 15 hores de formació en competència digital,
si escau.
C3 (COVID-19). Prestació del mòdul A.3 d’alfabetització en format no presencial, amb un mínim de 120 hores lectives i amb un màxim de 15 hores de formació
en competència digital, si escau.
9.5. En l’àmbit de la igualtat home-dona en l’àmbit del treball, s’estableix una
única actuació:
D1 (COVID-19). Plans d’igualtat home-dona en empreses o organitzacions,
d’acord amb el previst a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes.
Article 10. Entitats beneficiàries

10.1 Es poden acollir a les subvencions de les accions A1 (COVID-19) a C3
(COVID-19) les entitats constituïdes legalment que no tinguin ànim de lucre i amb
establiment operatiu a Catalunya.
10.2 Es poden acollir a les subvencions de l’acció D1 (COVID-19) les empreses o organitzacions constituïdes legalment a Catalunya amb una plantilla de fins a
149 persones treballadores, que no hagin rebut prèviament cap tipus de subvenció o
d’ajut per elaborar un pla d’igualtat.
10.3 En cap cas poden obtenir la condició de beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats en les quals les normes d’accés, funcionament o utilització de mitjans i instal·lacions impliquin de fet o de dret una discriminació per raó de sexe o
qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
10.4 Si les persones beneficiàries són agrupacions de persones sense personalitat
jurídica, cadascuna de les integrants ha de complir els requisits que exigeix l’article
11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Article 11. Sol·licituds, gestió i procediment de la concessió

11.1 La persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha
d’aprovar una o més resolucions de convocatòria que s’ha de publicar al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, la qual ha de concretar el procediment de tramitació i concessió de les subvencions, així com el termini per presentar les sol·licituds.
11.2 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió i la
seva justificació s’han de presentar segons models normalitzats.
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11.3 La resolució de les subvencions regulades en aquest capítol correspon a la
persona titular de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies.
11.4. La instrucció, gestió i tramitació de les subvencions regulades en aquest
capítol correspon a la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania.
11.5 El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència
competitiva. Les prioritats de les entitats i accions subvencionables i els criteris de
valoració de les sol·licituds s’han de regular en la resolució de convocatòria. Per poder accedir als ajuts, els projectes presentats han d’haver superat el 50% de la puntuació prevista a la resolució de convocatòria.
11.6 El termini màxim per dictar la resolució és de 30 dies hàbils a partir de
l’endemà del dia que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat i notificat resolució expressa, les entitats
o persones sol·licitants poden entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu, sense perjudici del deure de resoldre de les administracions públiques.
Article 12. Període d’execució

El període d’execució de les accions objecte de la subvenció és d’un any natural
a partir de la declaració de l’estat d’alarma, el 14 de març de 2020.
Article 13. Quantia màxima subvencionable

Es pot subvencionar fins a un import màxim del 100% del cost de l’acció, d’acord
amb el pressupost presentat. Per al cas que no es financi el 100%, la resta del cost de
l’acció subvencionada ha d’anar a càrrec de l’entitat beneficiària, amb fons propis o
amb càrrec a altres fons de finançament.
En qualsevol cas, l’import total subvencionat amb fons públics no pot superar el
100% del cost de l’acció.
Article 14. Pagament

Es concedirà una bestreta del 95 per cent de l’import de l’ajut, que es realitzarà
en la mateixa resolució d’atorgament, sense necessitat d’aportar cap aval o garantia,
atesa la urgència i la necessitat de pal·liar els efectes provocats per la crisi sanitària
de la COVID-19.
Article 15. Limitació de sol·licituds

Una mateixa entitat no es pot presentar a rebre subvencions en tres o més accions
diferents d’entre les previstes a l’article 9.
Article 16. Determinació de l’import de les subvencions

16.1 Per a les accions A3 (COVID-19), A4 (COVID-19), A5 (COVID-19) i B3
(COVID-19) la quantia de les subvencions té un import màxim de:
30.000 euros per a l’acció A3 (COVID-19).
30.000 euros per a l’acció A4 (COVID-19).
20.000 euros per a l’acció A5 (COVID-19).
100.000 euros per a l’acció B3 (COVID-19).
Aquests imports són modulables a la baixa d’acord amb els criteris de prioritat i
puntuació que es determinin a la resolució de convocatòria.
16.2 Per a les accions A1 (COVID-19), A2 (COVID-19), B1 (COVID-19), B2
(COVID-19), C1 (COVID-19), C2 (COVID-19), C3 (COVID-19) i D1 (COVID-19)
les sol·licituds presentades s’ordenaran de manera decreixent d’acord amb les puntuacions obtingudes i l’import es determinarà per aplicació d’un mòdul fix fins a
l’esgotament de la disponibilitat pressupostària. Aquests mòduls són:
Per a l’acció A1 (COVID-19), 500 euros per peraona usuària que faci l’itinerari
complet de tramitació, amb un màxim de 150.000 euros per projecte.
Per a l’acció A2 (COVID-19), 200 euros per persona usuària que faci l’itinerari
complet de tramitació, amb un màxim de 100.000 euros per projecte.
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Per a l’acció B1 (COVID-19), 240 euros per alumne a alumna atesa a la xarxa en
un període mínim de 6 mesos, amb un màxim de 100.000 euros per projecte.
Per a l’acció B2 (COVID-19), 240 euros per familiar inclòs en el projecte formatiu per un període mínim de 6 mesos, amb un màxim de 100.000 euros per projecte.
Per a l’acció C1 (COVID-19), 50 euros per hora de formació i amb un màxim de
120.000 euros per projecte.
Per a l’acció C2 (COVID-19), 30 euros per hora de formació i amb un màxim de
540.000 euros per projecte.
Per a l’acció C3 (COVID-19), 30 euros per hora de formació i amb un màxim de
54.000 euros per projecte
Per a l’acció D1 (COVID-19), la quantia de la subvenció a atorgar per a cadascun
dels sol·licitats s’estableix per trams, en funció del nombre de persones de la plantilla, i és de 2.000 euros si la plantilla és de 10 a 19 persones treballadores, de 3.000
euros si la plantilla és de 20 a 49 persones treballadores, de 4.000 euros si la plantilla és de 50 a 99 persones treballadores i de 5.000 euros si la plantilla és de 100 a
149 persones treballadores.
Article 17. Justificació de les subvencions

El termini i la documentació a presentar per a la justificació de l’aplicació dels
fons percebuts, s’ha de determinar en la convocatòria corresponent.
La manca de justificació comporta la impossibilitat de percebre la subvenció o la
seva extinció i l’obligació de reintegrar les quantitats percebudes.
Article 18. Aplicació pressupostària i finançament.

18.1 L’import corresponent a l’atorgament de les subvencions definides a l’article
9 és el següent:
Per a l’acció A1 (COVID-19), 300.000,00 euros, a càrrec de les partides pressupostàries D/481000100/314/0000 i D/482000100/314/0000.
Per a l’acció A2 (COVID-19), 100.000,00 euros, a càrrec de les partides pressupostàries D/481000100/314/0000 i D/482000100/314/0000.
Per a l’acció A3 (COVID-19), 100.000,00 euros, a càrrec de les partides pressupostàries D/481000100/314/0000 i D/482000100/314/0000.
Per a l’acció A4 (COVID-19), 100.000,00 euros, a càrrec de les partides pressupostàries D/481000100/314/0000 i D/482000100/314/0000.
Per a l’acció A5 (COVID-19), 200.000,00 euros, a càrrec de les partides pressupostàries D/481000100/314/0000 i D/482000100/314/0000.
Per a l’acció B1 (COVID-19), 200.000,00 euros, a càrrec de les partides pressupostàries D/481000100/314/0000 i D/482000100/314/0000.
Per a l’acció B2 (COVID-19), 425.000,00 euros, a càrrec de les partides pressupostàries D/481000100/314/0000 i D/482000100/314/0000.
Per a l’acció B3 (COVID-19), 100.000,00 euros, a càrrec de les partides pressupostàries D/481000100/314/0000 i D/482000100/314/0000.
Per a l’acció C1 (COVID-19), 250.000,00 euros, a càrrec de les partides pressupostàries D/481000100/314/0000 i D/482000100/314/0000.
Per a l’acció C2 (COVID-19), 1.000.000,00 d’euros, a càrrec de les partides pressupostàries D/481000100/314/0000 i D/482000100/314/0000.
Per a l’acció C3 (COVID-19), 100.000,00 euros, a càrrec de les partides pressupostàries D/481000100/314/0000 i D/482000100/314/0000.
Per a l’acció D1 (COVID-19), 450.000,00 euros, a càrrec de les partides pressupostàries D/470000100/316F/0000, D/481000100/316F/0000 i D/482000100/316F/0000.
18.2 Les actuacions previstes en les accions A1 (COVID-19), A2 (COVID-19),
A3 (COVID-19), A4 (COVID-19), A5 (COVID-19), C1 (COVID-19), C2 (COVID-19), C3 (COVID-19) i D1 (COVID-19) s’emmarquen en la prioritat d’inversió
descrita a l’article 3 a) v) del Reglament (UE) 1304/2013 relatiu al Fons Social Euro-
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peu, a través del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020, núm.CCI2014ES05SFOP007 del Fons Social Europeu.
18.3 En el cas que l’import previst per a l’atorgament d’alguna acció prevista en
l’article 9 no s’esgoti amb les sol·licituds presentades, es poden reassignar els recursos disponibles per a atendre les sol·licituds d’altres accions on hi hagi sol·licituds
que no s’hagin pogut atendre.
Article 19. Normativa aplicable

En tot allò no previst en aquest Decret llei, les subvencions establertes en aquest
títol es regeixen supletòriament per la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de
subvencions i el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, tenint en compte les singularitats derivades de l’impacte econòmic i social de la COVID-19.
Als procediments de sol·licitud, concessió, execució, pagament i justificació de
les accions subvencionables s’aplica també supletòriament l’Ordre TSF/127/2019, de
27 de juny, per la qual s’aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària
de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, tret dels articles 2, 5.1, 8.2,
18, 19.3, 19.4 i 25.7 de l’annex 1.
Títol 2. Mesures fiscals i administratives
Capítol 1. Mesures tributàries
Article 20. Tractament d’imports de cànon de l’aigua inclosos en rebuts
esdevinguts incobrables

Durant els anys 2020 i 2021, les entitats subministradores d’aigua poden justificar i deduir de les seves autoliquidacions els imports de cànon de l’aigua repercutits
per factura sobre llurs abonats esdevinguts incobrables, sempre que les factures hagin estat emeses a partir del dia 1 de gener de 2019 i hagi passat més d’un any des
de la seva emissió sense obtenir-ne el cobrament. Les entitats subministradores que
acreditin imports de cànon de l’aigua esdevinguts incobrables han de seguir el procediment següent per a la seva deducció:
– En la primera autoliquidació de cada any natural poden declarar tots els rebuts
considerats incobrables, relacionant el saldo impagat a 31 de desembre de l’any anterior, d’acord amb el model que s’aprovi per resolució de la Direcció de l’Agència
Catalana de l’Aigua.
– L’import a ingressar en l’autoliquidació correspon a les quantitats repercutides
de cànon de l’aigua durant el període, una vegada considerades les diferencies entre el saldo justificat l’any anterior i el saldo acumulat declarat en l’autoliquidació.
Capítol 2. Mesures administratives
Article 21. Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques
de dret públic de l’àmbit del sector públic de la Generalitat de
Catalunya

Es modifica l’article 7 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport
públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures complementàries, que queda redactat en els termes següents:
«Article 7
7.1 El termini per formular i comunicar els comptes anuals a la Intervenció General i posar-los a disposició dels responsables de l’auditoria, previst a l’article 81.2
del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legis-
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latiu 3/2002, de 24 de desembre, queda suspès fins l’1 de juny de 2020, reprenent-se
de nou per altres tres mesos a comptar des d’aquesta data.
7.2 En el cas que, a la data de declaració de l’estat d’alarma, l’òrgan de govern
o administració d’una persona jurídica del sector públic de la Generalitat de Catalunya ja hagués formulat els comptes de l’exercici anterior, el termini per a la verificació comptable d’aquests comptes, quan l’auditoria resulti obligatòria, s’entendrà
prorrogat per dos mesos a comptar des que finalitzi l’estat d’alarma.
7.3 El termini per tramitar els comptes anuals previst en l’article 81.3 del text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, queda suspès fins l’1 de juny de 2020. Aquestes entitats
hauran de trametre els comptes anuals degudament aprovats per l’òrgan corresponent amb l’informe d’auditoria, dins dels dos mesos següents a comptar des que finalitzi el termini per comunicar els comptes formulats a la Intervenció General i a
la Sindicatura de Comptes.
7.4 El termini per presentar el Compte General per part de la Intervenció General a la Sindicatura de Comptes, previst en l’article 81.4 del text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i l’article 39.2 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, queda suspès fins que finalitzi l’estat d’alarma. La Intervenció General, ha de
presentar el Compte General a la Sindicatura de Comptes dins del mes següent a
comptar des que finalitzi el termini pel qual les entitats esmentades anteriorment
trametin els comptes anuals degudament aprovats a la Intervenció General.»
Article 22. Mesures en matèria de subvencions

La vigència de les mesures excepcionals en matèria de subvencions previstes al
capítol 2 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei
7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de
salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria
tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures complementaries, s’estendran
fins al 30 de setembre de 2020, mentre duri l’activitat subvencional de l’exercici, per
permetre als òrgans concedents la valoració de les mesures a aplicar.
Disposicions addicionals
Primera. Ampliació d’imports màxims

Els imports màxims destinats a les línies de subvenció extraordinàries regulades
als capítols 1 i 2 del títol 1 d’aquest Decret llei, es poden ampliar mitjançant resolució de la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, un
cop s’hagin tramitat les modificacions pressupostàries necessàries.
Segona. Aprovació de les convocatòries

S’habilita la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
per aprovar les resolucions de convocatòries corresponents a les mesures previstes
en els capítols 1 i 2 del títol 1.
Tercera. Tramitació de modificacions pressupostàries i pluriennalitats

Les modificacions pressupostàries i pluriennalitats que siguin necessàries per
l’efectiu desplegament de les mesures previstes en aquest Decret llei es tramitaran
amb el caràcter urgent que la situació requereix.
Quarta. Disposicions de rang reglamentari

Les previsions del títol 1 d’aquest Decret llei mantenen rang reglamentari als
efectes del seu desplegament, modificació i derogació.
Cinquena. Tractament de dades de caràcter personal

Els tractaments de dades de caràcter personal de les persones físiques es realitzen amb estricta subjecció al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
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Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i a la resta de la normativa sobre protecció de dades personals.
Disposicions transitòries
Primera. Tramitació i resolució dels procediments per al reconeixement
de la prestació econòmica per a les persones catalanes retornades

Mentre no s’aprovi una nova disposició reglamentària que modifiqui o substitueixi el Decret 268/2003, de 4 de novembre, de desplegament de la Llei 25/2002,
de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs
descendents, la tramitació i resolució dels procediments per al reconeixement de la
prestació econòmica per a les persones catalanes retornades, creada per l’article 9
de la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans
emigrats i llurs descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996, s’atribueix
a la Direcció General de Prestacions Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Segona. Tramitació i resolució dels procediments per al reconeixement
de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència
masclista

Mentre no s’aprovi una nova disposició reglamentària que modifiqui o substitueixi el Decret 80/2015, de 26 de maig, de les indemnitzacions i ajuts per a dones
víctimes de violència masclista que estableixen l’article 47 de la Llei 5/2008, de 24
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, i l’article 27 de la Llei
orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, la tramitació i resolució dels procediments per al reconeixement de
les indemnitzacions i ajuts que preveu aquesta norma, s’atribueix a la Direcció General de Prestacions Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Disposicions finals
Primera. Modificacions de la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de
mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents,
i de segona modificació de la Llei 18/1996 i del Decret 268/2003, de 4
de novembre, de desplegament de la Llei 25/2002, de 25 de novembre

1. Les referències que la Llei 25/2002, del 25 de novembre, de mesures de suport
al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, i de segona modificació de la
Llei 18/1996, i el Decret 268/2003, del 4 de novembre, de desplegament de la Llei
25/2002 fan a l’Oficina de Gestió Unificada del Pla d’Ajuda al Retorn i al Consell
Assessor del Pla d’Ajuda al Retorn s’han d’entendre fetes, respectivament, a la Direcció General de Prestacions Socials i a la Taula de Ciutadania i Immigració.
2. Les referències que la Llei 25/2002, de 25 de novembre i el Decret 268/2003,
de 4 de novembre fan al gerent o la gerent de l’Oficina de Gestió Unificada del Pla
d’Ajuda al Retorn s’han d’entendre fetes al director o directora general de Prestacions Socials.
3. Es modifica l’article 10.1 de la Llei 25/2002, de 25 de novembre, que queda
redactat de la manera següent:
«La Direcció General de Prestacions Socials ha de gestionar les actuacions que
estableix aquesta llei i coordinar les que l’Administració de la Generalitat ha de dur
a terme en aplicació del que determina el Pla d’ajuda al retorn.»
Segona. Modificacions del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures
urgents de caràcter econòmic, cultural i social

1. Es modifica el paràgraf segon de l’article 32 del Decret llei 21/2020, de 2 de
juny, que queda redactat de la manera següent:
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«L’Agència Catalana de la Joventut ha d’aprovar una resolució de convocatòria extraordinària, en concurrència competitiva, dels ajuts corresponents al present
capítol, la qual ha de fixar els criteris per a la selecció dels projectes.»
2. Es modifica el paràgraf tercer de l’article 33 del Decret llei 21/2020, de 2 de
juny, que queda redactat de la manera següent:
«La distribució de persones destinatàries entre les entitats beneficiàries s’ha de
fer d’acord amb els criteris que s’estableixin a la resolució de convocatòria, i cada
empresa o entitat sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia podrà seleccionar un màxim de quatre persones beneficiàries, a excepció d’aquelles entitats
d’educació en el lleure inscrites en el cens d’entitats juvenils en l’àmbit d’actuació
«coordinació d’entitats», les quals podran seleccionar un màxim de quatre persones
beneficiàries per a cadascuna de llurs seccions efectivament registrades al cens esmentat.»
Tercera. Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret
llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui
el facin complir.
Barcelona, 16 de juny de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès i
Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
Antecedents del Decret llei

1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 16.6.20
2. Comunicat al secretari del Govern
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008
4. Informe jurídic
5. Informe de la Direcció General de Pressupostos
N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la realització d’una enquesta sobre el
teletreball durant l’emergència sanitària per la Covid-19
250-01250/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 68897; 68936; 69249).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents de
protecció i prevenció a les residències i centres per a persones amb
discapacitat arran de la pandèmia de Covid-19
250-01251/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69140; 69250).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la atenció de les necessitats de salut
mental derivades de la pandèmia de Covid-19
250-01252/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69144; 69251).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la realització d’un pla de diagnosi
i seguiment amb relació a la vulnerabilitat dels menors i llurs
progenitors
250-01253/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69141; 69252).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la realització d’un pla de diagnosi
i seguiment amb relació a la vulnerabilitat dels menors i llurs
progenitors durant la crisi de la Covid-19
250-01254/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69143; 69253).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre l’execució urgent d’un pla per a la
reactivació de les activitats extraescolars i ajuda en el sector del
lleure i turístic
250-01255/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69142; 69254).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts per als
treballadors autònoms, de compensació per les pèrdues
econòmiques arran de la Covid-19
250-01256/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69145; 69255).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement del professorat
250-01257/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69146; 69256).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució de condemna de les pràctiques antisemites
250-01258/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69147; 69257).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a millorar la
liquiditat dels autònoms i de les petites i mitjanes empreses
250-01259/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69148; 69258).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a facilitar la
liquiditat del teixit empresarial
250-01260/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69150; 69259).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a facilitar la
liquiditat del teixit empresarial a l’àmbit turístic
250-01261/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69149; 69260).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a la represa
de l’activitat dels marxants
250-01262/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 68898; 68947; 69261).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impacte de la Covid-19 a les
residències per a gent gran
250-01263/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 68899; 68948; 69262).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la campanya «Mascareta
19» a les farmàcies
250-01264/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69151; 69263).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.
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BOPC 633
30 de juny de 2020

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de rescat urgent
per als sectors del comerç, els serveis, l’artesania i la moda, afectats
econòmicament per la Covid-19
250-01266/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69152; 69264).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació d’un pla de rescat urgent del
sector turístic afectat econòmicament per la Covid-19
250-01267/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69153; 69265).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre subvencions per al pagament del lloguer
250-01268/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 68900; 68952; 69266).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la tasca dels
treballadors públics
250-01269/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69154; 69267).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació de diversos fons per a la lluita
contra els efectes de la Covid-19
250-01270/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69155; 69268).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.
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BOPC 633
30 de juny de 2020

Proposta de resolució sobre el reforçament del model d’atenció als
alumnes amb necessitats educatives especials
250-01271/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69156; 69269).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reducció de la càrrega fiscal al
turisme arran de la Covid-19
250-01272/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69157; 69270).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement de les oficines de
farmàcia durant la crisi sanitària generada per la Covid-19
250-01273/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 68901; 68957; 69271).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’actuació per a les
residències de gent gran
250-01274/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69158; 69272).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’alliberament de recursos del
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència per a la lluita contra el coronavirus
250-01275/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69159; 69273).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.
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BOPC 633
30 de juny de 2020

Proposta de resolució sobre l’elaboració de protocols de prevenció i
seguretat específics per al sector del turisme arran de la crisi de la
Covid-19
250-01276/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69160; 69274).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria de dos
anys prorrogables de l’increment de l’impost de successions i
donacions
250-01277/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69161; 69275).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la contribució a accelerar una vacuna
d’accés universal contra la Covid-19
250-01278/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69162; 69276).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per al sector de les
fires d’atraccions
250-01279/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69163; 69277).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

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

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69164; 69278).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.
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BOPC 633
30 de juny de 2020

Proposta de resolució sobre la transparència de la contractació
pública d’urgència derivada de la crisi sanitària per la Covid-19
250-01281/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 68902; 68965; 69279).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els ajuts a les petites i mitjanes
empreses perquè s’adaptin als canvis d’hàbits de consum
250-01282/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69165; 69280).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per al sector de les
fires comercials i els congressos
250-01283/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69168; 69281).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució de creació d’un fons específic per a afrontar
possibles crisis sanitàries
250-01284/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69166; 69282).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el foment del teletreball
250-01285/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69167; 69283).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.
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BOPC 633
30 de juny de 2020

Proposta de resolució sobre l’activació d’una línia de microcrèdits de
fins a 25.000 euros per a establiments de restauració afectats per la
Covid-19
250-01286/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69169; 69284).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aturada immediata del tancament de
punts de guaita
250-01287/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 68903; 68971; 69285).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la conciliació laboral
i familiar en temps de la Covid-19
250-01288/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69170; 69286).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reforçament de la neteja de la roba
laboral dels professionals de la salut
250-01289/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69171; 69287).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la protecció de la infància davant
qualsevol forma de violència en el context de la crisi sanitària de la
Covid-19
250-01290/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69172; 69288).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.
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BOPC 633
30 de juny de 2020

Proposta de resolució sobre la revisió i actualització dels protocols
d’actuació en el pla de desconfinament
250-01291/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69173; 69289).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució de suport al sector del comerç pirotècnic i
d’adopció de mesures davant la situació generada per la Covid-19
en aquest sector
250-01292/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 68904; 68976; 69290).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció d’un pla de xoc sanitari per
a l’endemà de la crisi sanitària provocada per la Covid-19
250-01293/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 68905; 68977; 69291).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aprovació de protocols davant la
possibilitat de nous brots de la Covid-19
250-01294/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 68906; 68978; 69292).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un fons per a cobrir les
despeses dels catalans atrapats a l’estranger durant la crisi de la
Covid-19
250-01295/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69174; 69293).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.
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BOPC 633
30 de juny de 2020

Proposta de resolució sobre l’aprofitament de les oportunitats de les
cadenes de valor incompletes a la indústria catalana
250-01296/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69175; 69294).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació d’un fons per a sufragar
les despeses extraordinàries de les universitats provocades per la
Covid-19
250-01297/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69177; 69295).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adequació de l’atenció primària a la
lluita contra la Covid-19 i els possibles rebrots
250-01298/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69176; 69296).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adequació urgent dels sistemes
d’emergències a la lluita contra la Covid-19 i els possibles rebrots
250-01299/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69178; 69297).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per al
col·lectiu dels joves i els adolescents davant la situació generada per
la Covid-19 i la crisi socioeconòmica
250-01301/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69179; 69298).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.
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BOPC 633
30 de juny de 2020

Proposta de resolució sobre la convocatòria de la Comissió de
Seguiment del Pacte contra la Segregació Escolar a Catalunya
250-01302/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 68907; 68985; 69299).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la bretxa educativa
250-01303/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 68908; 68986; 69302).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el lleure educatiu per a l’estiu del 2020
250-01304/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 68909; 68987; 69301).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures necessàries per a abordar
el curs escolar 2020-2021
250-01305/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 68910; 68988; 69300).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació dels mitjans necessaris que
garanteixin la continuïtat dels cursos l’Escola Oficial d’Idiomes de
Lleida
250-01306/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69180; 69303).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.
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BOPC 633
30 de juny de 2020

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents relatives
a l’addicció dels menors als videojocs
250-01307/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69181; 69304).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aturada del projecte de l’autòdrom de
Terramar, a Sant Pere de Ribes
250-01308/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 68911; 68991; 69305).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un pla d’ajuts en l’àmbit
laboral i familiar davant la crisi provocada per la Covid-19
250-01309/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 68912; 68992; 69306).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un pla d’ajuts per a la
conciliació familiar i laboral davant la crisi provocada per la Covid-19
250-01310/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 68913; 68993; 69307).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

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

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69182; 69308).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.
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BOPC 633
30 de juny de 2020

Proposta de resolució sobre la retirada del concert educatiu a
l’escola diferenciada
250-01312/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 68914; 68995; 69309).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’arranjament del passeig Francesc de
Blanes afectat pel temporal Glòria a Llafranc (Palafrugell)
250-01313/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 68915; 68996; 69310).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la cobertura sanitària al centre d’atenció
primària del Bruc
250-01314/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 68916; 68997; 69311).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya que condemna la Generalitat a pagar els
deutes als ajuntaments
250-01315/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69183; 69312).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un pla industrial
que garanteixi el subministrament de material sanitari
250-01316/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69184; 69313).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla urgent de garantia
residencial per als sensesostre
250-01317/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69185; 69314).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’activació urgent d’un programa de
detecció i atenció de les addiccions en el context de la crisi de la
Covid-19
250-01318/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69186; 69315).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla urgent sobre les
necessitats de la infància i l’adolescència
250-01319/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69187; 69316).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la defensa de la vall del Jordà, a
Palestina
250-01320/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 68917; 69003; 69317).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

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

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69188; 69318).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la mediació administrativa per a assolir
acords entre les parts en les mesures de suport al pagament del
lloguer
250-01322/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 68918; 69005; 69319).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2020 al 02.07.2020).
Finiment del termini: 03.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els mecanismes de reforç contra la
violència infantil
250-01353/12
RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT
Reg. 69762 / Coneixement: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, comunican a la Mesa del Parlamento que han advertido el
error siguiente en corrección d’errores (tram. 250-01353/12), presentada 16/6/2020
y con número de registro 68516.
Donde dice:
4. Adoptar un compromiso de todos los grupos políticos de apoyar a la pro-posición de ley impulsada por Ciutadans de Medidas para la Detección, Prevención y
Tratamiento de la violencia infantil, que eleva la protección de la infancia ante cualquier forma de violencia contra la infancia.
Ha de decir:
4. Adoptar un compromiso de todos los grupos políticos para apoyar las iniciativas legislativas para la detección, prevención y tratamiento de la violencia infantil, elevando la protección de la infancia ante cualquier forma de violencia contra
la infancia.
Palacio del Parlamento, 22 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Mercè Escofet Sala, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents contra els
discursos transfòbics i excloents
250-01357/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 68664 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para promulgar medidas urgentes contra los discursos transfóbicos y excluyentes, para que
sea sustanciada ante la Comissió d’Igualtat de les Persones, con el siguiente texto:
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Exposición de motivos

España fue pionera en el reconocimiento de derechos del colectivo LGTBI+ ya
que cuando el 30 de junio de 2005 se aprobó la ley 13/2005, de 1 de julio, de modificación del código civil, el matrimonio igualitario era legal en solo tres países:
Holanda, Bélgica y Canadá.
A nivel autonómico, Cataluña también fue pionera en avances sociales con la
aprobación de Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes,
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i
la transfòbia.
Es innegable que en las últimas décadas se ha avanzado mucho en materia de
protección del colectivo LGTBI+, como también lo es que aún queda mucho camino
por recorrer hasta alcanzar la plena igualdad y la no discriminación.
En concreto, el colectivo de personas trans se enfrenta en su día a día a situaciones de conflicto como utilizar la tarjeta de crédito, viajar, practicar deporte o incluso
usar un cuarto de baño. El proceso para conseguir un nuevo DNI es largo y complicado y la falta de concordancia entre su imagen corporal y su nombre legal hace
que constantemente tengan que dar explicaciones.
Las cifras de desempleo de las personas trans presenta una tasa de paro del 85%.
Entre otros, se enfrentan a dificultades para mantener el puesto de trabajo durante el
proceso de tránsito y reasignación, para acceder a una promoción profesional, para
acceder a espacios comunes como vestuarios o baños...
Si para este colectivo, la inserción laboral es especialmente dificultosa, en el caso
de las mujeres trans la situación se agrava pues son rechazadas en casi cualquier
profesión y el subempleo y la precariedad es habitual. Como consecuencia muchas
de estas personas acaban en un estado de extrema exclusión social.
A todas estas discriminaciones se le suma el auge en el último año del discurso
como el de Feministas Radicales Trans-Exclusionarias (TERF) que pretende excluir
de la lucha feminista a las personas transgénero que nacieron con el sexo masculino asignado pero que se identifican con el género femenino. Este tipo de campañas
discriminatorias contra las personas trans también buscan negarles derechos fundamentales como el acceso a la salud pública, a la protección frente a la violencia
machista o el uso de baños públicos.
En este sentido el Parlament de Cataluña decidió rechazar y combatir el discurso tránsfobo, excluyente y patologizante sostenido por el movimiento Feministas
Radicales Transexclusionarias (TERF, por su nombre en inglés) cuando aprobó en
abril de 2019 la Moción 73/XII del Parlament de Catalunya, sobre el Garantiment
de la Llibertat, la Igualtat Efectiva i la No-Discriminació de les Persones LGBTI+.
Sin embargo, la situación, lejos de mejorar, ha empeorado con la adopción de
este discurso por parte de partidos políticos que se han quedado obsoletos y por lo
tanto son incapaces de adaptarse a las nuevas realidades y avances sociales de nuestra sociedad.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

1. El Parlamento de Cataluña se reafirma en su compromiso en la defensa de los
derechos del colectivo LGTBI+, se compromete a rechazar y combatir el discurso
tránsfobo, excluyente y patologizante sostenido miedo lo movimiento Feministas
Radicales Trans-Exclusionarias (TERF) que pretende excluir de la lucha feminista
a las personas transgénero que nacieron con el sexo masculino asignado pero que se
identifica como el género femenino.
2. El Parlamento de Cataluña insta en el Govern de la Generalitat a:
a) Dar cumplimiento al punto 2.q) de la Moción 73/XII del Parlamento de Catalunya, sobre el Garantiment de la Llibertad, la Igualdad Efectiva y la No-Discriminació de las Personas LGBTI+, rechazando y combatiendo el discurso tránsfobo,
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excluyente y patologizante sostenido por el movimiento de Feministas Radicales
Trans-Exclusionarias (TERF) que pretende excluir de la lucha feminista a las personas transgénero que nacieron con el sexo masculino asignado pero que se identifican
como el género femenino.
b) Dar cumplimiento a la Resolución 185/XII del Parlament de Catalunya, sobre
la Realidad Sociolaboral del Colectivo de Personas Transgénero, por medio de las
actuaciones siguientes:
1.ª Elaborar un estudio sobre la realidad sociolaboral del colectivo de las personas transgénero.
2.ª Elaborar un programa de inserción sociolaboral dirigido específicamente al
colectivo de personas transgénero que incluya itinerarios personalizados en orientación, formación y calificación profesionales, y también los recursos necesarios para
facilitar la visibilización y la denuncia de las discriminaciones, de acuerdo con lo
que establece la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes,
gais, bi-sexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia
i la transfòbia.
3.ª Hacer una campaña contra la estigmatización y la discriminación de las personas transgénero que elimine los prejuicios en la contratación de estas personas.
4.ª Iniciar una campaña informativa sobre la inserción laboral de las personas
transexuales.
c) Cumplir la Resolución 269/XII del Parlamento de Cataluña, sobre el despliegue efectivo de la Ley 11/2014 respecto a las personas transgénero, con relación a
la atención sociosanitaria de las personas transgénero e intersexuales, por medio de
las actuaciones siguientes:
1.ª Llevar a cabo el despliegue efectivo de los artículos 16.3 y 23.3 de la Ley
11/2014, relativos al derecho a consulta, a la información específica y a la atención
integral para personas transgénero e intersexuales. Este despliegue tiene que ofrecer a las personas transgénero suficiente información socio-sanitaria, incluida la
pedagogía sexual, antes y después del tráfico, tanto si se ha llevado a cabo la cirugía de reasignación sexual como si no se ha hecho, para proporcionar un verdadero
asesoramiento y acompañamiento, tanto a estas personas como las de su entorno,
si hace falta.
2.ª Hacer efectiva la totalidad del despliegue territorial del nuevo modelo de atención a las personas transgénero en los términos del modelo actual, por medio de la
comisión de seguimiento de la implantación del modelo de atención a la salud de las
personas transgénero en Cataluña, formada por profesionales expertos, representantes de la plataforma transgénero, sociedades científicas y la Administración pública.
3.ª Reforzar en los presupuestos de la Generalitat para el año 2021, y prever los
recursos necesarios para asegurar el acceso de las personas transgénero a una cartera de servicios específica, así como incrementar la actividad quirúrgica relacionada.
Palacio del Parlamento, 10 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la reprogramació de les convocatòries
i els projectes suspesos del Fons Europeu de Desenvolupament
Regional
250-01358/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 68665 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre reprogramar les convocatòries i projectes dels Fons FEDER que han estat suspesos,
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Economia i Hisenda, amb el
text següent:
Exposició de motius

El passat 4 de maig en una reunió entre la Ministra d’Hisenda i els Consellers
de les diverses comunitats autònomes es va comunicar que l’import FEDER encara
no resolt en operacions seleccionades s’havia de destinar a les necessitats actuals de
l’emergència sanitària. Aquesta despesa es podrà finançar amb una taxa de cofinançament del 100%, flexibilitzant els procediments de selecció i accelerant els terminis de cobrament del FEDER
Posteriorment la Direcció General de Fons Europeus del Ministeri d’Hisenda
comunica al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat la flexibilització establerta per la Unió Europea sobre la destinació dels
Fons FEDER no assignats. A la comunicació s’explicita que els recursos encara no
assignats es podrien redireccionar per al finançament de la despesa sanitària de la
COVID-19.
Per tant, tot i no ser una obligació el redireccionament dels imports no seleccionats, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda decideix unilateralment la suspensió sense diàleg amb els ens locals i suparalocals (diputacions,
consells comarcals i Àrea Metropolitana de Barcelona) ni amb els departaments
de la Generalitat i el que és més greu sense convocar el Comitè de Seguiment del
Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, les funcions del qual estan
definides en els articles 49 i 110 del Reglament (CE) núm. 1303/2013 de Parlament
Europeu i de Consell, de 17 de desembre de 2013 i que ha d’emetre, si escau, l’oportú dictamen sobre tota modificació del Programa que proposi l’autoritat de gestió.
Aquesta decisió afecta a convocatòries de recerca i innovació, així com de conservació del patrimoni cultural, d’equipaments d’arts escèniques i musicals i d’equipaments museístics o un programa de subvencions a tot Catalunya de «compra pública
d’innovació» per al foment de la recollida individualitzada de residus i el pagament
per generació entre altres, amb un important impacte pels ajuntaments que impulsen
bona part projectes.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Sol·licitar la convocatòria, de forma immediata, del Comitè de Seguiment del
Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per emetre el dictamen corresponent sobre la modificació dels criteris en la destinació dels Fons FEDER.
2. Convocar els ens locals i supralocals per acordar les actuacions necessàries
per donar continuïtat a les convocatòries previstes que tinguin una especial incidència en l’àmbit local.
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3. Realitzar les actuacions necessàries per a la reprogramació, durant l’exercici
2020, de les convocatòries i projectes previstos que han estat anul·lats.
Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre el reforç del personal dels jutjats
socials, mercantils i contenciosos administratius d’acord amb les
recomanacions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
250-01359/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 68689 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per reforçar el personal dels jutjats dels social, mercantil i contenciós administratiu seguint les recomanacions del TSJC, per tal que sigui substanciada davant la
Comissió de Justícia, amb el text següent:
Exposició de motius

El sistema judicial de Catalunya es trobava en una situació a la vora del col·lapse
abans de la pandèmia del Covid-19, podent arribar a un punt de possible vulneració
dels drets dels ciutadans a una tutela judicial efectiva.
En els últims dies, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va
definir com a catàstrofe els efectes provocats per la Covid-19 en la justícia.
L’administració judicial, sofreix una flagrant falta de digitalització i sistemes
portàtils que permetin el teletreball, perquè en situacions com les que hem viscut
amb la pandèmia del COVID-19 no es paralitzi per complet l’activitat, i que pugui
existir un servei més ampli que l’essencial.
Ara que la justícia comença a reiniciar l’activitat haurà de gestionar la càrrega de
treball que tenia pendent abans de l’emergència sanitària, que ja presentava símptomes de col·lapse, juntament amb l’allau que es preveu d’assumptes, sobretot de cara
al mes de setembre, vinculats als acomiadaments, ERTES, conflictes relacionats pel
permís retribuït recuperable, entre altres, que amenacen amb tensionar encara més
el sistema.
Tot l’anterior, haurà de ser implementat amb unes noves formes d’organització
del treball que obligaran a mantenir mesures d’higienes, i distanciament que provocaran, de manera inevitable, un alentiment dels processos.
El TSJC ha presentat a principi d’aquest mes el seu propi pla de desescalada per
a poder celebrar els 75.000 actes judicials que no s’han pogut dur a terme a causa de
la pandèmia. És a dir, els judicis que no han pogut celebrar-se haurà de reubicar-se
en unes agendes que ja estaven carregades perquè la major part dels òrgans ja tenien
assenyalats l’any 2020 i el 2021. Tot això, amb la dificultat i sobrecàrrega de treball
que suposa la reprogramació d’aquests.
En l’última memòria, corresponent a 2018, presentada pel president del TSJC en
el Parlament de Catalunya, s’exposava la deficiència del nombre de jutjats que presentava Catalunya, sent el segon territori de l’Estat, amb menor nombre de jutges.
On es recollia a més la necessitat d’augmentar els mateixos en un 7%-8%, la qual
cosa suposaria un increment de 47 òrgans judicials i 68 jutges que ens acostarien a
la mitjana de l’Estat. Aquesta proposta hauria de suposar un increment mínim de
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470 nous funcionaris en l’Administració de Justícia que gestiona la Generalitat de
Catalunya.
Ara els jutges i magistrats han demanat reforços en determinades jurisdiccions
com la social, mercantil i contenciós-administratiu que seran les que més augmenten de casos registraran en els pròxims mesos. Aquesta petició també hauria estat
formulada pels representants del personal de l’administració de Justícia.
El Reial decret llei 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i organitzatives
per a fer front al COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia ha establert
una sèrie de mesures de tipus legal per a agilitar els procediments que han quedat
paralitzats o que han sofert un important retard, per a donar respostes a la ciutadania per a evitar els perjudicis que se’ls pogués ocasionar de no prendre’s les mateixes, la qual cosa necessàriament provocarà que les CCAA amb competències com
la de Catalunya hagi d’implementar-les en aquest territori.
Per a posar en marxa moltes de les mesures que seran necessàries implementar,
haurà de dur-se a terme el nomenament de personal de reforç requerint d’un sistema
àgil per a la seva cobertura, cosa que actualment no ocorre en trigar-se una mitjana
de 93 dies a produir-se, quan s’autoritza. Si volem donar una resposta a l’altura de
les necessitats de la ciutadania, hem d’aconseguir reduir aquests temps de manera
considerable i la garantia que totes les places puguin ser cobertes aconseguint una
cobertura del 100% de les necessitats dels Jutjats, alguna cosa que avui no ocorre.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Reforçar per raons d’urgència i necessitat el personal dels jutjats dels social,
mercantil i contenciós administratiu seguint les recomanacions del TSJC, amb el
nomenament immediat d’interins.
2. Realitzar de formar urgent les accions necessàries davant el Govern de l’Estat
per a reforçar el nombre de jutges i magistrats dels jutjats socials, mercantil i contenciós-administratiu de Catalunya.
3. Procedir a la cobertura de manera immediata i sense dilacions, del total de
les necessitats de personal actuals en el conjunt dels òrgans judicials i fiscals de tota
Catalunya.
4. Presentar, abans que finalitzi l’any 2020, un pla per a la creació de nous òrgans
judicials socials, mercantil i contenciós-administratiu a Catalunya.
Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada,
GP CatECP

Proposta de resolució sobre la situació d’inseguretat ciutadana a
Mataró
250-01360/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 68791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten
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la Proposta de resolució sobre la situació d’inseguretat ciutadana a Mataró, per tal
que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent:
Exposició de motius

La ciutat de Mataró pateix, des de fa temps, una greu problemàtica d’inseguretat
ciutadana provocada per un increment sostingut de la delinqüència.
En els darrers 3 anys, han crescut especialment aquells fets que generen una major alarma social:
– Robatoris amb violència i intimidació a la via pública (+23.6%).
– Robatoris en establiment, amb força (45.5%) i amb violència/intimidació
(+75.6%).
– Robatoris en interior de vehicle (+68.7%).
– Danys (40.2%).
Aquest índexs delictius són absolutament insostenibles i inacceptables, i estan
provocant una angoixant percepció d’inseguretat i impunitat entre la ciutadania.
En les darreres setmanes, la ciutat ha patit amb intensitat aquesta inseguretat
provocant angoixa, tensió i molta preocupació entre els veïns i veïnes.
En reiterades ocasions durant els darrers anys, el Govern de la ciutat ha manifestat als diferents departaments de la Generalitat de Catalunya la necessitat d’incrementar la capacitat operativa del Cos de Mossos d’Esquadra a la nostra ciutat; de
revisar el model de coordinació entre Mossos d’Esquadra i Policia Local; de desenvolupar programes d’intervenció en relació als col·lectius en situació de risc social
que sovint es troben implicats en aquests fets; de reconèixer la realitat metropolitana
de Mataró, i les externalitats que la ciutat de Barcelona ens traspassa, però, malauradament, mai ha obtingut una resposta.
Mataró, és la vuitena ciutat del país, i necessita un esforç important, com s’ha
fet per exemple, a la ciutat de Barcelona. La intensificació del treball preventiu policial realitzat, en els darrers mesos a la capital catalana ha assolit una significativa
millora dels índexs delictius provocant un augment d’aquests a Mataró, entre el 10
i el 15%.
L’Ajuntament de Mataró, la Policia Local i la resta de serveis municipals, estan
fent el màxim esforç per fer front a aquesta situació; però és imprescindible i inexcusable que la Generalitat de Catalunya faci també el màxim esforç a través del Cos
de Mossos d’Esquadra per tal que puguem fer front conjuntament a aquests alts índexs de delinqüència.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Incrementar en un 20% a partir de l’entrada en servei de la nova promoció
d’agents del cos de Mossos d’Esquadra, i durant com a mínim els propers sis mesos,
els efectius del Cos de Mossos d’Esquadra assignats a la ciutat de Mataró, amb l’objectiu de reduir de manera sostinguda els índexs delictius a la ciutat.
2. Que, en els propers 15 dies, el Departament d’Interior presenti conjuntament
amb l’Ajuntament de Mataró un pla de seguretat que permeti de manera conjunta
i amb esforç de ambdós cossos fer front a l’actual situació d’inseguretat que pateix
la ciutat.
Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, Alícia Romero Llano, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la implantació urgent d’un programa de
reforç educatiu i esportiu
250-01361/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 69043 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para implementar
urgentemente un Programa de Refuerzo Educativo y Deportivo, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La pandemia por el Covid-19 ha supuesto una situación de excepcionalidad en
todos los aspectos de la vida y también en el educativo. Pese al gran esfuerzo de
docentes, alumnos y familias, la realidad es que el curso no se ha podido realizar
con normalidad y esto tiene consecuencias especialmente en el alumnado más vulnerable que puede tener como consecuencia el abandono escolar temprano. Por eso
proponemos realizar un Programa de Refuerzo Educativo y Deportivo. Se trata de
un proyecto para el alumnado de educación primaria de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, durante el mes de julio, en el que se combina la enseñanza y el aprendizaje de las áreas instrumentales y el inglés con la práctica deportiva
y las actividades de ocio.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Fomentar el éxito educativo del alumnado, con especial atención a aquellos
alumnos y alumnas en los que confluyen dificultades de aprendizaje y circunstancias socioeconómicas adversas y todos aquellos que necesiten reforzar su aprendizaje por el retraso ocasionado por la pandemia.
2. Reforzar el aprendizaje de las áreas instrumentales e inglés a través del desarrollo de actividades que permitan la recuperación de aprendizajes no adquiridos a
lo largo del curso, así como el logro de las competencias clave.
3. Vivenciar la importancia del disfrute de un ocio constructivo y saludable, a
través de la realización de actividades lúdicas que fomenten el desarrollo personal y
social, así como mediante la práctica deportiva que además contribuya a disminuir
la obesidad infantil y el fomento de hábitos alimenticios y de vida saludable que es
siempre importante pero todavía más después de semanas de confinamiento.
4. Contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar mediante la apertura
de los centros docentes una vez finalizado el período lectivo.
5. Desarrollar un programa que se lleve a cabo en horario de mañana durante el
mes de julio de cada año, en periodos de 15 días, distribuyéndose el alumnado en
dos grupos, uno de refuerzo de las materias instrumentales y otro de inglés, ambos
con la práctica deportiva conjunta.
Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre el garantiment de mesures de protecció
i tests ràpids al personal dels centres educatius
250-01362/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 69044 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para garantizar
las medidas de protección y test rápidos al profesorado y al resto del personal de
todos los centros educativos, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació,
con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La detección de casos es fundamental para evitar la propagación del COVID-19
que sigue representando un peligro como demuestra que a fecha 16 de junio de
2020, la ciudad de Pekín ha tenido que frenar su desescalada y ha tenido que volver
a restringir su movilidad por un fuerte rebrote. La protección en los centros escolares es especialmente importante por el gran número de personas que se encuentran
durante horas en un espacio cerrado y por eso es fundamental que se apliquen test a
los profesores y al resto del personal.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a
1. Instar al Departament d’Educació a garantizar la seguridad en todos los centros escolares aplicando test rápidos tanto al profesorado como al resto del personal
trabajador de estos centros.
Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la creació d’una escola nàutica i
pesquera a Palamós
250-01363/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 69045 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para la creación
de una Escuela Naútico-Pesquera en Palamós, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La importancia del sector náutico pesquero en Palamós es innegable. El puerto
de la población cuenta con un muelle de 382 metros y 43 de anchura que permite
acoger barcos de gran tonelaje y está situado en una de las bahías más profundas
del Mediterráneo occidental, en el corazón de la Costa Brava. Un enclave ideal para
albergar una infraestructura portuaria de primer nivel y de todos los servicios que
le acompañan. En 2018 superó las 186.000 toneladas de mercancías pero tiene una
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capacidad de 500.000 siendo una de las puertas de entrada y salida de mercancías
de la provincia de Girona.
Palamós tiene la necesidad, como otros muchos municipios, de crear nuevas
oportunidades laborales y el potencial de ser la «capital portuaria» de la provincia
de Girona desarrollando los diferentes sectores portuarios. La instalación de una escuela de capacitación náutico-pesquera en el municipio de Palamós podría suponen
un importante revulsivo para la población y también para el resto de la Costa brava.
En primer lugar permitiría disponer y capacitar de personal cualificado para trabajar
en el mar, ya sea en el mundo náutico o en el pesquero. En segundo lugar facilitaría
el relevo generacional del 46% de los pescadores que se prevé que se jubilaran en
los próximos cinco años, lo que supone una importante pérdida de personal cualificado. En tercer lugar permitiría des localizar la economía de la ciudad mejorando la
ocupabilidad de la ciudadanía a través de la formación. Por último, también situaría
a Palamós como auténtica referencia portuaria del litoral gerundense. La escuela
podría ser una locomotora económica para atraer personas que vendrían a formarse
y e impulsar el tejido empresarial a su alrededor.
La única escuela de capacitación naútico pesquera de Cataluña se encuentra situada en la Ametlla de Mar. Desde su reestructuración, unas 50.000 personas han
participado en la formación para la obtención de títulos profesionales, más 150.000
han obtenido titulaciones para el ejercicio de la náutica de recreo, y 5.700 han obtenido la titulación académica de los ciclos formativos de grado medio y superior que
ofrece la escuela, según datos de Educación.
La creación de un centro de capacitación profesional náutico-pesquero permitiría por un lado promover, fomentar y divulgar la cultura de la pesca; por otro,
formar profesionalmente a jóvenes para su futura incorporación al sector pesquero
asegurando el relevo generacional; así como también disponer de un centro en la
provincia de Girona donde los profesionales del sector puedan acceder a formación
y al reciclaje permanente de los conocimientos tecnológicos náutico-pesquero permitiéndoles participar en los programas y actividades orientadas al sector, todo ello
en colaboración con Cofradías de Pescadores y otras entidades representativas del
sector.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Instar a la Generalitat de Catalunya a iniciar los trámites necesarios, en coordinación con el Ayuntamiento de Palamós, para la creación de un centro de capacitación profesional naútico-pesquera en Palamós, que incluya necesariamente ciclos
formativos de grado medio y superior de la familia profesional marítimo-pesquera,
además de cursos de formación ocupacional para aquellas personas empleadas en
el sector, para de este modo convertir a Palamós en el centro de referencia de estas
ensañanzas en la costa norte de Cataluña.
2. Firmar un convenio con el Ayuntamiento de Palamós, en coordinación con las
cofradías de pescadores de la provincia de Girona y otras entidades representativas
del sector que determine los deberes y obligaciones de cada una de las partes para
la creación de un centro de capacitación profesional naútico-pesquera en Palamós.
3. Elaborar un informe el Ayuntamiento de Palamós en coordinación con las cofradías de pescadores y con otras entidades representativas del sector sobre cuales
serían los estudios más adecuados que se pueden impartir en el futuro centro de capacitación profesional naútico-pesquera de Palamós.
Palacio del Parlamento, 15 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Héctor Amelló Montiu, diputado, GP Cs
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Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a
l’Escola Malagrida, d’Olot
250-01364/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 69046 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para mantener
abierta una de las dos líneas de P3 de l’Escola Malagrida del municipio d’Olot, para
que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El Departament d’Educació ha anunciado la intención de cerrar una de las dos
líneas de P3 de l’Escola Malagrida del municipio d’Olot, uno de los primeros centros docentes que hubo en la capital de la Garrotxa. Un anuncio que se ha repetido
durante los últimos años pero que afortunadamente no ha prosperado gracias a la
movilización de la comunidad educativa. El cierre de esta línea tendría una afectación para el profesorado, pero también para el mantenimiento de la actual estructura
del equipamiento.
En 2017 ya se comunicó desde el Departament d’Educació la intención de cerrar
la línea de P3, pero finalmente el número de preinscripciones en el centro hicieron
desistir al Govern de la Generalitat de suprimir la línea. En realidad, la posible supresión de la línea puede suponer que muchas familias que según el mapa escolar y
que tienen asignada a esta escuela, se verían afectados teniendo que realizar traslados diarios de sus hijos a otros centros situados a más distancia. La excusa que argumenta constantemente el Departament d’Educació para justificar el cierre de líneas
es el descenso de la natalidad, pero la realidad es que estos descensos demográficos
son una gran oportunidad para reducir ratios, mejorar la calidad y la atención educativa en la ciudad.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a:
1. Garantizar el mantenimiento de todas las líneas actuales de P3 del municipio
d’Olot, y en particular, de l’Escola Malagrida.
2. Destinar los recursos presupuestarios y personales necesarios para mejorar las
condiciones de los centros educativos del municipio d’Olot y poder mantener todas
las líneas de P3.
3. Trasladar estos acuerdos a la comunidad educativa y al Consell Escolar del
municipio d’Olot.
Palacio del Parlamento, 15 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Héctor Amelló Montiu, diputado, GP Cs
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Proposta de resolució sobre el lideratge femení
250-01365/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 69056 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre lideratge femení,
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb
el text següent:
Exposició de motius

Segons un informe publicat per l’agència estadística comunitària, Eurostat, amb
motiu del Dia Internacional de la Dona, el passat 8 de març de 2019 posava en evidencia que només el 36% dels llocs directius en empreses de la Unió Europea són
ocupats per dones, en el conjunt del bloc –3,4 milions del total de prop de 9,4 milions–, percentatge que cau un punt percentual en el cas d’Espanya (35%).
Espanya, amb el 35% de llocs de direcció ocupades per dones, se situa en el lloc
17 de la classificació entre els 28, per darrere de Letònia, Bulgària, Estònia, així
com Polònia i Eslovènia (47% en cada cas), Hongria (43%), Lituània i Suècia (42%),
Irlanda (41%), Eslovàquia (40%), Regne Unit (37%) i Bèlgica, França, Croàcia, Portugal i Finlàndia (36% en tots).
Un informe de la consultora Grant Thornton «Women In Business: complir o liderar?» de març de 2018 (un any anterior de les dades anteriors), subratllava que la
presència de la dona directiva a Catalunya presentava una evolució «feble». Això es
traduïa a que només un 26% dels llocs d’alta direcció a Catalunya estaven ocupats
per dones, un punt per sota de la mitjana del conjunt d’Espanya, que se situava en un
27%, mentre que el percentatge d’empreses catalanes sense cap dona al capdavant
era d’un 20%, igual que la xifra d’Espanya.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Impulsar i promoure una campanya de sensibilització de la realitat del lideratge femení empresarial a Catalunya.
2. Realitzar un estudi de les empreses catalanes amb perspectiva de gènere amb
la finalitat d’extraure conclusions quantitatives i qualitatives, poder implementar
mesures efectives i així combatre amb la discriminació real.
Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Mercè Escofet Sala, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la corrupció política dels alts càrrecs
250-01366/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 69068 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la corrup3.10.25. Propostes de resolució
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ción política de los altos cargos, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La corrupción política es un mal ramificado y profundo que afecta a las democràcies liberales, que procede de la suma de transgresiones individuales de un actor
público que optan por no actuar de forma transparente y honesta. Para evitarlo, se
necesita delimitar y reducir al mínimo la corrupción castigando política y penalmente su uso.
Las noticias que aparecen en la prensa relativas a la corrupción política y administrativa tanto a nivel municipal, autonómico y nacional, en las que aparecen personas que han ostentado y que ostentan altos cargos públicos, están a la orden del
día en la política española.
Un último ejemplo es el caso de la empresa Neurona Consulting, vinculada al Sr.
Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, que, según informaciones publicadas
por algunos medios de comunicación, bajo el mandato del entonces Presidente de
Bolivia, el Sr. Evo Morales, recibió 1,3 millones de euros por trabajos encomendados tales como los de ensalzar su labor de gobierno.
Se da la circunstancia que el nuevo Gobierno de Bolivia llegó al poder en noviembre de 2019, después de que la Organización de Estados Americanos (OEA)
hubiera acusado a Morales de preparar un gran fraude electoral para salir ganador
en las últimas elecciones. El ejecutivo provisional de Bolivia, dirigido por Jeanine
Áñez ha denunciado que Morales diseñó un sistema de contratos para desviar fondos a Podemos y expandir el comunismo en Europa.
Por su parte, el nuevo vicepresidente del Gobierno, el Sr. Pablo Iglesias, debe dar
explicaciones si, tal y como señala la Fiscalía General de Bolivia, Podemos recibió
financiación de Evo Morales.
Por ello, es imprescindible que desde el seno de las instituciones se persiga y se
castigue sin impunidad alguna y de acuerdo con el principio fundamental de igualdad de todos los españoles ante la ley del artículo 14 de nuestra Constitución, estas
conductas tan faltas de transparencia y tendentes a la corrupción de los poderes públicos que gozando de las prerrogativas que le ofrece o le ha ofrecido su cargo se
han lucrado ilegalmente.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern a:
– Dar apoyo al Gobierno de España respecto a la cooperación judicial entre Estados en la lucha contra la corrupción política.
Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la integració de l’Administració
autonòmica de Catalunya en el Sistema de Seguiment Integral en els
Casos de Violència de Gènere, Sistema VioGén
250-01367/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 69202 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168
3.10.25. Propostes de resolució
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del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para la integración de la administración autonómica de Cataluña en el Sistema de Seguimiento
Integral en los Casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), para que sea sustanciada ante la Comissió d’Igualtat de les Persones, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Andalucía, Cataluña, Canarias y Comunidad Valenciana son las comunidades
autónomas donde se concentran más de la mitad de las víctimas por violencia de
género.
La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, puso en funcionamiento el 26 de julio del 2007, en cumplimiento de lo establecido en la Ley
Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,
que actualmente está el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia
de Género (Sistema VioGén) implantado en todas las Comunides Autónomas excepto Cataluña y País Vasco
En la actualidad tenemos conocimiento de que se están llevan a cabo negociaciones para que Cataluña entre dentro de este sistema debido a los múltiples beneficios
que reporta formar parte de él, con el objetivo de combatir la violencia machista
permitiendo la colaboración de las diferentes instituciones públicas competentes en
materia de violencia de género, además de:
– Integrar toda la información de interés que se estime necesaria.
– Hacer predicción del riesgo.
– Atendiendo al nivel de riesgo, realizar seguimiento y protección a las víctimas
en todo el territorio nacional.
El Sistema VioGén, además de efectuar una labor preventiva, emite avisos, alertas y alarmas, a través del «Subsistema de Notificaciones Automatizadas», cuando
se detecte alguna incidencia o acontecimiento que pueda poner en peligro la integridad de la víctima, y busca finalmente, establecer una tupida red que permita el
seguimiento y protección de forma rápida, integral y efectiva de las mujeres maltratadas, y de sus hijos e hijas, en cualquier parte del territorio nacional.
Entendemos que no se puede demorar por más tiempo que Cataluña disponga
de todos los medios necesarios para combatir esta lacra social contras las mujeres
víctimas de género.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Tomar todas las medidas necesarias para que la administración autonómica de
la Generalitat se integre de manera urgente en el Sistema de Seguimiento Integral en
los Casos de Violencia de Género antes de lo que acabe el año 2020.
Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la dedicació íntegra dels Fons Europeus
de Desenvolupament Regional a les finalitats previstes
250-01368/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 69240 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, José María Cano Navarro, diputado del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y
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168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para dedicar íntegramente los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) a los fines
previstos, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Economia i Hisenda, con el
siguiente texto:
Exposición de motivos

Los Fondos Europeos para el Desarrollo Regional (FEDER) tienen como objetivo fortalecer la cohesión socioeconómica dentro de la Unión Europea. Su intención
es la de corregir los desequilibrios entre regiones, incluidas la zonas rurales y las
zonas urbanas, las regiones con industrias en declive y aquellas con desventajas geográficas o naturales, tales como las zonas de montaña y zonas escasamente pobladas. Con esa intención se persigue potenciar el crecimiento económico, la creación
de empleo y la competitividad, utilizando políticas que también permitan alcanzar
los objetivos de la estrategia Europa 2020 basada en el crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
En el período actual estos fondos se concentran en las áreas de investigación,
agenda digital, apoyo a las Pymes, economía baja en carbono, empleo y movilidad,
mejora de la educación y de la administración pública.
Según las noticias publicadas en prensa, la Secretaría de Universidad e Investigación comunicó a los centros de investigación que la Consellería de Economía y
Hacienda había decidido unilateralmente que los fondos FEDER previstos para investigación y desarrollo iban a ser reorientados para destinarlos a otras necesidades
de tesorería, lo que implica que los centros de investigación y universidades dejan de
recibir 53 millones de euros destinados a proyectos que ya están en marcha, poniendo en peligro una veintena de investigaciones clave. Esta reorientación también
afecta a fondos que iban a destinarse, inicialmente, a agricultura, cultura y políticas
digitales, algunos de ellos gestionados directamente por los ayuntamientos.
Es evidente que ante la crisis económica y social en la que estamos inmersos, y
los grandes retos sanitarios que tenemos ante nosotros, es imprescindible invertir
en aquellos proyectos que potencien el crecimiento económico basado en la innovación y la economía del conocimiento, por lo que no tiene sentido recortar en investigación y desarrollo tal y como propone el Departamento de Economía y Hacienda
liderado por el Vicepresident, el Sr. Pere Aragonès.
Antes de recurrir a recortar en I+D es imprescindible regenerar la administración catalana, eliminando todo tipo de gasto superfluo, y reorientar todas esas partidas ineficientes a paliar los efectos del COVID19.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. No redirigir los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) a otros
fines no recogidos en la convocatoria inicial, protegiendo a la innovación e investigación, el programa digital (TIC), el apoyo a las pymes y economía de bajas emisiones de carbono.
2. Dotar de partida presupuestaria suficiente a los programas previstos antes de
la reasignación de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) en el plazo máximo de tres meses, en el caso de que en el momento de debatir esta propuesta
de resolución ya se hubieran reasignado dichos fondos.
3. Presentar ante la Comisión de Economía y Hacienda un plan de reestructuración y regeneración de la administración de la Generalitat que permita reorientar
recursos, en la misma cuantía de la modificación de Fondos FEDER prevista, para
destinarlos a la emergencia del COVID19 en el plazo máximo de tres meses.
4. Presentar ante la Comisión de Economía y Hacienda la próxima planificación
de Fondos FEDER 2021– 2028.
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5. Presentar previamente ante la Comisión de Economía y Hacienda toda posible
modificación o adjudicación posterior a la presentación inicial de los fondos.
Palacio del Parlamento, 18 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; José María Cano Navarro, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la reducció del tipus impositiu aplicable
a l’impost sobre el valor afegit, del 21% al 4%, sobre els productes
sanitaris d’ús obligatori o recomanable per a la prevenció del contagi
per coronavirus
250-01369/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 69241 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, José María Cano Navarro, diputado del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución instando
al Gobierno de España a reducir el tipo impositivo aplicable en el Impuesto sobre el
Valor Añadido, del 21% al 4%, a los productos sanitarios que sean hoy de uso obligatorio o recomendable en la prevención del contagio por coronavirus, para que sea
sustanciada ante la Comissió d’Economia i Hisenda, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El pasado 10 de junio entró en vigor el Real Decreto-ley 21/2020, de medidas
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Este Real Decreto-ley regula las condiciones que
nos permiten volver a nuestras actividades habituales tras el fin del confinamiento
domiciliario y la declaración del estado de alarma prevista para el próximo día 21
de junio. Se regulan así todas las medidas necesarias para prevenir el posible contagio de un virus imprevisible que aún no está erradicado de nuestro entorno y para
el que todavía no existe vacuna.
Aunque la vuelta a la normalidad vaya avanzando en todo el territorio, lo cierto
es que nuestro país continúa en situación de crisis sanitaria. Por ello, entre otras medidas preventivas que eviten la aparición de nuevos brotes de infección, el artículo
6 del citado texto normativo regula, bajo el título «uso obligatorio de mascarillas»,
el deber de usar mascarilla para todas las personas a partir de los seis años, en toda
situación y salvo contadas excepciones, incluida su utilización en la vía pública y en
espacios al aire libre.
El Gobierno de España no ha previsto, sin embargo, que este producto esencial
sea provisto de manera gratuita a los ciudadanos, por lo que debe ser adquirido a
bajo precio. Siendo esto así, resulta ineludible la necesidad de regular los impuestos
que son de aplicación a un producto sanitario que es, hoy, no solo de uso obligado por
ley, sino básico para la protección de la salud pública e individual de las personas.
Actualmente, las mascarillas, geles hidroalcohólicos, guantes y otros artículos
de barrera frente al contagio, están gravados a un tipo del 21% en el Impuesto sobre
el Valor Añadido (IVA), el tipo más alto. El IVA que por estos productos sanitarios
deben satisfacer los consumidores que, repetimos, es toda la población mayor de
seis años sin excepción, es más elevado que, por ejemplo, la bollería industrial o las
bebidas carbonatadas. Esta incongruencia, rechazable para el más elemental sentido
común, ha sido ya denunciada por la propia sociedad civil y por diferentes sectores
profesionales, como la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles.
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En este contexto, parece que existiría amplio consenso para reducir el tipo impositivo de IVA aplicable a estos productos sanitarios obligatorios y esenciales, al tipo
superreducido del 4% en el que se encuentran todos los artículos catalogados como
«de primera necesidad». Si hubo consenso para reducir el IVA a los libros, revistas y periódicos electrónicos durante la pandemia, debería haberlo, con más razón,
para la modificación del impuesto en este caso, pues pocas cosas resultan hoy más
necesarias e insustituibles que los elementos farmacéuticos de barrera, protección y
prevención contra el contagio del coronavirus.
Por otro lado, no es desdeñable en absoluto la carga económica que esta nueva obligación, hoy por hoy ilimitada en el tiempo, supone para los bolsillos de una
sociedad muy castigada por una crisis económica en la que ya estamos inmersos y
cuyo fin no se anticipa cercano.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a que inste al Gobierno de España a reducir el tipo impositivo aplicable en el Impuesto sobre el Valor
Añadido, del 21% al 4%, a los productos sanitarios que sean hoy de uso obligatorio
o recomendable en la prevención del contagio por coronavirus, al menos, mientras
el país se encuentre en situación de crisis sanitaria.
Palacio del Parlamento, 18 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; José María Cano Navarro, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre el garantiment de les mesures de
protecció i tests ràpids als professors, monitors i resta del personal
dels casals d’estiu i colònies
250-01370/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 69409 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parla-mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para garantizar las medidas de protección y test rápidos al profesorado, a los monitores y al resto
del personal de todos los Casals d’Estiu y Colonias, para que sea sustanciada ante la
Comissió d’Infància, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La detección de casos es fundamental para evitar la propagación del COVID-19
que sigue representando un peligro como demuestra que, a fecha 16 de junio de
2020, la ciudad de Pekín ha tenido que frenar su desescalada y ha tenido que volver
a restringir su movilidad por un fuerte rebrote. La protección en los casals d’estiu
y colonias es especialmente importante por el gran número de personas que se encuentran durante horas en un espacio cerrado y por eso es fundamental que se apliquen test a los profesores, monitores y al resto del personal.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
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1. Instar al Departament Treball, Afers Socials i Famílies a garantizar la seguridad en todos los casals d’estiu y colonias aplicando test rápidos tanto al profesorado,
monitores y como al resto del personal trabajador de estos centros.
2. Instar a la Agencia Catalana de la Juventud (ACJ) de la Generalitat de Cataluña que ofrece el programa «L’Estiu és Teu 2020» a garantizar la seguridad en todas
sus colonias aplicando test rápidos tanto al profesorado, monitores, como al resto del
personal trabajador de estos centros.
Palau del Parlament, 18 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Mercè Escofet Sala, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’aplicació d’un programa de reforç
educatiu per a l’alumnat vulnerable en els casals d’estiu
250-01371/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 69410 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parla-mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para implementar un Programa de Apoyo Educativo para el alumnado más vulnerable en els
Casals d’Estiu, que sea sustanciada ante la Comissió d’Infància, con el siguiente
texto:
Exposición de motivos

La pandemia por el Covid-19 ha supuesto una situación de excepcionalidad en
todos los aspectos de la vida y también en el educativo. Pese al gran esfuerzo de docentes, alumnos y familias, la realidad es que el curso no se ha podido realizar con
normalidad y esto tiene consecuencias especialmente en el alum-nado más vulnerable que puede tener como consecuencia el abandono escolar temprano. La Fundación Bofill apunta que en Cataluña hay unos 300.000 niños y adolescentes en riesgo
de pobreza severa, Por eso proponemos realizar un Programa de Apoyo Educativo
para el alumnado más vulnerable en los Ca-sals d’Estiu. Se trata de un programa
con actividades educativas centradas en fortalecer los aprendizajes de los niños y
adolescentes que llevan meses sin escuela presencial. Creemos que es una iniciativa
para combatir la brecha digital y educativa que ha podido provocar y ha provocado
el confinamiento. Proponemos que sea un programa de apoyo con actividades pedagógicas que contemplen: competencias básicas, competencias socioemocionales
y actividades deportivas y de ocio.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Promover el éxito educativo del alumnado, con especial atención a aquellos
alumnos y alumnas en los que convergen dificultades de aprendizaje y circunstancias socioeconómicas desfavorables y todos aquellos que necesiten reforzar su
aprendizaje por el retraso causado por la pandemia.
2. Dar respuesta con este programa para el alumnado más vulnerable de apoyo
educativo a las situaciones de alejamiento escolar y desigualdad que han sufrido los
alumnos y alumnas más vulnerables con el fin de no traspasar esta desconexión educativa a las escuelas al inicio del nuevo curso escolar 2020-2021.
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3. Apoyar y fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar mediante la
apertura de los Casals d’Estiu una vez finalizado el período lectivo.
Palacio del Parlamento, 18 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Mercè Escofet Sala, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’adaptació a les noves necessitats
laborals de les empreses en formació digital a l’era post-Covid-19
250-01372/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 69434 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per adaptar les noves
necessitats laborals de les empreses catalanes amb formació digital a l’era post-Covid-19, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement,
amb el text següent:
Exposició de motius

Les transformacions que ha generat i està generant la crisi econòmica, sanitària
i social per la COVID-19 al món laboral han accelerat el procés de digitalització de
moltes empreses, al convertir-se com el principal mitjà per garantir i preservar l’activitat comercial. Si des de fa més de 10 anys que moltes empreses van iniciar-se en
la transformació digital, en aquest moment totes les activitats econòmiques requereixen de forma immediata la visió, l’estratègia i l’execució digital si volen ser competitives al mercat. És a dir, les empreses catalanes s’estan digitalitzant a marxes
forçades i s’adapten a un món nou.
Amb aquest nou escenari, la demanda de perfils digitals a tots els àmbits professionals (comunicació, màrqueting, financer, jurídic...), s’ha incrementat de manera
exponencial, però les empreses es troben amb dificultats per aconseguir les persones
adequades amb la formació, recursos i habilitats necessàries per donar resposta a les
actuals necessitats del mercat de treball.
Malauradament, s’ha posat sobre la taula que existeixen desajustos entre oferta i
demanda. Amb aquesta obligada acceleració de la digitalització empresarial aquests
perfils seran més necessaris que mai. Per això, creiem que cal prendre decisions,
impulsar programes i promoure el talent digital per a la recuperació i creixement de
l’activitat econòmica a Catalunya.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Dissenyar i implementar de manera urgent, programes de formació digital
adaptat a les noves necessitats del mercat laboral i oferir aquesta formació amb prioritat als treballadors que hagin perdut la feina durant aquesta pandèmia.
2. Destinar bona part dels recursos i fons de les polítiques públiques actives
d’ocupació en promoure la formació digital amb l’objectiu d’augmentar l’ocupació
de qualitat i fer realitat que quan se superi la pandèmia, l’activitat econòmica es recuperi i contribueixi així a la reducció de l’atur.
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3. Promoure i oferir a tots els treballadors en actiu la necessària formació en
competències digitals mínimes per a recolzar a les empreses a la seva completa digitalització.
Palau del Parlament, 18 de juny de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Mercè Escofet Sala, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre el teletreball
250-01373/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 69729 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el teletreball, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball,
Afers Socials i Famílies, amb el text següent:
Exposició de motius

Des de fa anys es ve parlant de la necessitat de flexibilitzar el treball amb la finalitat de trobar un millor equilibri entre la vida personal i la professional.
Situacions com les que estem vivint amb la COVID-19 han portat al fet que moltes empreses hagin canviat dràsticament les seves formes de treball.
La implantació del teletreball pot ser un avantatge competitiu per a moltes iniciatives empresarials i per al desenvolupament de nous llocs de treball, així com per
la millora en matèria de conciliació laboral i personal.
No obstant això, perquè el teletreball pugui consolidar-se podent aportar els seus
beneficis socials i laborals, es fa necessari desenvolupar una seguretat sòlida per als
treballadors i treballadores sobre les condicions que han de regir aquesta modalitat,
amb la finalitat de avançar en un teletraball que tinga en compta el dret a la desconnexió i de la conciliació familiar.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Realitzar un informe, en el termini de tres mesos, sobre el teletreball a Catalunya, amb la finalitat de poder observar els canvis significatius que s’han desenvolupat en els últims mesos, els possibles dèficits que existeixen actualment en la
modalitat, els sectors on s’ha desenvolupat una major consolidació, els beneficis i
dificultats que comporten per als treballadors que realitzen les seves activitats sota
aquesta modalitat, així com les tendències.
2. Establir una taula de treball sectorial amb els agents socials per a establir un
acord sobre les necessitats per a un bon desenvolupament del teletreball, així com
altres possibles mesures relacionades amb la flexibilitat laboral que tingui en compte
el dret a la desconnexió i a la conciliació familiar.
Palau del Parlament, 22 de juny de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada,
GP CatECP
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Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i
grups de treball
3.10.85.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre el
racisme institucional i estructural en la gestió de la seguretat
252-00027/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: SP CUP-CC; GP JxCat (reg. 69423; 70160).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 29.06.2020 al
30.06.2020).
Finiment del termini: 01.07.2020; 10:30 h.
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05.

Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
410-00002/12
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 69433 / Coneixement: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió d’Afers Institucionals
Alta: Anna Caula i Paretas
Baixa: Bernat Solé i Barril
Palau del Parlament, 19 de juny de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.45.25.

Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari Republicà
399-00007/12
SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANTS
Reg. 69379 / Coneixement: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, d’acord amb el que estableix l’article 28 del Reglament del
Parlament, designa Josep Maria Jové i Lladó com a portaveu adjunt del Grup Parlamentari Republicà, en substitució de Bernat Solé i Barril
Palau del Parlament, 19 de juny de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 524/XII, sobre el restabliment
del servei d’urgències de vint-i-quatre hores i del servei de farmàcia
de guàrdia nocturna a Sant Feliu de Llobregat
290-00484/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 68921 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 524/XII, sobre el
restabliment del servei d’urgències de vint-i-quatre hores i del servei de farmàcia de
guàrdia nocturna a Sant Feliu de Llobregat (tram. 290-00484/12), us informo del
següent:
El Departament de Salut i el Servei Català de la Salut garanteixen l’atenció sanitària a Sant Feliu de Llobregat les vint-i-quatre hores del dia per mitjà dels diferents
dispositius assistencials. El municipi compta amb dos Centres d’Atenció Primària
(CAP), el CAP Rambla, que presta assistència de 8 a 20h els dies laborables, i on
s’ofereix també el servei d’Atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR), i el CAP
El Pla, que té horari de dilluns a diumenge de 8 a 24h. Fora d’aquest horari, l’atenció sanitària a la població de Sant Feliu de Llobregat es garanteix des dels Centres
d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) de Cornellà de Llobregat, el CUAP de Sant
Vicenç dels Horts, i el CUAP Sant Andreu de la Barca, aquests equipaments es localitzen tots a menys de quinze minuts de trajecte des del municipi de Sant Feliu de
Llobregat.
Tot i així, i per tal de millorar l’accessibilitat, s’està treballant en base a un conveni entre el CatSalut i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en la remodelació
d’un local del Consell Comarcal per establir un nou CUAP que prestarà atenció sanitària continuada als veïns i veïnes de Sant Feliu de Llobregat.
D’altra banda, respecte a l’accés al servei de farmàcia de guàrdia nocturna, val
a dir que el Pla nacional d’urgències de Catalunya estableix que en aquells municipis on hi ha un centre assistencial que no té atenció continuada les 24 hores, les
oficines de farmàcia han d’adaptar el seu horari al del centre assistencial; l’oficina
de farmàcia ha de trobar-se a menys de quinze minuts amb un mitjà de transport
habitual. Així, l’accés al servei de farmàcia de guàrdia nocturna està garantit a Sant
Feliu de Llobregat ja que es disposa d’oficines de farmàcia les 24 hores en els municipis pròxims.
Barcelona, 15 de juny de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Fascicle tercer
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290-00576/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 68811 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 624/XII, sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de l’Escola Vilamar, de Calafell, i la construcció
d’un edifici definitiu (tram. 290-00576/12), us informo del següent:
L’escolarització de la zona costera dels municipis de Calafell, Cunit i El Vendrell
és complexa i requereix un estudi adequat i en conjunt, per adequar l’oferta de llocs
escolars a les necessitats educatives de la zona.
Les projeccions demogràfiques pels propers anys evidencien una reducció de la
població infantil, com a conseqüència de la baixada de la natalitat. La realitat demogràfica de la zona és, però, més complexa arran dels moviments migratoris interns.
Tenint en compte aquesta realitat i l’obligació de les administracions públiques
de fer una gestió responsable i eficient dels recursos, des del Departament d’Educació s’està analitzant la situació dels equipaments escolars de la zona a llarg termini.
Enguany es durà a terme una actuació de millora i ampliació dels espais provisionals de l’Escola Vilamar, mentre s’analitzen i es valoren les necessitats globals
de la zona.
Barcelona, 1 de juny de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 625/XII, sobre el sistema de
segregació a les escoles públiques de Reus
290-00577/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 68812 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 625/XII, sobre el
sistema de segregació a les escoles públiques de Reus (tram. 290-00577/12), us informo del següent:
D’acord amb l’establert a l’article 44 de la Llei d’educació, la programació de
l’oferta educativa té per objecte establir, amb caràcter territorial, les necessitats d’escolarització que ha de satisfer el Servei d’Educació de Catalunya per garantir el
dret de tothom a l’educació en els termes establerts a l’article 21 de l’Estatut, harmonitzar-lo amb els drets individuals d’alumnes, pares, mares o tutors, i garantir la
qualitat de l’educació i una adequada i equilibrada escolarització dels alumnes amb
necessitats específiques de suport educatiu que propiciï la cohesió social.
Des del Departament d’Educació s’estableixen els mecanismes de participació
de diferents agents de la comunitat educativa del municipi, per tal de programar la
oferta final ens els ensenyaments obligatoris.
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A la ciutat de Reus s’han aplicat les següents mesures per afavorir la reducció de
la segregació escolar:
– Distribució equilibrada de les places vacants entre els centres educatius de la
ciutat. La distribució de les vacants es fa d’acord amb les dades del padró municipal,
atès que un excés en l’oferta de places vacants respecte a les necessitats reals d’escolarització, impacta negativament sobre els centres més desfavorits.
– Distribució equilibrada de les places reservades per alumnat amb necessitats
educatives especials entre els centres educatius de la ciutat. Distribució que s’ajusta posteriorment amb les sol·licituds de llocs escolars que es presenten en el procés
d’admissió d’alumnat, tot i que des de la Comissió de Garanties d’Escolarització es
treballa per una distribució equilibrada, a fi d’evitar, en la mesura possible, obrir
grups nous, ja que la posada en funcionament d’un grup nou suposaria l’escolarització majoritària en aquest grup de tot l’alumnat provinent de la matrícula viva i, en
conseqüència, es produiria més segregació escolar.
En el marc de la coresponsabilitat entre les diferents administracions de la ciutat de Reus, es continua treballant coordinadament, per trobar una solució òptima
a les necessitats d’escolarització en els ensenyaments d’educació infantil i primària
de la ciutat.
En la reunió que es va celebrar els 23 de gener de 2020 entre el director dels
Serveis Territorials d’Educació a Tarragona, el regidor d’Educació de l’Ajuntament,
les directores i els directors dels centres educatius públics i privats concertats de la
ciutat, es va acordar establir una ràtio genèrica d’un total de 23 alumnes/grup, en
l’oferta inicial del primer curs d’educació infantil de segon cicle per al curs 20202021, amb la finalitat de realitzar, posteriorment, una distribució més equilibrada de
l’alumnat provinent de la matrícula viva. No obstant, l’organització del curs 20202021 ha quedat condicionada per les instruccions de les autoritats sanitàries arran
de la crisi de la COVID-19
Barcelona, 15 de juny de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 627/XII, sobre el manteniment
de les línies de P3 a Vilassar de Mar
290-00579/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 68813 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 627/XII, sobre el
manteniment de les línies de P3 a Vilassar de Mar (tram. 290-00579/12), us informo del següent:
En la reunió del 8 d’octubre de 2018 de la Taula Mixta de Planificació Escolar
de Vilassar de Mar sobre la programació de l’oferta educativa del municipi per al
curs escolar 2019-2020, es va acordar l’oferta inicial per als ensenyaments d’educació secundària obligatòria (ESO), i l’oferta inicial per als ensenyaments d’educació
infantil i primària, on degut a la davallada demogràfica, tenia un grup menys en el
primer curs dels ensenyaments d’educació infantil de segon cicle (P3), no obstant,
aquest grup es tornaria a recuperar per al proper curs escolar 2020-2021.
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El 15 d’octubre de 2018 des del Departament d’Educació es va comunicar als
equips directius de les escoles públiques del municipi de Vilassar de Mar, que es
reduiria en un grup l’oferta inicial de P3 de l’Escola Pérez Sala.
El 19 de novembre de 2018 en la reunió mantinguda amb representants de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i del Departament d’Educació, es va acordar mantenir l’oferta inicial sense cap reducció i esperar que finalitzes el procés d’admissió
d’alumnat per al curs escolar 2019-2020.
La relació amb el nombre de sol·licituds de preinscripció per al primer curs
d’educació infantil de segon cicle (P3) per al curs 2019-2020 al municipi de Vilassar
de Mar, va ser la següent:
– Col·legi la Presentació: 17
– Escola Pérez Sala: 24
– Escola del Mar: 29
– Escola Vaixell Burriac: 47
– Escola Els Alocs: 42
Un cop finalitzat el procés d’admissió d’alumnat per al curs 2019-2020, el nombre de vacants a P3 en els centres sufragats amb fons públics del municipi de Vilassar de Mar, va ser d’un total de 33. En conseqüència, es va procedir a la modificació
de l’oferta inicial reduint 1 grup de P3 a l’Escola Pérez Sala.
En l’oferta inicial del municipi de Vilassar de Mar per al curs escolar 2020-2021,
l’Escola Pérez Sala té dos grups de P3.
Barcelona, 1 de juny de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 628/XII, sobre el tancament
de les línies de P3 al poble de les Roquetes, de Sant Pere de Ribes
290-00580/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 69459 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 628/XII, sobre el
tancament de les línies de P3 al poble de les Roquetes, de Sant Pere de Ribes (tram.
290-00580/12), us informo del següent:
Des del Departament d’Educació es considera la comarca del Garraf, com a zona
d’educació inclusiva, sense escoles d’educació especial. Això implica un treball pedagògic diferenciat respecte a l’educació inclusiva que actualment s’està concretant
des del Departament d’Educació.
Atès el descens de la natalitat al municipi de Sant Pere de Ribes, des del Departament d’Educació es va reduir l’oferta inicial de llocs escolars per al curs 20192020, com a mesura per lluitar contra la segregació escolar.
La proposta de reduir la capacitat dels grups, fent una reserva de places, és una
opció per aconseguir un millor repartiment de l’alumnat. Una vegada finalitzat el
procés de preinscripció, aquesta reserva de places desapareix, i permet a les Comissions d’Escolarització disposar de vacants en tots els centres a on s’ha aplicat la
mesura.
El curs 2020-2021 des del Departament d’Educació s’ha plantejat una oferta
de dos grups en els tres centres del municipi de les Roquetes, fent una reducció de
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la capacitat dels grups de P3 per permetre uns millor distribució de l’alumnat en
aquesta zona educativa.
Barcelona, 18 de juny de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 629/XII, sobre el
manteniment de l’oferta educativa de l’Escola Escursell i Bartalot,
de Ripollet
290-00581/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 69460 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 629/XII, sobre el
manteniment de l’oferta educativa de l’Escola Escursell i Bartalot, de Ripollet (tram.
290-00581/12), us informo del següent:
La planificació escolar per al primer curs d’educació infantil de segon cicle s’elabora tenint en compte les dades del padró municipal, i la distribució dels infants
dins les àrees d’influència del municipi en qüestió. A més, també es té en compte
l’històric de sol·licituds de preinscripció en cadascuna de les escoles del municipi,
i el percentatge d’escolarització dins el propi municipi, que en el cas de Ripollet és
d’un 95% aproximadament.
En el municipi de Ripollet l’oferta inicial de places en el primer curs d’educació infantil de segon cicle (P3) per al curs 2019-1020 va ser d’un total 350 places en
els centres educatius públics, i un total de 75 places en els centres educatius privats
concertats.
Un cop feta la preinscripció per al curs 2019-2020, es van rebre un total de 306
sol·licituds per P3, i per tant es va acordar, en el marc de la Taula Mixta de Planificació Escolar del municipi de Ripollet, reduir en un grup l’oferta inicial.
L’escola Escursell Bartalot que tenia una oferta de 50 places per el primer curs
d’educació infantil de segon cicle, va rebre un total de 25 sol·licituds, de manera que
es va optar per reduir en un grup de P3 l’oferta d’aquesta escola.
L’oferta de llocs escolars de P3 al municipi de Ripollet dona resposta a les necessitats d’escolarització.
Barcelona, 1 de juny de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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290-00601/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 69761 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 650/XII, sobre el
canvi d’emplaçament i la construcció de l’Escola Entença, de Barcelona (tram. 29000601/12), us informo del següent:
Abans de l’inici del curs escolar 2019-2020 des del Departament d’Educació es
van dur a terme tot un seguit de reparacions i reformes en les instal·lacions actuals
de l’escola Entença, de Barcelona, amb l’objectiu de corregir les deficiències que
presentava el propi centre.
Les millores que s’han dut a terme han afectat especialment a la zona del pati, on
s’ha installat un porxo tipus ombrejador i s’han dut a terme més d’una desena d’intervencions amb especial incidència a la zona de jocs. Així mateix, s’han realitzat
millores en la construcció, en les instal·lacions i en els serveis,
1) Millores al pati:
a. Malla de protecció de 7 metres d’alçada per a pilotes.
b. Nou porxo tipus ombrejador i grades de fusta annexa al gimnàs.
c. Nova font en la zona de pati ampliat.
d. Nou punt de connexió per a mànega d’aigua en el pati.
e. Col·locació de nova paperera propera al gimnàs.
f. Col·locació d’ombrejador de la casa comercial MILANTA.
g. Nou sorral en la zona de pati ampliada.
h. Realització de mesures per a drenatge de la zona ampliada del pati.
i. Protecció de la tanca perimetral amb malla d’ocultació (model especificat per
la direcció de l’escola).
j. Col·locació de noves jardineres en el pati.
k. Aportació de nou sauló en el pati d’accés de l’escola.
l. Col·locació d’una malla de protecció davant els camps magnètics en la tanca
del pati de l’escola.
m. Increment de l’alçada de la tanca perimetral del pati, en les zones sol·licitades
pel centre escolar.
n. Instal·lació d’un nou sistema d’il·luminació mitjançant focus en alçada en el pati.
o. Creació d’un element separador entre la zona dura del pati i la zona de sorral.
p. Aportació d’arbre en la nova zona de pati.
q. Retirada de les cistelles de la pista esportiva limítrof a l’escola.
r. Mestrejat de claus en les portes d’accés de l’escola.
s. Revisió dels interruptors de la zona de vestíbul de l’escola.
t. Portabilitat del número de telèfon de l’escola.
2) Millores en la construcció:
a. Construcció d’un nou porxo de comunicació entre l’escola i el gimnàs.
b. Col·locació d’un nou mirall en el gimnàs, segons indicacions de la direcció
del centre.
c. Retirada d’un mirall en una de les aules existents del centre (paret complerta).
d. Revisió i reparació de cobertes per a solvatar problemes de goteres.
e. Instal·lació d’un nou punt de xarxa en la sala de mestres.
f. Desplaçament del projector de la sala de psicomotricitat.
g. Col·locació de noves piques en primària.
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h. Obertura d’una nova finestra en l’espai de consergeria per a millor visió del
accés del centre.
i. Modificació de la porta de l’espai de consergeria (porta corredora) i obertura
d’una nova finestra entre consergeria i vestíbul.
j. Col·locació de nous ganxos en el sostre de la sala de música.
k. Substitució de finestres del gimnàs (batents) per finestres corredores.
3) Millores en les instal·lacions:
a. Ampliació del sistema d’alarma d’incendis en els nou espais del centre.
b. Ampliació del sistema anti intrusió per abastar els nous espais del centre.
c. Eliminar el rack de la zona de gimnàs.
4) Millores en els serveis:
a. Disponibilitat d’us de les instal·lacions esportives limítrofs a l’escola (Bcn Esports).
A més a més de tot l’indicat, també hi ha les millores vinculades a l’ampliació de
l’escola, per tal de poder assumir el creixement de cursos i alumnat, la creació d’un
nou vestíbul de comunicació entre les dues edificacions de l’escola i un nou espai
pel gimnàs.
Des del Departament d’Educació s’està a l’espera que l’Ajuntament de Barcelona
informi del nou emplaçament per a l’Escola Entença, en algun dels diferents espais
de titularitat municipal que en aquests moments s’estan estudiant per tal que donin
compliment a tots els requisits necessaris.
Per incloure la construcció de l’Escola Entença en el Pla d’Infraestructures Educatives cal que l’Ajuntament posi a disposició del Departament d’Educació un solar
i que aquest sigui acceptat per part de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 2 de juny de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 676/XII, sobre la presència
efectiva de les dones en la indústria audiovisual catalana
290-00627/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 68816 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 676/XII, sobre
la presència efectiva de les dones en la indústria audiovisual catalana (tram. 29000627/12),us informo, amb el document annex facilitat per l’Institut Català de les
Dones, de les actuacions que s’han portat a terme.
Barcelona, 12 de juny de 2020
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència
Annex

El Govern de la Generalitat, mitjançant l’Institut Català de les Dones, du a terme
periòdicament informes i estudis sobre la presència de les dones als mitjans de comunicació com a professionals i com a protagonistes de les notícies.
Així, l’Institut Català de les Dones, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i el
Col·legi de Periodistes de Catalunya han impulsat el projecte «Gènere i mitjans de
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comunicació. Eines per visibilitzar les aportacions de les dones» que té com a objectiu promoure la reflexió crítica i ajudar a ampliar la mirada periodística des del
rigor i la pluralitat.
El manual promou l’anàlisi dels prejudicis de gènere que perviuen en la nostra
societat i que penetren en els mecanismes de treball i finalment es reflecteixen en
el relat informatiu
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/mco_manual_eines.pdf
A més, el Govern va aprovar, el passat 9 de juliol de 2019, el Pla estratègic d’igualtat de gènere 2019-2022. L’Eix 5 del Pla està dedicat a combatre la invisibilització de les dones i la comunicació sexista, amb dues actuacions especifiques sobre
els mitjans de comunicació:
Eix 5. Visibilització de les dones i comunicació no sexista
Objectiu estratègic 5.1. Fer visibles les aportacions de les dones en tots els àmbits de
la societat
Objectiu operatiu 5.1.1. Difondre les contribucions personals i socials de les dones, en
totes les branques del coneixement i d’activitat
Actuació 5.1.1.7. Incorporació i priorització en el contracte programa de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals de noves estratègies i mesures destinades a
augmentar la visibilitat i audibilitat de les dones
Descripció:
Dins del marc d’un espai de comunicació en què es defensi i protegeixi els drets
humans, el respecte i l’atenció especial a les nenes i els nens, als/les joves, cal
reduir l’androcentrisme i el sexisme en els mitjans de comunicació, cal visualitzar les
aportacions de les dones a la cultura i la societat i cal erradicar la violència masclista.
Per això, cal vetllar perquè en els espais de ficció també hi hagi protagonisme de
personatges nenes i dones, perquè en les tertúlies radiotelevisives d’opinió hi hagi una
presència paritària entre dones i homes, entre d’altres, de manera que s’incrementi la
visualització de la igualtat entre dones i homes així com la realitat diversa i canviant
de les dones.
Responsable:

Altres agents:

Departament de la Presidència

Corporació Catalana de Mitjans de

Institut Català de les Dones

Comunicació
DG de Mitjans de Comunicació
Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Pressupost previst:
Cost estructural
Termini:

Terminis parcials (si escau):

Llei 17/2015: Art. 25. 3.

2019 - 2020

Eix 5: visibilització de les dones i comunicació no sexista
Objectiu estratègic 5.1. Fer visibles les aportacions de les dones en tots els àmbits de
la societat
Objectiu operatiu 5.1.1. Difondre les contribucions personals i socials de les dones, en
totes les branques del coneixement i d’activitat
Actuació 5.1.1.8. Signatura de conveni de col·laboració per augmentar la visibilitat i
audibilitat de les dones a la Xarxa de Comunicació Local
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Descripció:
Dins del marc d’un espai de comunicació en què es defensi i protegeixi els drets
humans, el respecte i l’atenció especial a les nenes i els nens, als/les joves, cal
reduir l’androcentrisme i el sexisme en les radiotelevisions locals, cal visualitzar les
aportacions de les dones a la cultura i la societat i cal erradicar la violència masclista.
Per això, cal vetllar perquè en els espais de ficció també hi hagi protagonisme de
personatges nenes i dones, perquè en les tertúlies radiotelevisives d’opinió hi hagi
una presència paritària entre dones i homes, perquè es visibilitzi la feina, la vida de
les dones del territori, de manera que s’incrementi la visualització de la igualtat entre
dones i homes així com la realitat diversa i canviant de les dones.
Responsable:

Altres agents:

Departament de la Presidència

Departament de la Presidència

Institut Català de les Dones

DG Mitjans de Comunicació
DG Administració Local Consell de
l’Audiovisual de Catalunya
Diputacions

Indicadors de resultats: - Nombre

Indicadors d’impacte (opcional):

d’accions
Pressupost previst: Cost estructural
Termini:

Terminis parcials (si escau):

Llei 17/2015: Art. 25

2019 - 2020

D’altra banda, el Govern posa a l’abast de la ciutadania el Cercador d’Expertes,
una iniciativa de l’Institut Català de les Dones per visibilitzar el talent femení i les
aportacions de les dones en tots els àmbits professionals i de coneixement, i, especialment, en aquells espais on tradicionalment no hi ha hagut presència femenina.
Els públics objectiu del cercador són:
– Mitjans de comunicació que cerquin persones expertes per a la realització de
reportatges i entrevistes o per a seccions d’opinió, taules de debat i tertúlies.
– Empreses que busquin expertes, com a col·laboradores externes, per a actes i
esdeveniments, publicacions corporatives, etc.
– Entitats o Sector públic que busquin expertes, com a col·laboradores externes,
per a actes i esdeveniments, publicacions corporatives, etc. El Cercador d’Expertes
inclou perfils de dones expertes en una gran varietat d’àmbits professionals, acadèmics, culturals, artístics, científics i tecnològics.
Barcelona, 11 de juny de 2020
Laura Martínez Portell, presidenta Institut Català de les Dones

Control del compliment de la Resolució 701/XII, sobre l’accessibilitat
de les persones sordes a serveis de l’Administració
290-00646/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 69246 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 701/XII, sobre l’ac4.50.01. Compliment de resolucions
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cessibilitat de les persones sordes a serveis de l’Administració (tram. 290-00646/12),
us informo del següent:
Per tal de garantir l’accessibilitat en tot tipus de serveis i webs de les administracions públiques, la Directiva (UE) 2016/2102 sobre l’accessibilitat digital i el Reial
Decret 1112/2018 que la transposa exigeixen que els llocs web dels organismes del
sector públic siguin accessibles en base a les pautes (WCAG 2.0) del W3C (World
Wide Web Consortium).
En aquest sentit, les actuacions que ha dut o està duent a terme la Direcció General d’Atenció Ciutadana en l’àmbit de les seves competències en matèria d’accessibilitat web són:
– Exigir, a través del CTTI, als proveïdors i desenvolupadors que contracta la
Generalitat de Catalunya que els webs responguin als criteris de conformitat del nivell doble A (AA).
– Auditar contínuament el grau compliment de l’accessibilitat dels webs de gencat mitjançant una eina per detectar i corregir errors d’accessibilitat en totes les
pàgines i els documents. Això significa que s’ofereixen alternatives de text quan
el contingut no és textual (multimèdia, àudio o vídeo), se subtitulen o transcriuen
elements multimèdia en directe... També es revisa la redacció per garantir l’ús de
llenguatge planer (vocabulari senzill, frases curtes) i s’elaboren esquemes d’informacions molt extenses.
– Habilitar un formulari en línia als webs de gencat perquè la ciutadania pugui
informar de continguts web no accessibles o suggerir-ne millores.
– Habilitar un tràmit per sol·licitar informació en format accessible.
– Publicar en tots els webs de gencat la declaració d’accessibilitat sobre la conformitat amb el que estableix la normativa.
– Organitzar i impartir formació en matèria d’accessibilitat web i elaborar materials de suport per a editors i webmàsters.
– Oferir puntualment en algunes webs la transcripció de continguts en llenguatge de signes (aquesta pràctica és un requeriment de nivell AAA i no es pot estendre
a mig termini a la resta de webs atesos els recursos que suposaria).
La normativa abans esmentada estableix el 23 de setembre de 2020 com a termini màxim per adaptar els webs publicats abans del 23 de setembre de 2018. Per complir aquest termini, s’està fent un treball intensiu des de tots els departaments per fer
al màxim d’accessibles els webs de la Generalitat de Catalunya. I, en el cas que hi
hagi continguts que no es puguin fer accessibles, oferir alternatives que sí que ho siguin o explicar els motius pels quals no poden ser-ho a la declaració d’accessibilitat.
Barcelona, 17 de juny de 2020
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

Control del compliment de la Resolució 706/XII, sobre la Comissió
Assessora sobre la Publicitat Institucional
290-00651/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 69247 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 706/XII, sobre la
Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional (tram. 290-00651/12), us informo del següent:
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La publicitat institucional de la Generalitat de Catalunya sempre busca promoure
i defensar els valors i les conductes que permetin consolidar la democràcia, el benestar social, la salut, el medi ambient, l’educació, la prevenció i la seguretat.
Els missatges que es difonen busquen implicar les ciutadanes i els ciutadans en
el procés de construcció d’una societat avançada des del punt de vista del seu progrés econòmic i social, i de la seva consciència cívica, tenint sempre present una
voluntat integradora i de cohesió del conjunt de la societat.
Aquestes són algunes de les campanyes recents que promouen tot els valors esmentats:
Jo Actuo Campanya institucional durant l’estat d’alarma per agrair a la ciutadania la seva actuació i contribució per combatre la Covid-19. Campanya amb un
missatge positiu i esperançador per reflectir totes les realitats viscudes durant la
pandèmia.
Agricultura Campanya per fomentar la compra de producte del nostre país i fer
visible l’esforç de ramaders, pescadors, agricultors que fan possible que tinguem
productes frescos, locals i de qualitat a la nostra disposició. Una compra de proximitat beneficia l’economia de Catalunya i el medi ambient.
Comerç local Campanya per fomentar la compra en els començos locals.
D’aquesta manera ajudem el nostre país a superar la crisi provocada per la Covid-19.
Hey Brain. Joventut internet Foment del bon ús d’internet per part dels joves,
com la no incitació a la violència, el respecte entre els jove, evitar la propagació de
fake news i controlar l’excés d’hores davant les pantalles.
8 de març Campanya sobre el Dia Internacional de la Dona Treballadora que
commemora la lluita de les dones per una participació en la societat més justa i
igualitària.
LGBTIfòbia Campanya per fomentar el respecte, la tolerància i la integració de
persones LGBTI en la nostra societat durant el Dia Internacional contra l’Homofòbia: gaifòbia, lesbofòbia, transfòbia i bifòbia.
Barcelona, 17 de juny de 2020
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

Control del compliment de la Resolució 709/XII, sobre l’adequació de
la plantilla del Cos de Mossos d’Esquadra per a garantir la seguretat
ciutadana
290-00654/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 69776 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 709/XII, sobre
l’adequació de la plantilla del Cos de Mossos d’Esquadra per a garantir la seguretat
ciutadana (número de tramitació 290-00654/12), us informo del següent:
La Junta de Seguretat de Catalunya va acordar, en la seva sessió de 6 de setembre de 2018, que la Comissió Mixta d’aquesta Junta és l’òrgan que ha d’establir el
procediment per a la dotació d’efectius de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra previst en el punt tercer de l’acta de la Junta de Seguretat de Catalunya de 14
de setembre de 2006.
Barcelona, 11 de juny de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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290-00669/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 68681 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 724/XII, sobre
l’impuls de mesures urgents per a erradicar el comerç il·legal (tram. 290-00669/12),
us informo del següent:
Durant el mes de novembre de 2019, el Departament d’Empresa i Coneixement,
per mitjà de l’Agència Catalana del Consum, va posar en marxa una campanya
informativa pel foment del Consum responsable, anomenada Practica un consum
responsable, mitjançant l’emissió de vídeos a les xarxes socials; falques de ràdio a
les emissores de més audiència; cartells il·lustratius arreu del territori i insercions
a mitjans impresos i mitjans digitals.
Aquesta campanya combina i promou una sèrie d’actituds, al voltant d’aquesta
idea de Consum responsable i inclou el foment del Consum local i de proximitat.
Amb aquesta campanya, des de l’Agència Catalana del Consum es treballa per
fomentar actituds ètiques envers el consum. Entre d’altres actituds que es promouen,
hi ha el foment del consum sostenible.
Les claus del consum sostenible són diverses: la compra de productes ecològics
o de proximitat; la reducció de residus optant per productes reutilitzables, reciclats o
reciclables o l’ús eficient i responsable de l’energia, entre d’altres.
Amb totes aquestes accions ajudem a minimitzar l’impacte mediambiental del
consum i contribuïm a la creació d’un futur més sostenible.
Espot consum responsable: https://www.youtube.com/watch?v=1B7W4oG3ZTA
El mes de març es va iniciar l’edició de tres espots per xarxes socials enfocats al
consum de proximitat, sostenible, responsable, conscient i no sexista (aquests espots
encara no s’han publicat).
La campanya de Consum Responsable, que havia de continuar els primers mesos
de 2020, resta interrompuda per la crisi sanitària COVID-19, i es posa en marxa una
campanya de difusió sostinguda durant el període de la crisi, anomenada Cuidem
el Consum.
El mecanisme de difusió creat a l’efecte, són una sèrie de 24 càpsules informatives en formats de vídeo o de falques de ràdio, que es difonen als mitjans digitals
de més difusió; les emissores de ràdio; les xarxes socials de l’Agència Catalana del
Consum (Twitter; Facebook; Instagram; Youtube) i aborden situacions i sectors en
possible conflicte i a l’hora fan foment d’aspectes tan rellevants en aquests moments,
com és el cas del Consum local i de proximitat.
Càpsula comerç de proximitat:
https://twitter.com/consumcat/status/1245426543502950400
https://www.youtube.com/watch?v=wrUqIlsz_S4
Càpsula informativa comerç i productors locals:
https://twitter.com/consumcat/status/1243111784921382912
Mones de Pasqua de pastisseries locals:
https://twitter.com/consumcat/status/1248294843945803777
Càpsula comerç local llibreries i floristeries per Sant Jordi:
https://twitter.com/consumcat/status/1252663034226585604
4.50.01. Compliment de resolucions

84

Càpsula servei a domicili comerç local:
https://www.youtube.com/watch?v=yHGn73IQH8I

BOPC 633
30 de juny de 2020

Info temporada de cireres per fomentar la compra de proximitat:
https://twitter.com/consumcat/status/1259732538928648192
Info fruites i verdures de temporada per fomentar consum de proximitat:
https://twitter.com/consumcat/status/1246432438919860230
Info receptes comerç de proximitat i evitar malbaratament d’aliments:
https://twitter.com/consumcat/status/1246431197355552771
https://twitter.com/consumcat/status/1241670951273664513
Petits canvis per menjar millor i de proximitat:
https://twitter.com/consumcat/status/1259542421286924290
D’altra banda, com és sabut, la Generalitat de Catalunya ve duent a terme campanyes de sensibilització contra el Top manta des de l’any 2011. Els dos últims anys
i sota el lema «No t’enganyis, no només compres un producte fals», aquesta campanya s’ha difós en mitjans de comunicació (inclòs TV i Catalunya Ràdio), via pública,
cartellera, aeroports, estacions de ferrocarril i xarxes socials.
Davant de la crisi sanitària del Covid-19 i dels enormes perjudicis que ha ocasionat en el sector comerç, les darreres setmanes el Govern de la Generalitat ha llançat
la campanya «Ara és el teu torn» tant a TV3, com a ràdio i xarxes socials. Aquesta
campanya vol posar en valor el fet que els establiments comercials hagin tancat per
protegir la ciutadania, la seva i la importància que tenen en el nostre teixit econòmic i social.
Precisament la crisi del Covid-19 és la raó que en el moment actual no hi hagi
pràcticament presència del Top manta als pobles i ciutats catalanes. Les actuacions
del Departament d’Empresa i Coneixement en aquest àmbit també s’han vist aturades, arran de la imperiosa necessitat d’atendre les urgències de les empreses del sector. No obstant això, si l’ocupació il·legal de la via pública es reprèn s’activaran els
mecanismes de col·laboració de les forces de seguretat per al seu control.
Per tal de conscienciar la ciutadania que no fomenti la situació de risc derivada
del Top manta, el Departament d’Empresa i Coneixement, per mitjà de la Direcció
General de Comerç, es preveu reprendre la campanya de comunicació contra el Top
manta, bàsicament a través de les xarxes socials, però amb dues modificacions respecte la campanya de 2019: a) es reforçarà el missatge de necessitat de deixar lliure
la via pública per tal que es pugui garantir la distància de seguretat entre persones,
i b) s’integrarà el missatge en la campanya que actualment hi ha en marxa («Ara és
el teu torn»), per tal d’aprofitar-ne el ressò mediàtic.
Tan bon punt s’identifiquin actuacions de venda il·legal es reprendran les actuacions de lluita per eradicar la venda il·legal en via pública que es consideri convenients. Es procedirà a la interlocució amb totes les institucions i agents socials afectats
per tal de fer una diagnosi de la situació davant d’una nova realitat.
Finalment, l’elaboració d’un Protocol contra la venda il·legal a la via pública i
l’adhesió per part de tots els agents implicats està pendent de signar-se. Un procés, el
de signatura, que va quedar aturat arran de la crisi del Covid-19. El procés de signatura d’aquest protocol es reprendrà en el moment que es consideri adequat, a partir
del consens entre les administracions i d’acord a l’anàlisi de la realitat.
Barcelona, 12 de juny de 2020
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement
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290-00671/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 68930 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 726/XII, sobre
el millorament de les condicions laborals dels transportistes portuaris (tram. 29000671/12), us informo del següent:
El certificat d’idoneïtat que expedeixen els diferents dipòsits de contenidors i les
terminals, es troba en una fase progressiva d’implantació. Existeixen 2 dipòsits de
contenidors (DEPOTS) a l’àrea del Port de Barcelona que ja estan fent servir aquesta documentació.
Progressivament s’aniran incorporant la resta i en la mesura que sigui possible
les pròpies terminals.
Pel que fa a la modificació dels plecs de condicions de les autoritats portuàries,
per tal que hi resti recollida la responsabilitat del consignatari sobre l’estat dels contenidors, s’està treballant conjuntament amb l’Autoritat Portuària de Barcelona per
iniciar actuacions als efectes de compliment d’aquest apartat de la resolució. Aquest
és un tema en el qual el Departament de Territori i Sostenibilitat no pot adoptar mesures directes ja que correspon a l’àmbit competencial de l’Estat.
Barcelona, 17 de juny de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 740/XII, sobre la instal·lació
d’un punt d’inspecció fronterera al port de Palamós
290-00678/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 69766 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del
Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 740/XII,
sobre la instal·lació d’un punt d’inspecció fronterera al port de Palamós (tram. 29000678/12), us informo del següent:
El Departament de Territori i Sostenibilitat, per entendre la importació i l’exportació a tercers països com a eina important per al creixement dels ports comercials i
el desenvolupament econòmic i social de les seves àrees d’influència, reiteradament
durant anys ha reivindicat en diverses ocasions la necessitat que es portin a terme
totes les actuacions i mesures de les que se’n disposin per tal que el port de Palamós,
sigui punt d’entrada en la UE de productes destinats al consum humà i un punt d’inspecció fronterera (PIF) per a les inspeccions veterinàries o fitosanitàries.
Actualment, en el port de Palamós es pot carregar i descarregar qualsevol mercaderia que provingui o es destini al mercat interior de la Unió Europea, així com
aquelles mercaderies provinents de tercers països que no responguin a la categoria
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de productes d’origen animal o no animal o vegetal destinats al consum humà o
animal.
En aquest sentit, els productes vegetals per a no consum humà, o d’origen o no
animal pel consum humà, que provenen de tercers països, d’acord amb la normativa
europea i estatal, han d’accedir al territori de la Unió per uns punts d’entrada habilitats pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, o pel Ministeri de Sanitat,
segons correspongui, i respondre d’uns controls i inspeccions fitosanitàries o veterinàries que es duen a terme en recintes habilitats i autoritzats per l’Estat Espanyol.
Durant un període de temps passat, l’inspector responsable designat per l’Estat Espanyol a Girona, es desplaçava al port palamosí per a realitzar la inspecció
d’aquells vegetals o productes vegetals que haguessin d’entrar al territori de la Unió.
Cal remarcar que el port de Palamós és una eina de desenvolupament del territori i per això cal seguir potenciant-lo, perquè pot aportar molts beneficis a diferents
nivells a les comarques gironines.
En els darrers mesos, el port comercial de Palamós ha estat immers, com gran
part de les infraestructures portuàries catalanes, en l’execució de les obres d’emergència necessàries per reparar els importants danys ocasionats pel temporal Glòria,
sens perjudici del desenvolupament de l’obra estratègica de reforç del dic de recer.
En aquest sentit, s’han prioritzat les actuacions destinades a la reparació de danys i
al reforç de les infraestructures, per garantir la seguretat dels usuaris i de les instal·
lacions i per adaptar-les a futurs temporals i al canvi climàtic.
En aquest sentit, el port comercial de Palamós, com el conjunt del sistema portuari
català, també ha patit les restriccions derivades de la declaració d’estat d’alarma per a
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 contingudes en el
RD 463/2020, de 14 de març, i el seu desplegament ha tingut un gran impacte en l’activitat portuària i en el conjunt d’usuaris, gestors i agents portuaris, especialment els que
han vist impossibilitada, reduïda o afectada la seva activitat, utilització i/o aprofitament
del domini públic portuari per la limitació de la llibertat de circulació de les persones i
les mesures de contenció en l’àmbit de les activitats. L’administració portuària ha prioritzat la gestió d’aquesta situació extraordinària i el manteniment dels serveis bàsics.
Tot i això, un cop superat aquest context d’excepcionalitat, es reprendran de nou
les peticions i treballs previs efectuats davant el Govern de l’Estat per a que es tramiti la disposició d’un punt d’inspecció fronterera al port de Palamós, en coordinació amb l’Ajuntament de Palamós i les autoritats portuàries.
Barcelona, 22 de juny de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 744/XII, sobre l’obertura
d’una línia d’autobús entre l’Alt Penedès i la Universitat Autònoma de
Barcelona
290-00682/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 68931 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 744/XII, sobre
l’obertura d’una línia d’autobús entre l’Alt Penedès i la Universitat Autònoma de
Barcelona (tram. 290-00682/12), us informo del següent:
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El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat els treballs per poder posar
en servei una nova línia de bus entre Vilafranca del Penedès-Sant Sadurní d’Anoia
i la Universitat Autònoma de Barcelona.
Al tractar-se d’un servei nou, d’acord amb la normativa vigent, la seva implantació requereix de la comunicació prèvia a la Unió Europea un any abans de la licitació i la publicació del corresponent anunci al Diari Oficial de la Unió Europea.
L’anunci es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea el 21 de gener de
2020 i ara s’està treballant en la preparació de la documentació administrativa per
poder licitar el servei que atenent a la normativa europea no es podrà licitar fins al
gener del 2021.
Així mateix, dins dels treballs que s’estan realitzant està la determinació del recorregut i les parades del servei.
Barcelona, 17 de juny de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 691/XII, per la qual s’aprova
el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
290-00718/12
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 68712 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament

Maria Àngels Chacon i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement, a l’empara
del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació en un mes del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Resolució 691/XII del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova el
Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor (261-00001/12),
adoptada pel Ple de Parlament el 18 de desembre de 2019.
Barcelona, 12 de juny de 2020
Maria Àngels Chacon i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament d’Empresa i Coneixement (reg. 68712).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 02.06.2020 al 22.06.2020) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà
el 23.06.2020, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2020.
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4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 130/XII, sobre la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals
390-00130/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 69381 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 130/XII, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 390-00130/12), us informo, amb el document
annex facilitat per la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació, de les actuacions que s’han portat a terme.
Barcelona, 17 de juny de 2020
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència
Annex

Respecte el punt 1 de la moció, en referència al nou contracte programa amb la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals:
– La CCMA està treballant en l’elaboració de l’esborrany del contracte programa.
– Durant els últims mesos, des de la CCMA s’han estat definint els objectius estratègics i les necessitats per als pròxims quatre anys, que s’adaptaran al nou mandat
marc quan el Parlament l’hagi aprovat.
– Aquesta proposta de contracte programa s’està elaborant complint amb les premisses establertes al punt 1b) de la Moció:
1. Assegurar el pluralisme polític, religiós i cultural.
2. Recollir l’obligació deis mitjans públics de garantir la veracitat i la imparcialitat, per a ésser garantía efectiva del dret del ciutadà a la llibertat d’informació.
3. Fomentar el debat plural sobre qüestions d’interès públic.
4. Fomentar la cohesió social, la convivència i el respecte a la diversitat.
5. Fomentar la igualtat entre dones i homes,i l’ús d’un llenguatge no sexista, en
tots els àmbits.
6. Assegurar la presència de la diversitat comarcal i local.
7. Reforçar el compromís deis mitjans públics en la promoció del catala i de
l’aranès.
8. Garantir l’accés de tots els grups socials, polítics, culturals i associatius representatius.
– Aquests treballs preparatoris han inclòs també reunions informatives amb els
representants deis comitès d’empresa de TV3 i de Catalunya Radio i amb els representants deis tres consells professionals per donar-los a conèixer els eixos bàsics del document de treball. A més, el Clúster Audiovisual de Catalunya, per iniciativa del Consell
de Govern de la CCMA i en representació del sector, ha fet un seguit d’aportacions que
s’han tingut igualment presents en la redacció de l’esborrany.
– El 26 de febrer de 2019 el Consell de Govern de la CCMA ha acordat iniciar
la tramitació per a l’aprovació del document d’esborrany i ja ha enviat als Comitès
d’Empresa i al Consell Assessor de Continguts i Programació de la CCMA perque
emetin l’informe preceptiu que estableix la Llei. Es té la voluntat d’ampliar el ventall d’entitats que, segons la llei, preceptivament han d’intervenir-hi, perque els Consells Professionals d’lnformatius i de Continguts de la Corporació també disposin de
l’oportunitat de plantejar les seves propostes.
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– Fet això, el Consell de Govern aprovarà, en els termes que preveu la Llei de la
CCMA, la proposta d’esborrany del Contracte Programa i es traslladarà al Govern
de la Generalitat per continuar la tramitació.
– Prèviament a l’aprovació del contracte programa, però, com la pròpia Moció
indica, cal que el Parlament de Catalunya aprovi un nou mandat marc, donat que
l’actual va deixar de tenir vigència l’any 2016. És aquest mandat marc el que ha
d’acabar de situar les coordenades que han de permetre la concreció del contracte
programa definitiu.
Pel que fa al punt 2, correspon al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, ja que
es tracta d’un organisme regulador independent.
Barcelona, 17 de juny de 2020
Antoni Molons Garcia, secretari

Control del compliment de la Moció 136/XII, sobre les violències
masclistes
390-00136/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 69382 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 136/XII, sobre les violències masclistes (tram. 390-00136/12), us informo, amb el document annex facilitat per l’Institut
Català de les Dones, de les actuacions que s’han portat a terme.
Barcelona, 18 de juny de 2020
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència
Annex

a) Desplegar completament la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista, i dotar-la d’un pressupost suficient per a combatre tots els àmbits de les violències masclistes, especialment els que no han estat desenvolupats: la violència sexual, el tràfic de dones i nenes amb finalitat d’explotació sexual, la mutilació genital femenina i el risc de patir-la, els matrimonis forçats,
la violència derivada dels conflictes armats i la violència contra els drets sexuals
i reproductius.
Estem d’acord en que el desplegament de la llei ha de ser en tots els àmbits. Per
això, a la SIMC s’ha creat l’Equip de Treball per a l’eradicació de la Mutilació Genital Femenina i els Matrimonis Forçats, s’ha renovat el protocol MGF, s’ha aprovat
el primer protocol per a l’eradicació dels Matrimonis Forçats i s’han elaborat els
protocols per a l’actuació en els dos casos, a més s’han desplegat actuacions a tot
el territori amb agents educatius i socials, entre altres, per a la prevenció i detecció. Igualment, s’està treballant amb els serveis contra la violència masclista per a
que incloguin les dones que han patit MGF i MF en els seus treballs de recuperació
i reparació.
b) Presentar en el termini de sis mesos les conclusions del grup de treball creat arran
de l’aprovació de la Moció 32/XII del Parlament, i d’acord amb el control de compli-
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ment d’aquesta moció, amb què s’han de determinar els recursos necessaris per a desplegar totalment i amb garanties la Llei 5/2008.
Fruit de la Moció 32/XII en què el Parlament de Catalunya instava el Govern a
desplegar totalment la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar
la violència masclista, i a dotar-la d’un pressupost suficient per a combatre tots els
àmbits de les violències masclistes, amb especial atenció als que no han estat desenvolupats: la violència sexual, el tràfic de dones i nenes amb finalitat d’explotació
sexual, la mutilació genital femenina i el risc de patir-la, els matrimonis forçats,
la violència derivada dels conflictes armats i la violència contra els drets sexuals
i reproductius, es va crear en el primer trimestre de 2019 un grup de treball en el
marc de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència
Masclista en què hi participen l’Administració de la Generalitat, els ens locals i les
entitats especialistes per a determinar conjuntament els recursos necessaris per a
desplegar amb garanties la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
Aquest grup de treball s’ha creat i posat en marxa sota el paraigües del Pacte Nacional contra la Violència Masclista amb l’objectiu final de posar en marxa un model català que pugui orientar els plans i programes que es despleguin a Catalunya, i,
en definitiva, que serveixi de guia per a totes les polítiques públiques relacionades.
El grup de treball per a l’impuls del Pacte Nacional per l’erradicació de les Violències Masclistes es recolza en l’ordenament jurídic relacionat amb aquest àmbit en el
nostre territori. Concretament, la Llei catalana 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les
dones a erradicar la violència masclista, la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre,
de mesures de protecció integral contra la violència de gènere i el Decret 60/2010,
d’11 de maig, de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la
Violència Masclista (CNVM). La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista consagra i garanteix un conjunt de drets per restituir
el projecte de vida de les dones en situació de violència masclista. Aquesta llei defineix jurídicament la violència masclista com aquella que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc
d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones. Tal com recull la Llei
catalana, la violència masclista es concreta en una diversitat d’abusos que pateixen
les dones. A partir d’aquí es distingeixen diferents formes de violència: física, psicològica, sexual i econòmica, que tenen lloc en àmbits concrets, en el marc d’unes
relacions afectives i sexuals, en els àmbits de la parella, familiar, laboral i sociocomunitari. En aquest sentit, l’apartat 1 de l’article 82 del text legal esmentat crea la
Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista,
com un òrgan específic de coordinació institucional, d’impuls, seguiment, control
i avaluació de les actuacions en l’abordatge de la violència masclista, i per tant, és
sota aquest paraigües de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada
contra la Violència Masclista que s’han de crear les bases d’aquest Pacte Nacional
per l’erradicació de les Violències Masclistes a Catalunya.
El primer objectiu específic a assolir del grup de treball del Pacte Nacional contra la Violència Masclista és determinar conjuntament, amb la participació de l’Administració de la Generalitat, els ens locals i les entitats especialitzades, els recursos
necessaris per desplegar amb garanties la 5/2008 de 24 d’abril, del dret de les dones
a erradicar la violència masclista.
Des de la posada en marxa del grup s’han realitzat 4 reunions de treball els dies
26 de març de 2019, 2 de juliol de 2019, 12 de novembre de 2019 i 22 de gener 2020,
a les quals han estat convocades totes les persones membre d’aquest grup de treball
i amb les quals s’ha treballat aquesta proposta de serveis i recursos a desplegar per
donar compliment al marc normatiu vigent. S’està treballant en la sistematització
dels resultats de la dinàmica realitzada per tal de concretar la proposta del grup en
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un document de bases per l’assoliment de l’objectiu que s’haurà de treballar en altres
espais de consens.
La previsió, abans de la pandèmia del Covid-19 era que, un cop es disposés del
document de bases elaborat i aprovat per aquest grup de treball, que es preveia per
abans que finalitzés el mes de març, s’obrís durant el mes d’abril un procés participatiu adreçat als grups parlamentaris i els ens locals. A finals de maig es preveia que
el grup de treball pogués integrar totes les noves aportacions en un document únic
del Pacte Nacional contra les Violències Masclistes, el qual se sotmetria a l’aprovació i signatura de tots els agents participants al llarg del mes de juny. Malauradament, la situació no ha permès complir aquest calendari, i a hores d’ara s’està en
procés d’actualitzar les adaptacions necessàries per dur-lo a terme.
c) Fer les accions necessàries per a incorporar les violències institucionals i digitals
en la Llei 5/2008, a partir de les conclusions dels informes d’avaluació i impacte elaborats durant els deu anys de vigència d’aquesta llei i de la proposta del grup de treball de
violència institucional creat dins la Comissió Nacional contra la Violència Masclista.
També, fruit de la Moció 32/XII en què el Parlament de Catalunya instava el Govern a crear un grup de treball sobre violència institucional contra les dones integrat
per institucions i entitats especialitzades perquè faci un diagnòstic de la violència institucional contra les dones i proposi línies d’actuació per a combatre-la, i a reformar la
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, per
a incorporar-hi la violència institucional contra les dones com a violència masclista,
es va conformar aquest grup en el marc de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista i del Pacte Nacional contra la Violència
Masclista durant el primer trimestre de 2019.
L’objectiu principal del grup és elaborar la proposta de reforma de la Llei 5/2008
per incorporar la violència institucional com a violència masclista i per l’assoliment
del mateix es treballa en la revisió dels diferents estudis i diagnosis dels serveis i
recursos, i en la detecció dels espais i practiques constitutives d’aquest tipus de violència, i en la proposta de línies d’actuació per combatre-la.
Des de la posada en marxa del grup s’han realitzat 4 reunions de treball els dies
25 de març de 2019, 19 de juny de 2019, 25 de setembre de 2019 i 14 de gener 2020,
a les quals han estat convocades totes les persones membre d’aquest grup de treball
i amb les quals s’ha treballat en la definició dels dos conceptes principals i interrelacionats: violència institucional i victimització secundària, en base a les recomanacions internacionals, la normativa vigent, la literatura existent en la matèria i el treball intern del grup. En aquesta línia també s’han tingut en compte els resultats dels
estudis en l’àmbit de les violències masclistes elaborats darrerament des de l’Institut
Català de les Dones, d’entre els quals destaca l’informe «10 anys de trajectes de dones en situació de violència masclista: itineraris, vivències i relats», encarregat per
l’ICD a l’entitat especialitzada Tamaia, que identifica pautes per millorar l’abordatge d’intervenció posant en el centre la veu de professionals de la xarxa i de les mateixes dones que relaten la seva experiència en el trànsit a través dels recursos de
la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a dones que pateixen violència masclista, i que per tant evidencien situacions en què han rebut violència institucional
o han estat revictimitzades.
Actualment, s’està treballant en l’aprovació d’un document de proposta de definició de violència institucional que reculli les situacions detectades i que pugui ser
inclosa en la proposta de modificació de la llei 5/2008.
d) Visibilitzar i prioritzar la lluita contra les violències masclistes en els pressupostos de la Generalitat per al 2020, tenint en compte, com a mínim, els aspectes següents:
1r. Complementar el II Programa d’intervenció integral contra les violències
masclistes 2019-2022 amb un detall pressupostari en què es concretin tots els recursos necessaris per a desenvolupar les activitats, tant les que es financen amb re-
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cursos propis de la Generalitat com les finançades amb recursos del Pacte d’Estat
contra la violència de gènere. Així mateix, visibilitzar totes les despeses previstes i
executades pels departaments del Govern en la lluita contra les violències masclistes.
2n. Augmentar el pressupost de l’Institut Català de les Dones en quatre milions
d’euros per a assolir, com a mínim, l’executat el 2008, i destinar el 60% d’aquest
import, com a mínim, a abordar la lluita contra les violències masclistes, especialment en l’àmbit de la prevenció, la formació, l’atenció i la reparació de les víctimes,
tot especificant les mesures concretes que es volen impulsar amb aquest increment
pressupostari.
Un cop completada la recollida de la informació de tots els departaments de la
Generalitat de Catalunya, l’Institut Català de les Dones va procedir a l’elaboració
de l’Informe de seguiment del Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 20192022. Aquest informe, tancat a mitjans d’abril, recull el detall de l’execució pressupostària 2019 en relació amb les actuacions previstes en el moment d’aprovar-se el
pla, la incorporació d’algunes actuacions no inicialment previstes i la previsió pressupostària i d’actuacions corresponent a l’any 2020. Aquesta informació també es
detalla per departaments, així com per als sis eixos d’acció plantejats pel Pla, el tercer dels quals desenvolupa concretament el II Programa d’intervenció integral contra les violències masclistes. A continuació s’exposa la informació de despesa 2019
i previsió 2020, tant per departaments, com per eixos.
Seguiment Pla estratègic per Eixos d’Acció
Previsió 2019

Execució 2019

Previsió 2020

Eix 1

1.523.870,00 €

3.127.310,11 €

1.652.268,00 €

Eix 2

10.226.783,00 €

10.100.972,02 €

10.225.000,00 €

Eix 3

29.548.120,76 €

35.006.538,39 €

35.994.207,84 €

Eix 4

1.869.306,00 €

1.339.939,26 €

1.577.191,45 €

Eix 5

210.786,99 €

242.328,32 €

78.589,60 €

Eix 6

29.121.326,85 €

29.875.672,35 €

38.022.311,10 €

72.500.193,60 €

79.692.760,45 €

87.549.567,99 €

Execució 2019 i Previsió 2020 del Pressupost del Pla estratègic per Departaments
Previsió 2019

Execució 2019

Previsió 2020

Pre

8.575.641,51 €

7.681.968,38 €

10.077.818,87 €

Veh

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Exi

12.903.997,00 €

11.714.073,39 €

20.525.000,00 €

Int

364.855,15 €

314.817,84 €

92.477,05 €

Edu

644.920,00 €

1.154.465,85 €

63.000,00 €

Slt*

4.048.512,41 €

3.872.219,00 €

0,00 €

Tes

500.010,00 €

636.671,18 €

499.000,00 €

Clt

3.350.838,00 €

6.632.755,47 €

6.960.309,93 €

Jus

8.274.001,17 €

12.827.811,50 €

12.806.747,47 €

TSF

23.995.507,88 €

26.338.514,78 €

25.261.417,45 €

EMC

194.416,33 €

179.559,13 €

300.708,27 €

PDA

29.300,00 €

34.300,00 €

35.000,00 €

ARP

9.618.194,15 €

8.305.603,93 €

10.328.088,95 €

72.500.193,60 €

79.692.760,45 €

87.549.567,99 €

*Previsió 2020 estimada: 3.872.219,00 €, no computada al total perquè resta pendent la seva concreció final per
actuacions, com a conseqüència de la situació generada per la Covid-19.
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L’avaluació del Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere corresponent a
l’any 2019 conclou que la despesa realitzada en actuacions de prevenció i atenció a
les violències masclistes va ser de 37.869.163,50€ (Eix d’acció 3, més algunes actuacions de prevenció dels eixos d’acció 1 i 2), dels quals 20.108.249,41€ corresponen a
fons de l’Administració de la Generalitat i 17.760.914,09€ corresponen als fons del
Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere.
Eix d’Acció 3 del Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere
A continuació s’indica el grau d’execució de les actuacions previstes en el II Programa d’Intervenció Integral contra la Violència Masclista:
Grau d’Execució 2019 de les actuacions del II Programa d’Intervenció Integral
contra la Violència Masclista
Executades Iniciades
Eix 3. Violències Masclistes

77

17

Pendents

Total

13

107

3r. Destinar en els pressupostos de la Generalitat per al 2020 els recursos necessaris per a acabar l’any 2020 amb setze serveis d’intervenció especialitzada en
violències masclistes en funcionament, per tal de garantir l’equilibri territorial i l’assistència especialitzada.
En el moment de donar resposta per al seguiment d’acompliment de la moció
estan oberts i en funcionament 12 SIE i un servei anàleg d’atenció a dones que han
patit violència masclista i es troben en situació de consum de drogues. Està previst,
tal i com està reflectit als pressupostos, obrir-ne tres més abans que acabi el 2020.
4t. Destinar en els pressupostos de la Generalitat per al 2020 els recursos necessaris per a augmentar, com a mínim en dotze, els serveis substitutoris de la llar, afegits als que ja s’ha previst de posar en funcionament el 2019 amb recursos del Pacte
d’Estat contra la violència de gènere.
Les previsions de la moció han estat acomplertes i àmpliament superades: l’any
2019 hi havia 9 SSL i, en el moment d’escriure aquest informe, ja hi ha 24 SSL en
funcionament, als que caldria afegir un servei anàleg d’acolliment especialitzat per
a dones que estan en situació de consum de drogues i un altre de dones trans. La
previsió actual és que a finals d’aquest any es puguin obrir 3 serveis més. Val la pena
afegir que la situació d’increment de l’afectació de la violència masclista al llarg de
la crisi COVID estan fet que el Govern, per donar-hi resposta, estigui treballant en
aquests moments per a l’obertura d’uns 10 SSL addicionals que encara no es poden
confirmar.
5è. Elaborar plans d’inserció laboral específics per a víctimes de violència masclista que incloguin itineraris personalitzats sobre orientació, formació i requalificació professional.
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha posat en marxa a través de les seves oficines de Treball (OT), una xarxa d’atenció a les dones en situació de violència
masclista, amb personal professional especialitzat a cadascuna de les 69 OT que hi
ha arreu del territori.
Aquesta Xarxa d’atenció es caracteritza per:
– Ser un servei de proximitat. Les 69 OT són punt d’atenció.
– Les persones demandants d’ocupació en situació de violència masclista tenen
assignada una persona de referència a la seva oficina, amb formació específica i
permanent.
– Treballar en xarxa, tant internament com amb la Xarxa territorial d’atenció integral contra la violència masclista, especialment amb els Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE).
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– Garantir la protecció i confidencialitat de les dades de les dones en situació de
violència masclista.
– Participar en el disseny de polítiques actives d’ocupació específiques per a les
persones demandants d’ocupació en situació de violència masclista.
– Promoure la participació de les dones en situació de violència masclista en els
processos de selecció per a la cobertura de vacants i accions ocupacionals.
El personal especialitzat de la Xarxa de les oficines de Treball, a través de les entrevistes de tutoria amb les demandants d’ocupació en situació de violència masclista, acorden el seu projecte professional, ajuden a implementar-lo i en fan seguiment.
D’altra banda, el SOC disposa del programa SOC-Treball i Formació DONA, destinat a dones demandants d’ocupació en situació de violència masclista i/o en situació
d’atur de molt llarga durada i prioritàriament més grans de 52 anys. Aquest programa combina la contractació de 12 mesos i la formació i està dotat amb 10 M€.
e) Dur a terme el desplegament reglamentari de tots els serveis de la Xarxa d’Atenció
i Recuperació Integral de les dones en situacions de violència masclista, tal com preveu
el Programa d’intervenció integral contra la violència masclista, amb la fita de l’any
2021, i també dels circuits territorials per a garantir l’equitat.
El circuit s’està equilibrant amb l’ampliació dels serveis d’atenció i d’acolliment
SIE de 8 a 16 i l’increment de 9 a 25 SSL, així com el treball amb els ens locals per
a l’atenció d’urgència dotant de recursos per a l’acolliment i el tractament de forma
urgent.
f) Desenvolupar i aprovar durant el primer trimestre de 2020 un nou model, amb
la reglamentació corresponent, dels serveis d’allotjament d’emergència per a víctimes de violència masclista. Aquest model ha d’assegurar uns estàndards mínims
i l’equitat territorial.
Durant el 2020 s’està treballant per a fer la revisió i dotar de recursos incidint en
els criteris i establint un model que ens permeti l’equitat territorial i la cobertura de
totes les dones que ho necessitin de Catalunya. Com ja ha estat dit, els SIE passaran de ser 8 a ser 16 al llarg de 2020 i els SSL de 9 a 28, per ara, i 38 si els treballs
actualment en curs arriben a bon port. Igualment, val a dir que el contracte programa per a l’atenció urgent des del municipi estava dotat inicialment en 608.915 € en
l’exercici 2019 per arribar a 50 ens locals, en el 2020 es dotarà en 1.513.915 € i cobrirà la totalitat del territori. És a dir, per primera vegada, els serveis d’atenció a la
urgència cobriran tot el territori del principat de Catalunya.
g) Redactar un informe d’impacte de gènere del projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2020 que permeti visibilitzar tots els recursos i polítiques que inclouen
partides destinades a les polítiques d’igualtat entre homes i dones i a la lluita per a l’erradicació de les violències masclistes.
L’avaluació del Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere corresponent a
l’any 2019, finalitzada a mitjans d’abril, inclou igualment la previsió de totes les actuacions i recursos en polítiques de gènere i de lluita contra la violència masclista
de tots els departaments per a l’any 2020, com ha quedat reflectit a l’apartat anterior.
Igualment el departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda, ha associat les
actuacions incloses en el Pla estratègic als programes pressupostaris corresponents.
h) Revertir les retallades que ha sofert el programa pressupostari «322. Polítiques de
dones» en els pressupostos de la Generalitat els darrers deu anys, del qual formen part
la xarxa serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD), la línia 900 900 120 d’atenció a dones en situació de violència, els programes de formació i capacitació en matèria
de violència masclista i el pla de formació del personal de les administracions públiques
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en matèria d’igualtat entre gèneres i de lluita contra la violència masclista, com a serveis i actuacions més destacats.
En el projecte de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya s’ha incorporat un
increment de 2 M€ per al finançament dels contractes programes pers als serveis
d’informació i atenció a les dones dels ens locals, fins arribar a l’import de 5,1 M€
l’any 2020.
Igualment cal destacar les previsions pressupostàries pel que fa a la despesa de
l’Institut Català de les Dones en el marc del Pla director de formació en equitat de
gènere 2017-2020. A partir de 2017, amb l’inici del diagnòstic de necessitats i la
posterior elaboració del Pla director de Formació, es van incrementar les accions
de formació en un 80% respecte a la mitjana de cursos que realitzava l’ICD durant
els anys 2013-2016, que era de 25 cursos per any i es va passa als 46 cursos per any
dels anys 2017 i 2018. Pel que fa al pressupost invertit en formació durant el 2017
va ser de 50.853,60 € i el 2018 va ser de 142.965,22 €, gràcies a l’inici del Postgrau
de Polítiques d’Igualtat de Gènere a la Gestió Pública, el que novament, va suposa
representar un fort increment de la despesa, de fins al 180 %. Durant l’any 2018 es
va seguir amb el desenvolupament i la implementació del Pla director de formació
en equitat de gènere de Catalunya que, amb la clara intenció de convertir-se en un
instrument de transformació i canvi, permet la integració efectiva de la perspectiva
de gènere en les actuacions públiques.
L’any 2019, el Pla director de formació en equitat de gènere impulsat i finançat
per l’Institut Català de les Dones ha executat un total de 213.880,00 €, el qual representa més d’un 49% d’increment en relació amb l’any anterior. D’aquest import
87.675,71€ s’han destinat a activitats formatives en l’àmbit de la igualtat de gènere i
126.204,29€ s’han esmerçat en activitats formatives per a la prevenció i l’abordatge
de les violències masclistes.
Per a l’any 2020, pel que fa a aquest Pla director també es preveu un important
increment de gairebé el 27% en relació amb l’any 2019, fins a arribar a un import total de 271.064,07 €, 108.005,82 € en l’àmbit de la igualtat de gènere, i 163.058,25 €
en abordatge de les violències masclistes.
A més, arrel de la Covid-19, també s’ha reforçat la línia 900 900 120 com una
estratègia essencial per contrarestar les agreujades dificultats de les dones en moments de confinament per accedir a serveis i altres suports com familiars i amistats,
enfront la situació crítica i greu que suposa un confinament forçat amb l’agressor.
En aquest període l’Institut Català de les Dones també ha ampliat el servei del telèfon 900900120 habilitant una línia de whatsapp 671778540, que fa més accessible
la comunicació escrita i immediata amb les persones professionals d’aquest servei
(psicòlogues, treballadores socials, metgesses i advocades) que fins ara només es
podia fer a través del correu electrònic 900900120@gencat.cat.

Barcelona, 17 de juny de 2020
Laura Martínez Portell, presidenta Institut Català de les Dones
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Control del compliment de la Moció 152/XII, sobre la implantació
d’unitats forenses que puguin atendre les víctimes de gènere i
sobre diverses mesures retributives per al personal al servei de
l’Administració de justícia i per als funcionaris de la Generalitat
390-00152/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 69373 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 152/XII, sobre la implantació d’unitats forenses que puguin atendre les víctimes de gènere i sobre diverses mesures retributives per al personal al servei de l’Administració de justícia i per als funcionaris
de la Generalitat (tram. 390-00152/12), us informo del següent:
La primera unitat de valoració forense integral (UVFI) que va entrar en funcionament a Catalunya, com a experiència pilot, va ser la de la Ciutat de la Justícia de
Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat. Implantada l’any 2009, en virtut de la Instrucció SG 2/2009, de 10 de setembre, donant assessorament tècnic als cinc jutjats de
violència sobre la dona de Barcelona i al Jutjat de Violència sobre la Dona de l’Hospitalet del Llobregat, i integrada per metges i metgesses de l’Institut de Medicina
Legal de Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC), psicòlegs i psicòlogues i treballadors i treballadores socials de l’Equip d’Assessorament Tècnic Penal (EATP)
de Barcelona. S’hi integren també, d’acord amb el tipus de conflicte, professionals,
psicòlegs/es i treballadors/es socials, de l’Equip d’Assessorament a l’àmbit familiar
(EATAF).
A finals de 2010, es va implantar la segona UVFI al partit judicial de Gavà, per
tal de donar assessorament tècnic al Jutjat de Violència sobre la Dona de Gavà.
Aquestes experiències pilot d’implantació han tingut un resultat molt limitat en
nombre d’intervencions fetes sota el model d’UVFI per diversos motius.
A la resta del territori de Catalunya, tot i que no s’havien implantat pròpiament
aquestes unitats, l’assessorament tècnic especialitzat que aquestes proporcionen es
va anar prestant per l’IMLCFC i l’EATP. La implantació a la resta del territori, restava supeditada a l’evolució de les experiències pilot de Barcelona i Gavà.
Per tot això, la Secretaria General (SG) del Departament de Justícia, en data 24
d’octubre de 2019 va aprovar el Pla d’actuació per a implantar les unitats de valoració forense integral de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya,
seguint diferents fases d’implementació i un calendari d’implantació progressiva:
La primera fase d’implementació efectiva es va dur a terme als partits judicials
de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa per tal
de donar resposta als jutjats amb funcions de violència sobre la dona dels respectius
partits judicial, les quals van entrar en funcionament el passat mes de gener.
D’acord al Pla de la SG, l’activitat d’aquestes UVFI s’avaluarà conjuntament per
l’IMLCFC i per la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia
Juvenil (DGEPCJJ), amb la finalitat d’incorporar les millores necessàries i assegurar-ne el funcionament correcte, essent objecte d’especial avaluació el grau de demanda, per tal de dimensionar correctament els respectius equips, l’eficàcia del seu
Protocol de funcionament i el sistema tecnològic desenvolupats.
Per a aquesta avaluació, s’ha creat en el mateix Protocol de Funcionament de les
UVFI una comissió tècnica de seguiment formada per responsables de l’IMLCFC i
de la DGEPCJJ de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima. Aquesta comissió tècnica es reunirà de forma ordinària semestralment, o extra-
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ordinàriament a instància de qualsevol de les parts participants. A finals del 2020,
n’avaluarem globalment el funcionament i els resultats.
Durant l’any 2021, d’acord amb els resultats de l’avaluació feta i en funció de les
possibilitats organitzatives, tècniques i de recursos humans, les UVFI es podrien
anar implantant de forma progressiva a la resta de partits judicials de Catalunya.
Cal destacar, però, que tant les demandes de les UVFI ja implantades com el
seu seguiment i avaluació s’ha vist afectat per la suspensió de l’activitat judicial en
motiu de l’excepcionalitat que actualment estem vivint davant la crisi sanitària per
la Covid-19.
Així doncs, al Departament de Justícia continuem treballant per poder implementar les UVFI als partits judicials amb més població i donar la resposta més efectiva i apropiada a les víctimes de violència de gènere.
El Departament de Justícia, en el període comprès entre els mesos d’octubre de
2018 i gener de 2019, va dur a terme un Grup de treball de caràcter tècnic format
per representants del Departament de Justícia i de les organitzacions sindicals amb
representació en la Mesa de Negociació del personal al servei de l’Administració de
justícia, que tenia per objecte fer una anàlisi de l’actual sistema retributiu del personal al servei de l’Administració de justícia, conèixer les necessitats detectades pels
diversos interlocutors i cercar punts de trobada que permetin abordar escenaris i
propostes de futur que permetin situar el complement específic del personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya a la mitjana estatal. Aquesta anàlisi
es va concretar durant l’any 2019 en un seguit de mesures i propostes diverses en
funció dels diferents escenaris pressupostaris possibles que es van recollir en el document de conclusions del Grup de treball.
Els nous pressupostos de la Generalitat han previst una partida a aquest efectes,
de forma que un cop consignats es podran reprendre les converses en seu de Mesa de
negociació.
Pel que fa a la devolució del darrer tram de la paga extra de l’exercici 2013, cal
tenir en compte que la Mesa General de Negociació dels Empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya va ratificar, en data 17 de desembre de
2018, l’Acord d’11 de desembre de 2018, sobre el retorn de les quanties equivalents
a les pagues extraordinàries que es van deixar de percebre en els exercicis 2013
i 2014.
Quant a l’import de la paga extra que es va deixar de percebre en l’exercici 2013,
l’Acord preveu el seu retorn en els termes següents:
– Any 2019: Abonament d’un 40%, del qual ja s’ha donat compliment:
• Un 10% durant el primer trimestre de l’any 2019, que es va fer efectiu a la nòmina del mes de març de 2019.
• I el 30% restant a partir de l’aprovació del pressupost de l’any 2019, que es va
fer efectiu a la nòmina del mes d’octubre de 2019.
Resta doncs donar compliment a l’abonament, durant el 2020, del darrer tram de
la paga extra, un 60%, tal com es va preveure a l’Acord:
– Any 2020: un 60% de la paga corresponent a l’any 2013
L’Administració ha expressat, en diverses ocasions, la seva voluntat de donar
compliment a l’Acord signat. En aquest sentit, cal tenir en compte les darreres previsions normatives que han inclòs expressament aquest reconeixement:
• La Llei 4/2020, de 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2020, que preveu a la disposició addicional novena que durant l’exercici 2020,
el personal afectat percebrà el 60% de les quanties que va deixar de percebre en
aplicació dels Acords GOV/19/2013 i GOV/20/2013, del 26 de febrer.
En definitiva, de conformitat amb l’Acord signat amb les organitzacions sindicals, CCOO i UGT, i l’habilitació expressa de la Llei de pressupostos, l’Administració va comunicar, a la reunió de la Mesa General dels Empleats Públics, que va tenir
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lloc ahir dia 15 de juny, que l’abonament del 60% de la paga extra de l’any 2013 es
farà efectiu a la nòmina del mes de juliol.
D’aquesta manera, amb aquest darrer abonament, el Govern dona compliment
al compromís que va adquirir de reintegrar a tots els funcionaris de la Generalitat el 60% de de les quanties que va deixar de percebre en aplicació de l’Acord
GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari 2013 i l’Acord
GOV/20/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció
de les despeses del personal de l’Administració de Justícia, per a l’exercici pressupostari 2013.
Barcelona, 15 de juny de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb
la consellera de Cultura sobre la presumpta malversació de fons
públics a la Institució de les Lletres Catalanes
354-00213/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Cultura, en la sessió 18, tinguda el 23.06.2020,
DSPC-C 509.

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

Rebutjada per la Comissió de Cultura, en la sessió 18, tinguda el 23.06.2020,
DSPC-C 509.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Política
Lingüística davant la Comissió de Cultura perquè expliqui les
accions que es duen a terme per a donar compliment a l’Informe de
fiscalització 9/2019, corresponent a l’exercici del 2016
356-00645/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la
sessió 18, tinguda el 23.06.2020, DSPC-C 509.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del projecte
Vozes davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre els seus
projectes per a la integració per mitjà de les orquestres i les corals
356-00646/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la
sessió 18, tinguda el 23.06.2020, DSPC-C 509.

Sol·licitud de compareixença de Miquel Curanta i Girona, director
de l’Institut Català de les Empreses Culturals, davant la Comissió
de Cultura perquè informi sobre les línies generals de treball i els
projectes de l’Institut
356-00649/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la
sessió 18, tinguda el 23.06.2020, DSPC-C 509.

Sol·licitud de compareixença de Laura Borràs Castanyer, exconsellera
de Cultura, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la
presumpta malversació de fons públics a la Institució de les Lletres
Catalanes
356-00652/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la
sessió 18, tinguda el 23.06.2020, DSPC-C 509.

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Ponsatí-Murlà, director de la
Institució de les Lletres Catalanes, davant la Comissió de Cultura
perquè informi sobre la presumpta malversació de fons públics a la
Institució
356-00653/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la
sessió 18, tinguda el 23.06.2020, DSPC-C 509.
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Sol·licitud de compareixença de Pere Aumedes Ferré, en
representació del Circuit Urgellenc, davant la Comissió de Cultura
perquè informi sobre les sales de cinema petites de les Terres de
Ponent
356-00669/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la
sessió 18, tinguda el 23.06.2020, DSPC-C 509.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de
Músics Activistes de Catalunya davant la Comissió de Cultura perquè
informi sobre la situació dels músics
356-00705/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la
sessió 18, tinguda el 23.06.2020, DSPC-C 509.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del sindicat de
tècnics Tecnicat davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre
la situació dels tècnics del sector cultural
356-00706/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la
sessió 18, tinguda el 23.06.2020, DSPC-C 509.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Secció
de Cultura i Espectacles de la Confederació Nacional del Treball
davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la situació dels
treballadors del sector cultural
356-00707/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la
sessió 18, tinguda el 23.06.2020, DSPC-C 509.
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Sol·licitud de compareixença de Jusèp-Lois Sans Socasau, president
de l’Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana, davant la Comissió de
Cultura perquè informi sobre la situació de l’occità a Catalunya
356-00722/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la
sessió 18, tinguda el 23.06.2020, DSPC-C 509.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Creació,
Acció Territorial i Biblioteques davant la Comissió de Cultura perquè
expliqui el projecte d’unificació del sistema de lectura pública
356-00726/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la
sessió 18, tinguda el 23.06.2020, DSPC-C 509.

Sol·licitud de compareixença de Laura Borràs i Castanyer, diputada al
Congrés dels Diputats i exconsellera de Cultura, davant la Comissió
de Cultura perquè informi sobre la gestió de la Institució de les
Lletres Catalanes
356-00747/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la
sessió 18, tinguda el 23.06.2020, DSPC-C 509.

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

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la
sessió 18, tinguda el 23.06.2020, DSPC-C 509.
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Sol·licitud de compareixença del president de la Junta de Govern de
la Institució de les Lletres Catalanes davant la Comissió de Cultura
perquè informi sobre la contractació pública irregular de la Institució
de les Lletres Catalanes
356-00752/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Cultura, en la sessió 18, tinguda el 23.06.2020,
DSPC-C 509.

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

Rebutjada per la Comissió de Cultura, en la sessió 18, tinguda el 23.06.2020,
DSPC-C 509.

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Ponsatí Murlà, director de la
Institució de les Lletres Catalanes, davant la Comissió de Cultura
perquè informi sobre la contractació pública irregular de la Institució
de les Lletres Catalanes
356-00754/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Cultura, en la sessió 18, tinguda el 23.06.2020,
DSPC-C 509.

Sol·licitud de compareixença d’una representació dels comitès
d’empresa de Nissan a Catalunya davant les comissions d’Empresa
i Coneixement i de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi
sobre el futur de l’empresa a Catalunya
356-00792/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP Cs, GP JxCat, GP PSC-Units, GP CatECP, SP CUP-CC,
SP PPC (reg. 70055).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies,
25.06.2020.
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Proposta de compareixença d’Oriol Ponsatí, director de la Institució
de les Lletres Catalanes, davant la Comissió de la Sindicatura
de Comptes perquè informi sobre la seva posició amb relació al
procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2020, sobre la
Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018
362-00008/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

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

4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

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

Sessió informativa feta en la sessió 23 de la Comissió d’Empresa i Coneixement,
tinguda el 25.06.2020, DSPC-C 512.

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

Compareixença de David Pont López, en representació del comitè de
vaga dels muntadors d’escenaris de la Fira de Barcelona, davant la
Comissió de Cultura per a informar sobre la vaga i les reivindicacions
dels muntadors d’escenaris
357-00620/12
DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 18 de la Comissió de Cultura, el 23.06.2020, DSPC-C 509.

Compareixença de Ramón Mas Espinalt davant la Comissió de
Cultura perquè informi sobre la situació del sector de les discoteques
357-00657/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comissió de Cultura, tinguda el 23.06.2020,
DSPC-C 509.
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Compareixença d’Oriol Ponsatí-Murlà, director i responsable de
la contractació pública de la Institució de les Lletres Catalanes,
davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a informar
sobre la seva posició amb relació al procediment relatiu a l’Informe
de fiscalització 2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes,
corresponent a l’exercici del 2018
363-00002/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

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

4.70.05.

Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de l’Oficina de l’Expresident de la Generalitat Pasqual
Maragall corresponent al 2019
334-00097/12
PRESENTACIÓ: JOSEFINA VALLS I VILA, DIRECTORA DE SERVEIS DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
Reg. 69064 / Coneixement: Mesa del Parlament, 25.06.2020

A la Mesa del Parlament

Ens han fet arribar la memòria 2019 de l’oficina expresident Maragall, i en compliment d’allò que estableix l’article 7.3 de la Llei 6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut
dels expresidents de la Generalitat de Catalunya, us la fem arribar, adjunta.
Atentament,
Barcelona, 16 de juny de 2020
Josefina Valls i Vila, directora de Serveis
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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