
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 800/XII del Parlament de Catalunya, sobre el foment del teletreball
250-00976/12
Adopció 9

Resolució 801/XII del Parlament de Catalunya, sobre el suport a Nissan i les mesu-
res per a afrontar els reptes del sector automobilístic
250-01023/12
Adopció 9

Resolució 802/XII del Parlament de Catalunya, sobre el sector de la venda no se-
dentària
250-01031/12
Adopció 10

Resolució 827/XII del Parlament de Catalunya, sobre les mesures urgents per a ga-
rantir la seguretat ciutadana i erradicar la venda il·legal a l’espai públic de Sitges
250-00971/12
Adopció 10

Resolució 828/XII del Parlament de Catalunya, sobre els efectius del Cos de Mossos 
d’Esquadra destinats a la Jonquera amb unitats canines antidroga
250-00974/12
Adopció 11

Resolució 829/XII del Parlament de Catalunya, sobre la dotació del material tecno-
lògic necessari al Cos de Mossos d’Esquadra perquè pugui dur a terme adequada-
ment les seves funcions
250-00978/12
Adopció 11

Resolució 830/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’un protocol de 
neteja i desinfecció de la roba dels mossos d’esquadra en cas d’activació del Pro-
tocol per presència d’artròpodes
250-00979/12
Adopció 12

Resolució 831/XII del Parlament de Catalunya, sobre la dotació del Cos de Mossos 
d’Esquadra a les regions policials Ponent i Pirineu Occidental
250-00984/12
Adopció 12

Resolució 832/XII del Parlament de Catalunya, sobre el Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i recreatius
250-00989/12
Adopció 13

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reforçament de la connexió del Camí de Sant Jaume 
amb les rutes principals
250-01334/12
Retirada 14
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei per a eliminar els privilegis de caràcter retributiu dels expresidents 
de la Generalitat, els expresidents del Parlament i els exconsellers
202-00074/12
Proposta de tramitació en lectura única davant el Ple 15

Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2005, del 27 de desembre, del règim 
d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat
202-00076/12
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 15

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, del 22 d’abril, de l’estatut dels 
expresidents de la Generalitat
202-00077/12
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 15

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 26/2020, del 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària 
i administrativa
203-00051/12
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 16

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la formació en la detecció i prevenció del maltractament 
infantil per als professionals de la pediatria
250-00769/12
Canvi de Comissió tramitadora 28

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a impulsar el projecte 
del centre recreatiu i turístic Hard Rock a Vila-seca i Salou
250-01206/12
Esmenes presentades 29

Proposta de resolució sobre la reassignació de les competències en funció pública
250-01323/12
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la necessitat d’aplicar les propostes de l’Informe de la 
Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l’Automoció
250-01324/12
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la dotació de mitjans telemàtics a les seus judicials
250-01325/12
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre el garantiment de la inserció laboral de les persones 
amb discapacitat en la crisi posterior a la Covid-19
250-01326/12
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre el retorn de l’activitat firaire
250-01327/12
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la inclusió de Catalunya en la xarxa certificada de zo-
nes verdes de la Unió Europea
250-01328/12
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 31
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Proposta de resolució sobre les escoles privades de música
250-01329/12
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la necessitat d’una nova regulació completa en matè-
ria de caça
250-01330/12
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre l’increment de la dotació de la prestació econòmica 
de serveis bàsics
250-01331/12
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la dotació de les escoles oficials d’idiomes amb els 
professors i els mitjans necessaris per a garantir la continuïtat dels cursos
250-01332/12
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre el foment de la mediació en els contractes de lloguer 
d’habitatges i habitacions per als joves estudiants
250-01333/12
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre el compliment del principi de neutralitat per al respecte 
del dret fonamental a la llibertat ideològica
250-01335/12
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre el tractament de la corrupció als mitjans de comuni-
cació públics
250-01336/12
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policials a Mataró davant l’incre-
ment de la delinqüència i de les ocupacions
250-01337/12
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre els funcionaris de les forces i els cossos de seguretat 
en llur funció de policia judicial
250-01338/12
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre el millorament de les polítiques d’habitatge en matèria 
de lloguer social i assequible
250-01339/12
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre l’adopció dels acords necessaris per a deixar sense 
efecte l’increment de sancions en matèria de caça
250-01340/12
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la responsabilitat parlamentària pel malbaratament de 
recursos públics amb propaganda separatista difosa per les delegacions del Go-
vern a l’exterior
250-01341/12
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34
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Proposta de resolució sobre l’escalada de la violència i la crisi de drets humans a Xile
250-01342/12
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la reactivació urgent del Pla territorial parcial del Pe-
nedès
250-01343/12
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre la residència Domusvi Can Buxeres, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
250-01344/12
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre la seguretat dels professionals de la salut
250-01345/12
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre l’atenció de les persones amb trastorns de l’espectre 
autista i llurs famílies durant la crisi de la Covid-19
250-01346/12
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre el suport al sector del transport discrecional i turístic 
de viatgers arran de la crisi de la Covid-19
250-01347/12
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre mesures urgents per al reforç educatiu a l’estiu
250-01348/12
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policials a Santa Coloma de Gra-
menet davant l’increment de la delinqüència i els robatoris
250-01350/12
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre mesures de conscienciació i sensibilització sobre la 
soledat no desitjada
250-01351/12
Tramesa a la Comissió 37
Termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre els tràmits necessaris per a la signatura d’un conveni 
de col·laboració amb el Casal Lambda
250-01352/12
Tramesa a la Comissió 37
Termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre els mecanismes de reforç contra la violència infantil
250-01353/12
Tramesa a la Comissió 37
Termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre la retirada de la campanya No em canvïis la llengua
250-01354/12
Tramesa a la Comissió 37
Termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre la necessitat del reforç en les mesures de polítiques 
de la infància
250-01355/12
Tramesa a la Comissió 38
Termini de presentació d’esmenes 38
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Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pla de futur per al sector del salva-
ment aquàtic
250-01356/12
Tramesa a la Comissió 38
Termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents contra els discursos 
transfòbics i excloents
250-01357/12
Tramesa a la Comissió 38
Termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre la reprogramació de les convocatòries i els projectes 
suspesos del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
250-01358/12
Tramesa a la Comissió 39
Termini de presentació d’esmenes 39

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
Tramesa a la Comissió 39
Termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre la situació d’inseguretat ciutadana a Mataró
250-01360/12
Tramesa a la Comissió 39
Termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre la implantació urgent d’un programa de reforç educa-
tiu i esportiu
250-01361/12
Tramesa a la Comissió 40
Termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre el garantiment de mesures de protecció i tests ràpids 
al personal dels centres educatius
250-01362/12
Tramesa a la Comissió 40
Termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre la creació d’una escola nàutica i pesquera a Palamós
250-01363/12
Tramesa a la Comissió 40
Termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a l’Escola Malagri-
da, d’Olot
250-01364/12
Tramesa a la Comissió 40
Termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre el lideratge femení
250-01365/12
Tramesa a la Comissió 41
Termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre la corrupció política dels alts càrrecs
250-01366/12
Tramesa a la Comissió 41
Termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre la integració de l’Administració autonòmica de Cata-
lunya en el Sistema de Seguiment Integral en els Casos de Violència de Gènere, 
Sistema VioGén
250-01367/12
Tramesa a la Comissió 41
Termini de presentació d’esmenes 41
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Proposta de resolució sobre la dedicació íntegra dels Fons Europeus de Desenvo-
lupament Regional a les finalitats previstes
250-01368/12
Tramesa a la Comissió 42
Termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre la reducció del tipus impositiu aplicable a l’impost so-
bre 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
Tramesa a la Comissió 42
Termini de presentació d’esmenes 42

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
Tramesa a la Comissió 42
Termini de presentació d’esmenes 42

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
Tramesa a la Comissió 43
Termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre l’adaptació a les noves necessitats laborals de les em-
preses en formació digital a l’era post-Covid-19
250-01372/12
Tramesa a la Comissió 43
Termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre el teletreball
250-01373/12
Tramesa a la Comissió 43
Termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a atendre els alum-
nes amb paràlisi cerebral i altres necessitats d’educació especial
250-01374/12
Presentació: GP Cs 44

Proposta de resolució sobre el garantiment de la neutralitat i del respecte de l’or-
denament jurídic vigent per part del Govern
250-01375/12
Presentació: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 45

Proposta de resolució sobre la promoció de la connexió del Camí de Sant Jaume 
de Catalunya amb la ruta principal
250-01376/12
Presentació: GP Cs 47

Proposta de resolució de condemna de l’agressió a professionals de la informació 
i el subsegüent atac violent a la delegació de TV3 a Lleida
250-01377/12
Presentació: GP Cs 48

Proposta de resolució sobre l’emplaçament de l’Agència de la Natura de Catalunya 
a les Terres de l’Ebre
250-01378/12
Presentació: GP CatECP 49

Proposta de resolució sobre la transició energètica
250-01379/12
Presentació: GP PSC-Units 50

Proposta de resolució sobre els efectes de la Covid-19 i les empreses emergents
250-01380/12
Presentació: GP Cs 51

Proposta de resolució sobre els fons provinents de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques destinats a finalitats socials
250-01381/12
Presentació: GP ERC 52
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2019, sobre Gestió de Serveis 
Sanitaris, corresponent a l’exercici del 2016
256-00031/12
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 54

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2019, sobre Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya, Turisme i Muntanya, corresponent a l’exercici del 2016
256-00032/12
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 56

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2019, sobre l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017
256-00033/12
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 58

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2019, sobre la Fundació Institut 
de Ciències Fotòniques, corresponent a l’exercici del 2017
256-00034/12
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 60

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2019, sobre les eleccions al Con-
sell General d’Aran de l’any 2019
256-00035/12
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 61

3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura de 
Comptes o altres actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes de l’elaboració d’un 
informe de fiscalització relatiu a la concessió de subvencions a la Plataforma pro 
Seleccions Esportives Catalanes
253-00019/12
Presentació: GP Cs 63
Termini de presentació d’esmenes 63

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i 
Econòmiques
406-00006/12
Designació de la presidència 64
Adscripció de diputats del GP PSC-Units; GP JxCat; GP CatECP; SP CUP-CC; SP PPC 64

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències per 
a Gent Gran
407-00008/12
Adscripció de diputats del GP CatECP; GP PSC-Units; SP PPC; GP Cs; GP ERC 65

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Composició de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències per 
a Gent Gran
408-00032/12
Acord 67

Composició de la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i 
Econòmiques
408-00034/12
Acord 67

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 742/XII, sobre l’establiment d’un sistema 
ferroviari de rodalia a Lleida
290-00680/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  67
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 141/XII, sobre la digitalització del teixit productiu
390-00141/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 69

Control del compliment de la Moció 160/XII sobre els pressupostos per al 2020
390-00160/12
Designació de la Comissió competent 72

Control del compliment de la Moció 161/XII sobre les polítiques de dones
390-00161/12
Designació de la Comissió competent 72

Control del compliment de la Moció 162/XII sobre l’abordatge des del sistema sa-
nitari de les violències sexuals contra els infants
390-00162/12
Designació de la Comissió competent 72

Control del compliment de la Moció 163/XII sobre la introducció de la perspectiva 
de gènere en el sistema sanitari
390-00163/12
Designació de la Comissió competent 72

Control del compliment de la Moció 164/XII, sobre la relació entre la percepció del 
funcionament de la democràcia espanyola segons les dades del Centre d’Estudis 
d’Opinió i l’Informe d’Amnistia Internacional
390-00164/12
Designació de la Comissió competent 72

Control del compliment de la Moció 165/XII, sobre la planificació per a gestionar els 
riscos derivats de la campanya d’estiu
390-00165/12
Designació de la Comissió competent 73

Control del compliment de la Moció 166/XII, sobre les mesures de foment de la 
cultura per a superar la crisi derivada de la pandèmia de Covid-19
390-00166/12
Designació de la Comissió competent 73

Control del compliment de la Moció 167/XII, sobre el model educatiu
390-00167/12
Designació de la Comissió competent 73

Control del compliment de la Moció 168/XII, sobre la situació d’emergència educativa
390-00168/12
Designació de la Comissió competent 73

Control del compliment de la Moció 169/XII, sobre les discriminacions en els dife-
rents àmbits
390-00169/12
Designació de la Comissió competent 73

Control del compliment de la Moció 170/XII, sobre les mesures en l’àmbit econòmic 
i social en la situació derivada de la pandèmia de Covid-19
390-00170/12
Designació de la Comissió competent 74

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’Autoritat Catalana de Protecció de Dades corresponent al 2019
334-00098/12
Presentació: Directora, de L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 74
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 800/XII del Parlament de Catalunya, sobre el foment del 
teletreball
250-00976/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 22, 11.06.2020, DSPC-C 503

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 11 de juny de 
2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el foment del teletreball 
(tram. 250-00976/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari 
Republicà (reg. 51062).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a defensar i promoure els avantatges 

d’una implantació progressiva del teletreball, seguint les prioritats de l’estratègia 
de política industrial que estableix el Pacte Nacional per a la Indústria, inclosa una 
campanya específica de sensibilització d’empreses i directius, que afavoreixi signi-
ficativament la competitivitat de les empreses.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió, 

José María Cano Navarro

Resolució 801/XII del Parlament de Catalunya, sobre el suport 
a Nissan i les mesures per a afrontar els reptes del sector 
automobilístic
250-01023/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 22, 11.06.2020, DSPC-C 503

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 11 de juny de 
2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el suport a l’empresa Nis-
san Motor Ibérica (tram. 250-01023/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 
Parlamentari Republicà (reg. 51062).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reunir-se de manera immediata amb la direcció de Nissan, amb la resta de les 

principals empreses del sector de l’automòbil i amb els agents socials per a trobar 
una solució als importants reptes que han d’afrontar.

b) Adoptar les mesures necessàries perquè la producció de les plantes automobi-
lístiques de Catalunya continuïn essent capdavanteres de la tecnologia actual.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió, 

José María Cano Navarro
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Resolució 802/XII del Parlament de Catalunya, sobre el sector de la 
venda no sedentària
250-01031/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 22, 11.06.2020, DSPC-C 503

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 11 de juny de 
2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el sector de la venda no 
sedentària (tram. 250-01031/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parla-
mentari Republicà (reg. 51062).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aplicar una moratòria als sectors comercials que necessiten una elevada in-

versió de capital per a adaptar-se a la legislació ambiental en matèria de transport 
i mobilitat, amb l’objectiu que la transició no suposi un greuge per a llur activitat.

b) Estudiar la possibilitat d’impulsar un pla d’ajuts que permeti de renovar les 
instal·lacions i les parades desmuntables, transportables o mòbils, inclosos els ve-
hicles tenda, que fan servir els professionals del sector de la venda no sedentària.

c) Impulsar una campanya de difusió de les activitats de promoció dels mercats 
de venda no sedentària, i potenciar-ne la comunicació digital.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió, 

José María Cano Navarro

Resolució 827/XII del Parlament de Catalunya, sobre les mesures 
urgents per a garantir la seguretat ciutadana i erradicar la venda 
il·legal a l’espai públic de Sitges
250-00971/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 27, 26.06.2020, DSPC-C 513

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 26 de juny de 2020, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre les mesures urgents per a garantir la 
seguretat ciutadana i erradicar la venda il·legal a l’espai públic de Sitges (tram. 250-
00971/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà 
(reg. 51050).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Actuar proactivament contra la delinqüència organitzada i la venda il·legal als 

carrers del municipi de Sitges i dels nuclis de Garraf i de les Botigues, tant pel que 
fa a l’ocupació de l’espai públic com pel que fa a la venda de productes falsificats, 
pràctiques que són perjudicials per a la seguretat pública, la convivència, l’activitat 
econòmica local i els llocs de treball.
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b) Incrementar la col·laboració i la cooperació amb l’Ajuntament de Sitges i amb 
la seva policia local, amb l’objectiu de detectar, prevenir, investigar i perseguir 
aquestes pràctiques il·legals i els problemes de seguretat al municipi.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2020
La secretària en funcions de la Comissió, Anna Tarrés i Campà; el president de 

la Comissió, Matías Alonso Ruiz

Resolució 828/XII del Parlament de Catalunya, sobre els efectius 
del Cos de Mossos d’Esquadra destinats a la Jonquera amb unitats 
canines antidroga
250-00974/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 27, 26.06.2020, DSPC-C 513

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 26 de juny de 2020, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’increment del nombre d’agents dels Mos-
sos d’Esquadra a la Jonquera amb unitats canines antidroga (tram. 250-00974/12), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 51051).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les mesures necessàries 

perquè el municipi de la Jonquera disposi d’un nombre suficient de mossos d’esqua-
dra, dotats amb unitats canines antidroga, que puguin exercir correctament la tasca 
d’erradicació de les activitats delictives que hi duen a terme les bandes organitzades 
que trafiquen amb drogues.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2020
La secretària en funcions de la Comissió, Anna Tarrés i Campà; el president de 

la Comissió, Matías Alonso Ruiz

Resolució 829/XII del Parlament de Catalunya, sobre la dotació del 
material tecnològic necessari al Cos de Mossos d’Esquadra perquè 
pugui dur a terme adequadament les seves funcions
250-00978/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 27, 26.06.2020, DSPC-C 513

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 26 de juny de 2020, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la dotació del material tecnològic necessari 
al Cos de Mossos d’Esquadra perquè puguin dur a terme les seves funcions adequa-
dament (tram. 250-00978/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parla-
mentari Republicà (reg. 51052).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar el Cos de Mossos d’Esquadra 

amb el material tecnològic necessari perquè pugui dur a terme les seves funcions 
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amb la major precisió i el major rigor possibles, d’acord amb les disponibilitats pres-
supostàries i amb un estudi acurat que en justifiqui la necessitat en cada cas.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2020
La secretària en funcions de la Comissió, Anna Tarrés i Campà; el president de 

la Comissió, Matías Alonso Ruiz

Resolució 830/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’un 
protocol de neteja i desinfecció de la roba dels mossos d’esquadra 
en cas d’activació del Protocol per presència d’artròpodes
250-00979/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 27, 26.06.2020, DSPC-C 513

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 26 de juny de 2020, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre l’elaboració i l’aplicació d’un protocol 
de neteja i desinfecció de la roba dels agents en cas que s’activi el protocol per pre-
sència d’artròpodes o altres malalties infeccioses amb un alt grau de contagi (tram. 
250-00979/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Re-
publicà (reg. 51053).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i aplicar un protocol de 

neteja i desinfecció de la roba dels mossos d’esquadra, incloent-hi l’uniforme regla-
mentari, la roba de paisà i les bates dels agents de la unitat científica, en els casos 
en què s’activi el Protocol per presència d’artròpodes o altres malalties infeccioses 
amb un alt grau de contagi.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2020
La secretària en funcions de la Comissió, Anna Tarrés i Campà; el president de 

la Comissió, Matías Alonso Ruiz

Resolució 831/XII del Parlament de Catalunya, sobre la dotació del 
Cos de Mossos d’Esquadra a les regions policials Ponent i Pirineu 
Occidental
250-00984/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 27, 26.06.2020, DSPC-C 513

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 26 de juny de 2020, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre el trasllat de la sala de coordinació regio-
nal de Ponent-Pirineus dels Mossos d’Esquadra (tram. 250-00984/12), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà (reg. 
51054).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya, amb relació a les regions policials Ponent i Pirineu 

Occidental, insta el Govern a: 



BOPC 637
3 de juliol de 2020

1.10. Acords i resolucions 13 

a) Millorar l’eficàcia i l’eficiència dels mossos d’esquadra que hi són destinats, 
tant pel que fa a recursos materials com a dotació de personal, per fer front a les 
retallades dels darrers anys per part de la Generalitat, atenent especialment les ne-
cessitats d’aquest territori en matèria de seguretat.

b) Fer un front comú entre les diferents administracions de les comarques com-
preses en aquestes regions policials, inclòs el Consell General d’Aran, per defensar 
un model de seguretat equitatiu que pugui donar resposta a les demandes d’aquest 
territori.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2020
La secretària en funcions de la Comissió, Anna Tarrés i Campà; el president de 

la Comissió, Matías Alonso Ruiz

Resolució 832/XII del Parlament de Catalunya, sobre el Projecte de 
llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatius
250-00989/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 27, 26.06.2020, DSPC-C 513

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 26 de juny de 2020, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre el Projecte de llei d’ordenació de les acti-
vitats d’espectacles públics i recreatius (tram. 250-00989/12), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 51055).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar-li en el termini de sis mesos un nou projecte de llei d’ordenació de 

les activitats d’espectacles públics i recreatius,.
b) Incorporar en l’articulat del projecte l’esmena continguda en el Protocol contra 

les violències sexuals en entorns d’oci, per tal de fer més efectiu aquest instrument.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2020
La secretària en funcions de la Comissió, Anna Tarrés i Campà; el president de 

la Comissió, Matías Alonso Ruiz
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reforçament de la connexió del Camí 
de Sant Jaume amb les rutes principals
250-01334/12

RETIRADA

Retirada pel GP Cs (reg. 70034).
Coneixement: Mesa del Parlament, 30.06.2020.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

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

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

D’acord amb l’article 138 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s’acorda 
de proposar al Ple que la Proposició de llei per a eliminar els privilegis de caràcter 
retributiu dels expresidents de la Generalitat, els expresidents del Parlament i els ex-
consellers sigui tramitada pel procediment de lectura única.

Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2005, del 27 de 
desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de 
la Generalitat
202-00076/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 06.07.2020 al 17.07.2020).
Finiment del termini: 20.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, del 22 d’abril, de 
l’estatut dels expresidents de la Generalitat
202-00077/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 06.07.2020 al 17.07.2020).
Finiment del termini: 20.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.
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3.01.03. Decrets llei

Decret llei 26/2020, del 23 de juny, de mesures extraordinàries en 
matèria sanitària i administrativa
203-00051/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 70159 / Coneixement: Mesa del Parlament, 30.06.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 30 de juny de 2020, ha 
pres coneixement del Decret llei 26/2020, del 23 de juny, de mesures extraordinàries 
en matèria sanitària i administrativa, publicat al DOGC 8161, 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 25 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 23 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 SIG20VEH0947 - Projecte de decret llei de mesures extraordi-
nàries en matèria sanitària i administrativa.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.

Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en 
matèria sanitària i administrativa

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’11 de març de 2020 l’Organització Mundial de la Salut va declarar 

la situació d’emergència ocasionada pel brot epidèmic de la Covid-19 com a pan-
dèmia internacional i la declaració de l’estat d’alarma mitjançant el Reial decret 
463/2020, de 14 de març, el Govern de la Generalitat ha aprovat diferents mesu-
res en diversos àmbits per tal de pal·liar els efectes desfavorables que ha ocasionat 
aquesta crisi sanitària, mesures que, en alguns cassos, resulta necessari, atesa la 
nova situació, mantenir o adaptar, sens perjudici de complementar-les amb altres 
que assegurin i coadjuvin a l’efectivitat de les actuacions fins ara adoptades.

És per això que es dicta aquest nou Decret llei que s’estructura en 3 capítols, 
10 articles, dues disposicions addicionals, una disposicions transitòria i dues dis-
posicions finals.

En el capítol 1, referit a les mesures de caràcter sanitari, es contenen un seguit 
de mesures que han de permetre mantenir el control dels mecanismes de resposta 
a la situació sanitària. Així, l’article 1, parteix del reconeixement que l’impacte de 
la pandèmia de la Covid-19 sobre el nostre país ha exigit un sobreesforç al sistema 
públic de salut de Catalunya. La implicació dels professionals i entitats del siste-
ma ha estat exemplar i, a la vegada, s’ha complementat amb una àmplia mobilitza-
ció dels recursos disponibles al conjunt de la societat, en especial amb la suma a 
la resposta assistencial dels centres i establiments sanitaris privats i de les mútues 
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d’accidents de treball organitzada per l’autoritat sanitària (Departament de Salut i 
Servei Català de la Salut) en coordinació amb els conjunt del sistema.

En aquests moments, en un context d’excepcionalitat en què la crisi sanitària, 
malgrat continguda, encara no s’ha superat, es requereix preservar aquelles eines 
de gestió que s’han mostrat eficaces per afrontar col·lectivament els reptes de la 
pandèmia i garantir el dret a la protecció de la salut de la població en les millors 
condicions possibles. L’adopció de les mesures normatives proposades s’ha d’inter-
pretar en aquest context. L’evidència clínica apunta a la incidència de possibles re-
brots de la malaltia. Davant això, l’experiència acumulada al llarg dels darrers me-
sos ha demostrat l’interès social en mantenir oberts canals institucionalitzats per 
facilitar a l’autoritat sanitària un accés immediat a l’augment de la capacitat pro-
ductiva del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Les condicions actuals de l’evolució de la pandèmia no justifiquen una reserva 
integral del conjunt del potencial assistencial dels recursos sanitaris privats, ni una 
intervenció sobre els mateixos. No obstant, les necessitats de salut pública i una 
planificació responsable i coherent amb aquesta realitat, sí justifiquen preservar la 
capacitat d’accés immediat del Sistema públic de salut als seus recursos i la con-
tinuïtat de la seva integració funcional, en termes temporals, al SISCAT sota una 
triple dimensió.

En primer lloc, respecte la gestió del període transitori de recuperació de la 
normalitat en l’àmbit de l’atenció sanitària. La dedicació integral dels recursos 
públics a la pandèmia també ha tensionat els serveis sanitaris en relació a la seva 
activitat ordinària, amb una afectació sobre l’assistència a la salut de les persones 
que pot mitigar-se si, temporalment, el SISCAT veu ampliats els seus recursos 
funcionals.

En segon lloc, amb l’objectiu d’afrontar augments de demanda assistencial 
fruit de la incidència directa de la Covid-19, que poden manifestar-se amb un alt 
grau de variabilitat en funció de cada territori i, per tant, requereixen mantenir es-
tructures de resposta flexibles i immediates, procurant protegir la continuïtat dels 
serveis en el conjunt de línies assistencials.

En tercer lloc, sota la perspectiva d’abordar plans de contingència en aquells 
àmbits on sigui necessari i amb la intensitat que la realitat de cada supòsit exigeixi.

La possibilitat real d’un rebrot també aconsella garantir la capacitat productiva 
dels laboratoris i poder utilitzar mesures per evitar abusos o manca de capacitat, i 
per aquest motiu es preveuen mesures com la de fixar preus màxims en cas neces-
sari, o subjectar l’activitat privada dels laboratoris a autoritzacions prèvies.

Certament, l’evolució de la pandèmia mostra signes positius. No obstant, el 
deure de donar una resposta eficaç al dret a la protecció de la salut, atesa l’evi-
dència clínica que pronostica possibles rebrots, la intensitat dels quals pot tornar 
a constituir una amenaça per a les estructures estables del SISCAT, aconsella una 
acció proactiva i decidida de l’autoritat sanitària per anticipar-se als pitjors es-
cenaris. En aquest sentit, les polítiques i mesures normatives ja desenvolupades 
amb èxit fins al moment, no poden, encara, suprimir-se sense incórrer en un risc 
innecessari. Les extensions funcionals d’espais al servei de centres hospitalaris 
del SISCAT al conjunt del país, constitueixen una xarxa de seguretat per absorbir 
pics de pressió assistencial com a conseqüència directa de la pandèmia. L’autori-
tat sanitària, doncs, actuant a través del Servei Català de la Salut, ha de continuar 
retenint la capacitat per gestionar-les i valorar la seva necessitat de continuïtat en 
cada context, sempre en funció de les previsions dels experts en salut pública i la 
valoració objectiva de les necessitats i la capacitat d’obtenir la cobertura requerida 
per a l’atenció sanitària en cada moment. Aquesta necessitat també aconsella man-
tenir la mesura d’excepcionar aquests espais de les regulacions tecnicosanitàries i 
l’autorització sanitària.
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A l’article 3, es dona una nova redacció a l’article 11 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, el qual, amb aquesta redacció adaptada, es manté vigent en els termes 
de la disposició addicional primera. La fonamentació de la modificació proposada 
ve donat pel fet que l’emergència sanitària provocada per la Covid-19 és vigent i 
aquesta mesura en matèria de personal, en concret en matèria d’incompatibilitats, 
resulta adient a fi de poder abordar eventuals situacions de reactivació per rebrots 
que es poguessin produir en l’evolució d’aquesta emergència sanitària.

Per la seva part, a l’article 4, es modifica el Decret 159/2007, de 24 de juliol, 
pel qual es regula la recepta electrònica i la tramitació telemàtica de la prestació 
farmacèutica a càrrec del Servei Català de la Salut, mesura que enllaça amb la 
implantació efectiva de l’administració electrònica. En un context on la seguretat 
de pacients i professionals pot veure’s significativament millorada per accions en 
aquesta línia de cara a promoure una assistència sanitària menys dependent, en 
allò que no sigui estrictament imprescindible, de la presencialitat directa. Aquesta 
mesura, a més va en la línia de determinades accions de desburocratització dels 
serveis assistencials.

L’article 5 modifica el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió de residus 
sanitaris, la mesura es fonamenta en el fet que ells residus Biosanitaris del grup 3, 
son residus de risc que requereixen l’adopció de mesures de prevenció tant dintre 
com a fora del centre sanitari generador, atès que poden representar un risc per a 
la salut laboral i pública.

Entre els residus biosanitaris trobem els residus infecciosos, que són els resi-
dus procedents de pacients amb malalties infecto-contagioses que poden ser ori-
gen de transmissió a través dels seus residus. Entre aquestes malalties es troba la 
Covid-19.

L’estat de coneixement de la malaltia en el moment de la seva inclusió en l’an-
nex del Decret 27/1999, de 9 de febrer, de residus sanitaris, mitjançant el 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 ma-
tèria tributària i econòmica, no va permetre concretar quin residu, dels procedents 
de malalts de la Covid-19, era susceptible de transmetre la malaltia. Actualment 
som coneixedors que són les secrecions respiratòries dels malalts de la Covid-19 
les que tenen capacitat infecciosa, la qual cosa aconsella modificar l’annex en 
aquest sentit.

A l’article 6 es regula el règim d’informació per part de les empreses de ser-
veis funeràries i que afecta a la Resolució SLT/799/2020, d’1 d’abril, per la qual 
es determina la recollida i transmissió de les dades de les persones difuntes per 
part de les empreses prestadores de serveis funeraris durant la situació de pandè-
mia causada per la Covid-19 ha servit per registrar les defuncions per Covid-19 
a Catalunya de manera exhaustiva i immediata durant la pandèmia i les fases de 
desconfinament.

Aquest Registre ha mostrat la seva utilitat en el monitoratge de la Covid-19 a 
Catalunya i serà de major utilitat en potencials rebrots que es puguin esdevenir. 
Per la qual cosa es considera oportú mantenir la col·laboració amb les empreses de 
serveis funeraris durant els propers mesos. La continuïtat en la declaració diària 
de defuncions permetrà identificar amb rapidesa qualsevol canvi de la tendència o 
de les característiques de la mortalitat i, en conseqüència, prendre les decisions de 
manera més informada i diligent.

L’article 7 estableix la regulació de l’àmbit de la intervenció del Departament 
de Salut en les residències tot mantenint els criteris que s’han seguit durant el pe-
ríode de vigència de l’estat d’alarma. Aquest precepte ha de ser dictat atès que la 
normativa estatal en què es concretava l’abast de la intervenció, com s’ha dit de 
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contingut semblant, ha perdut vigència. Per altra banda aquesta disposició es com-
plementa amb el manteniment de la resta de preceptes dels decrets llei 12/2020, 
de 10 d’abril i 13/020 de 21 d’abril, en relació amb les competències en matèria de 
residències.

El capítol 2, amb dos articles, introdueix dues mesures administratives. L’arti-
cle 8, introdueix una mesura preventiva en relació amb les cooperatives catalanes. 
Davant la possibilitat que es produeixin més expedients de regulació d’ocupació, 
tot i la finalització de l’estat d’alarma, es prorroga fins el 31 de desembre de 2020 
la mesura que estableix l’article 5.3 del Decret Llei 10/2020, de 27 de març, pel 
qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanita-
ri, econòmic i social del Covid-19, que, de forma excepcional, autoritza el consell 
rector a acordar la suspensió total o parcial de l’activitat cooperativitzada de to-
tes les persones sòcies treballadores, sòcies de treball, o persones treballadores o 
d’una part d’aquestes quan es donin una sèrie de requisits establerts a l’article 5.3 
esmentat.

L’article 9 modifica l’article únic del Decret llei 22/2020, de 2 de juny, pel qual 
es determinen els òrgans competents per tramitar les sancions per incompliments 
de la normativa reguladora de l’estat d’alarma denunciats pels diferents cossos po-
licials. Aquest Decret llei es va tramitar perquè el conseller competent en matèria 
d’Interior pogués delegar la competència sancionadora en matèria de protecció ci-
vil, però no pretenia afectar les competències locals. Amb la nova redacció aques-
ta delegació s’entén sens perjudici de les competències que la normativa vigent 
atribueixi a les administracions locals i es deixa constància del règim especial del 
municipi de Barcelona.

El capítol 3 es refereix a les mesures en l’àmbit de les persones jurídiques de 
dret privat i juntes de propietaris en règim de propietat horitzontal. Les restric-
cions a la mobilitat imposades durant la vigència de l’estat d’alarma podien incidir 
d’una forma especialment negativa sobre l’organització, l’activitat i el compliment 
de les obligacions legals i estatutàries per part de les persones jurídiques de dret 
privat subjectes a les disposicions del dret civil català, incloses les societats co-
operatives, i de les juntes de propietaris de les comunitats subjectes a règim de 
propietat horitzontal. Per evitar-ho, el Govern va adoptar diverses solucions, mit-
jançant el Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures 
extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social del Covid-19, 
com l’ampliació dels terminis inicialment previstos per a la reunió dels òrgans 
d’aquestes entitats, la possibilitat d’ajornar o modificar les reunions convocades 
amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma, l’ampliació del termini per ela-
borar, aprovar i presentar els comptes anuals o la possibilitat de celebrar reunions 
i adoptar acords per mitjà de videoconferència o, fins i tot, d’adoptar acords sense 
reunió, de conformitat amb els requisits previstos pel Codi civil de Catalunya i en-
cara que els estatuts no ho preveiessin.

Amb la finalització de l’estat d’alarma, terme final de les habilitacions esmen-
tades, s’han aixecat completament les restriccions a la circulació, però segueixen 
vigents diverses mesures, com el manteniment d’una distància física mínima inter-
personal, que dificulten o impedeixen la concentració de nombres elevats de per-
sones en un mateix lloc. L’impacte de la pandèmia, la durada de l’estat d’alarma i 
la vigència d’aquestes mesures aconsellen mantenir temporalment diverses mesu-
res de caràcter extraordinari amb la mateixa finalitat perseguida per l’article 4 del 
Decret llei 10/2020, de 27 de març, de facilitar el funcionament i el compliment 
de les obligacions legals per part de les associacions, les fundacions i les juntes de 
propietaris. En aquesta mateixa línia, en l’àmbit de les societats cooperatives, el 
Decret llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social 
i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19, va per-
llongar algunes de les mesures previstes pel Decret llei 10/2020, de 27 de març, 
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més enllà de la data de finalització de la declaració de l’estat d’alarma i fins al 31 
de desembre de 2020.

Amb aquesta mateixa finalitat, l’article 10 d’aquest Decret llei estén de forma 
temporal i extraordinària algunes de les mesures adoptades sota la vigència de 
l’estat d’alarma per facilitar el funcionament de les associacions, les fundacions 
i les comunitats de propietaris, tot tenint en compte les noves circumstàncies i, 
per tant, la conveniència de reduir o condicionar l’abast de la regulació extraor-
dinària vigent fins ara. Així, es disposa que el còmput dels terminis per convocar 
reunions ajornades i per elaborar, aprovar i presentar comptes anuals es reprendrà 
una vegada transcorreguts tres mesos a partir de la data de finalització de l’estat 
d’alarma, s’estén fins a 31 de desembre de 2020 la possibilitat de celebrar reunions 
i adoptar acords per videoconferència o altres mitjans anàlegs, encara que els es-
tatuts no ho prevegin, s’admet l’adopció d’acords sense reunió, fins a la mateixa 
data i en determinades circumstàncies, i se suspèn fins al 30 d’abril l’obligació de 
convocar i celebrar les juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim 
de propietat horitzontal, tot admetent la possibilitat que la junta ordinària es pu-
gui reunir dins d’aquest termini, amb determinades condicions, i entenent que el 
darrer pressupost anual aprovat resta prorrogat fins a la celebració de la propera 
junta ordinària.

Les mesures contingudes en aquest article es dicten a l’empara de l’article 129 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i es fonamenten en l’extraordinària i urgent 
necessitat d’adoptar-les per facilitar que les associacions, les fundacions i les jun-
tes de propietaris puguin desenvolupar llur activitat i fer front a llurs obligacions 
legals en un context de represa en què la prevenció i la seguretat obliguen a evitar 
la concurrència d’un gran nombre de persones en un mateix espai.

Respecte la disposició addicional primera, l’apartat 1 manté vigents determi-
nats preceptes d’anteriors decrets lleis dictats durant l’estat d’alarma.

En primer lloc, es manté la vigència, en la nova redacció donada per l’article 3 
d’aquest Decret llei, de l’article 11 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, els motius 
ja explicats anteriorment.

En segon lloc, es manté la vigència dels articles 5, 6 i disposició addicional 
tercera del Decret llei 8/2020, 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 ma-
tèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures. Respecte de l’article 5, 
malgrat la bona evolució de la pandèmia en el nostre territori, la situació d’emer-
gència sanitària encara perdura i es preveu que en qualsevol moment puguin ser 
necessàries actuacions sanitàries urgents i immediates davant l’aparició de rebrots 
de la Covid-19. Aquesta circumstància aconsella que tant el Departament de Salut, 
com les entitats que d’ell en depenen, disposin d’una cobertura legal que establei-
xi clarament i sense interpretacions la possibilitat de celebrar contractes per fer 
front a la Covid-19 a l’empara del que preveu l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes de sector públic, per la qual es transposen a l’ordena-
ment jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/
UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. D’altra banda, respecte de l’article 6 és 
el resultat de la constatació del fet que la utilització de mitjans electrònics en ses-
sions d’òrgans de govern resulta necessària, ja que l’evidència clínica en el context 
de la pandèmia aconsella l’adopció de mesures de distanciament físic com a acció 
preventiva en tots els àmbits on sigui possible. En paral·lel, l’evolució tecnològica 
posa a l’abast de les entitats els recursos per garantir la seguretat i la confidenciali-
tat en el procés de presa de decisions a distància amb plenes garanties, que en cap 
cas les comprometen ni qüestionen el model de funcionament dels òrgans col·legi-
ats en cap extrem. Actualment, doncs, es constata plena solvència de les solucions 
tecnològiques disponibles per no amenaçar cap dret ni garantia en els termes que 
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estableix la normativa. La mesura proposada també resulta congruent amb la le-
gislació bàsica i la tendència a la implantació efectiva de l’administració electrò-
nica. D’altra banda, qualsevol nova incidència en l’evolució de la crisi sanitària 
que pugui requerir accions de confinament no pot posar en risc la continuïtat en el 
funcionament de les entitats i del conjunt d’òrgans susceptibles de resultar instru-
ments clau per a donar-hi una resposta socialment responsable i sota plenes garan-
ties jurídiques. En relació amb la mesura referida al manteniment de la disposició 
addicional tercera, respecte el règim especial dels convenis relacionats amb la Co-
vid-19, la seva necessitat deriva de de la constatació del fet que, la coordinació en 
l’acció de les diferents administracions territorials, les entitats proveïdores de salut 
i d’altres institucions de la nostra societat s’ha mostrat com un actiu rellevant per 
afrontar les exigències de la crisi sanitària en diversos nivells (obtenció de submi-
nistraments, estímul de la investigació, dotació d’equipaments, gestió de recursos 
destinats a l’atenció, etcètera).

En tercer lloc, es manté vigent la disposició transitòria setena del Decret llei 
10/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i adminis-
traves, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres de 
complementàries.

Finalment, en quart lloc, es manté vigent el sistema de pagament de l’activitat 
concertada, per una qüestió de seguretat jurídica i deixa clar que continua vigent 
l’article 2 del Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, modificat per l’article 1 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.

L’apartat 2 de la disposició addicional primera, manté vigent la simplificació 
regulada pels òrgans corresponents dels tràmits procedimentals de caràcter econo-
micofinancer amb relació a les actuacions derivades de procediments administra-
tius susceptibles de produir obligacions de naturalesa econòmica o financera que 
s’hagin de dur a terme de forma presencial i/o amb documentació original, pels 
quals no es faci ús de mitjans electrònics o telemàtics, d’acord amb l’establert a la 
disposició transitòria setena del Decret llei 10/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adop-
ten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la 
pandèmia generada per la Covid-19 i altres de complementàries. Amb aquesta pre-
visió y la del apartat anterior d’aquesta mateixa disposició s’assegura la continuïtat 
de la prestació de determinats serveis que de forma gradual es tornin a restar en 
forma presencial.

Finalment, l’apartat 3 de la disposició addicional primera, estableix un meca-
nisme per tal d’assegurar que respecte de les disposicions prorrogades en la seva 
vigència, aquesta es manté igualment en relació amb les disposicions de rang in-
ferior, acords del Govern, instruccions o resolucions que les desenvolupen, sens 
perjudici de la potestat en ordre a la seva modificació o derogació.

Per la seva part, la disposició addicional segona, d’ajuts en suport l’ocupació, 
preveu, en relació a la convocatòria per a l’any 2020 de la Línia 2 dels ajuts desti-
nats a dues línies de suport a l’ocupació de treballadors amb discapacitat de carac-
terístiques especials dels centres especials de treball, regulada mitjançant l’Ordre 
TSF/223/2017, de 28 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a 
la concessió dels ajuts destinats a dues línies de suport a l’ocupació de treballadors 
amb discapacitat de característiques especials dels centres especials de treball un 
mecanisme que permeti donar solució al supòsit en que el nombre de peticions ex-
cedeixi l’import de la partida pressupostària.

Respecte de la disposició transitòria, al seu punt primer s’estableix el període 
de vigència de determinades disposicions, fonamentalment les referides a aspec-
tes de caire sanitari o relacionades amb aquest i que es vincula a la finalització del 
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pla d’acció PROSICAT. En el seu apartat segon és preveu la possibilitat de fer us 
del procediment de contractació en la seva modalitat d’emergència però limitat a 
l’àmbit sanitari i a la deguda justificació. Per contra, la resta de disposicions con-
tingudes al decret llei estenen la seva vigència fins al 30 de setembre de 2020, data 
en la que es considera s’haurà produït la normalització dels procediments afectats 
pe la pandèmia originada per la Covid-19 en ordre a permetre la presencialitat en 
la prestació de determinats serveis.

Finalment, la disposició final estableix l’entrada en vigor del present Decret llei 
amb efectes des del dia 20 de juny de 2020, per permetre la continuïtat de les me-
sures una vegada aixecat l’estat d’alarma.

D’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidèn-
cia 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 extraor-
dinari i excepcional de la situació deriva de la declaració de l’estat d’alarma pro-
vocada per la situació sanitària que requereix adoptar de manera urgent mesures 
per al nou context de represa 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 Hi-
senda i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto: 

Capítol 1. Mesures en matèria de salut

Article 1. Mesures de continuïtat respecte la posada al servei del 
Sistema públic de salut dels recursos de centres i establiments 
sanitaris privats i de mútues d’accidents de treball
1.1. En funció de les necessitats del Sistema Sanitari Públic de Catalunya per 

gestionar la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, s’habilita al Departament 
de Salut, actuant a través del Servei Català de la Salut, per disposar de la capacitat 
productiva dels centres i establiments sanitaris privats, laboratoris clínics i mútu-
es d’accidents de treball en els termes que s’especifiquen en el present article. La 
finalitat d’aquesta mesura és proporcionar major capacitat assistencial de forma 
immediata en cas que, a causa de la incidència directa o indirecta de la pandèmia, 
es requereixi.

1.2. Aquesta habilitació comporta la integració funcional, transitòria i parcial, 
d’aquests centres i establiments al Sistema Sanitari Integral de Catalunya (SIS-
CAT). A aquestes efectes, els centres i establiments sanitaris privats, laboratoris 
clínics i mútues d’accidents de treball han d’atendre els encàrrecs d’activitat proce-
dents del Servei Català de la Salut, en el ben entès que no s’estableix una reserva 
íntegra d’activitat assistencial a favor seu i poden desenvolupar la que els sigui prò-
pia amb normalitat, sempre que això no entri en contradicció amb el compliment 
de l’obligació d’atenció que se’ls assigna per motius d’interès general en compli-
ment del dret a la protecció de la salut de la població.

1.3. El Servei Català de la Salut establirà, mitjançant Resolució amb aquest ob-
jecte, els mecanismes de relació amb els centres i establiments sanitaris privats, 
laboratoris clínics i mútues d’accidents de treball per fer efectius els encàrrecs en 
el marc del SISCAT així com el sistema de contraprestació econòmica per la rea-
lització d’activitat per compte del Sistema públic de salut que els correspongui.

1.4. La posada a disposició dels laboratoris a què fa referència els paràgrafs an-
teriors inclou la facultat d’imposar autoritzacions per a la realització de proves de 
caràcter privat amb l’objecte de garantir la disponibilitat de la capacitat productiva 
màxima pel sistema públic de salut en cas de necessitat, així com la possibilitat de 
d’adoptar les mesures necessàries per a l’establiment de preus màxims aplicables a 



BOPC 637
3 de juliol de 2020

3.01.03. Decrets llei 23 

la realització de proves diagnòstiques per garantir un accés en condicions d’equitat 
i evitar el risc de qualsevol situació

Article 2. Mesures de continuïtat respecte l’habilitació d’espais per a ús 
sanitari
2.1. Es confereix al Departament de Salut, que en aquest àmbit actuarà a través 

del Servei Català de la Salut, la potestat d’habilitar espais per a ús sanitari en lo-
cals públics i privats que reuneixin les característiques necessàries per prestar ser-
veis d’atenció sanitària i per establir el seu règim de gestió en el marc del Sistema 
Sanitari Integral de Catalunya. Aquesta mesura s’amplia a la continuïtat d’aquells 
espais ja habilitats amb anterioritat, a l’empara de la normativa derivada de la de-
claració de l’estat d’alarma per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, que el 
propi Servei Català de la Salut consideri necessari mantenir sota disponibilitat del 
Sistema de Salut de Catalunya.

2.2. L’anterior disposició es fonamenta en dotar el Sistema Sanitari Públic de 
Catalunya de major flexibilitat per augmentar la seva capacitat de resposta davant 
les necessitats canviants de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i al Ser-
vei Català de la Salut de noves eines per gestionar eventuals pics de major pressió 
assistencial.

2.3. Els espais habilitats per a ús sanitari de conformitat amb aquest precepte, 
i, per tant, sota la capacitat de decisió del Servei Català de la Salut a través de la 
seva integració funcional i temporal al SISCAT, resten exempts de complir els re-
quisits tècnic-sanitaris d’autorització.

Article 3. Declaració d’interès públic i compatibilitat del 
desenvolupament, per part del personal sanitari del sistema públic, 
d’altres activitats públiques sanitàries 
Es dona nova redacció a l’article 11 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de 

mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sa-
nitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, 
que queda redactat de la manera següent: 

«Article 11. Declaració d’interès públic i compatibilitat del desenvolupament, 
per part del personal sanitari del sistema públic, d’altres activitats públiques sani-
tàries

Amb caràcter excepcional i transitori, amb la finalitat d’afrontar l’emergència 
sanitària provocada per la Covid-19 i durant la vigència d’aquest article, es de-
clara d’interès públic que el conjunt del personal sanitari del sistema públic pu-
gui desenvolupar altres activitats públiques sanitàries en els sectors, serveis, em-
preses públiques, centres i unitats que es preveuen en els punts 1 i 2 de l’Acord 
GOV/183/2013, de 23 de desembre, prorrogat per l’Acord GOV/185/2019, de 17 de 
desembre, i consegüentment, esdevé compatible l’exercici d’aquestes activitats pú-
bliques.

En aquest cas, no és necessari obtenir l’autorització expressa i formal prèvia a 
l’exercici de la segona activitat, que serà substituïda per una declaració responsable.»

Article 4. Modificació del Decret 159/2007, de 24 de juliol, pel qual es 
regula la recepta electrònica i la tramitació telemàtica de la prestació 
farmacèutica a càrrec del Servei Català de la Salut
Es modifica la lletra n de l’article 2 del Decret 159/2007, de 24 de juliol, pel 

qual es regula la recepta electrònica i la tramitació telemàtica de la prestació far-
macèutica a càrrec del Servei Català de la Salut, que queda redactada de la ma-
nera següent: 

«n) Full de medicació activa: document, en format paper o electrònic segons 
l’elecció de la persona pacient, que inclou la informació que sobre la prescripció 
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s’ha de donar a la persona pacient i un codi que el vincula amb la recepta electrò-
nica.»

Article 5. Modificació del Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió 
de residus sanitaris
Es modifica l’annex del Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió de residus 

sanitaris, en el sentit següent: 
On diu: 
«Infecció: Covid-19»
Ha de dir: 
«Infecció: Covid-19. Residus contaminats amb secrecions respiratòries.»

Article 6. Comunicació de dades per part de les empreses funeràries
6.1. Les empreses que presten serveis funeraris han de continuar comunicant 

al Departament de Salut en relació amb cada persona difunta les dades següents: 
DNI o NIE; sexe; edat; data i causa de defunció; municipi de residència; lloc de 
defunció i destí final (inhumació o incineració).

6.2. El procediment de recollida és l’establert en cada moment pel Departament 
de Salut i comunicat formalment a les empreses que presten serveis funeraris.

Article 7. Intervenció dels centres residencials
7.1. Per mantenir el nivell de resposta necessari i urgent davant de la crisi sa-

nitària ocasionada per la Covid-19, que encara subsisteix, i protegir els col·lectius 
que s’han mostrat més vulnerables, així com prevenir possibles rebrots, s’atribueix 
a les autoritats sanitàries competents la potestat d’intervenir els centres residen-
cials, de caràcter públic i privat, en funció de la situació epidemiològica i assis-
tencial de cada centre residencial, i sempre atenent als principis de necessitat i 
de proporcionalitat. Aquesta potestat d’intervenció, davant la absència de mitjans 
personals, materials, circumstàncies físiques i altres que posin en risc la salut de 
les persones residents, pot comportar l’adopció de les mesures preventives neces-
sàries per garantir la salut de les persones residents i, específicament, les mesures 
d’ordre temporal següents: 

a) Trasllat de les persones residents a altres dispositius residencials.
b) Redistribució del personal del centre residencial.
c) Suspensió de l’activitat, de mutu acord amb el Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies, de l’entitat gestora del centre residencial i atribució de la gestió 
a una altra entitat prestadora de serveis socials autoritzada.

d) Mesures de direcció i coordinació de l’activitat assistencial de la residència 
mitjançant la designació d’un professional del sistema públic de salut que pugui 
disposar dels recursos materials i humans del centre intervingut, així com dels re-
cursos vinculats amb l’activitat sanitària assistencial que es presta de forma habi-
tual a les persones residents, tant del mateix centre com del sistema públic de salut.

Aquesta persona podrà adoptar les decisions que corresponguin per garantir les 
mesures preventives en relació amb la ubicació i aïllament, condicions d’higiene, 
coordinació per al diagnòstic, seguiment i, si s’escau, derivació de les persones 
residents.

e) Mesures de control i prevenció de la infecció, actuacions de sectorització, 
higienització i desinfeccions.

f) Mesures de suport puntual al centre residencial amb personal, en cas de ne-
cessitat.

7.2. Les previsions contingudes en matèria de serveis socials de caràcter resi-
dencial al Decret Llei 12/2020, de 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressu-
postàries, en relació al Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, 
en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’administració de la Generalitat, així com 
al Decret llei 13/2020, de 21 d’abril, pel qual s’adopten mesures urgents de caràc-
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ter estructural i organitzatiu, així com mesures en l’àmbit de les entitats del sec-
tor públic de l’Administració de la Generalitat, així com les seves modificacions, 
mantindran la seva vigència fins que es mantingui activat el Pla d’actuació del 
PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents 
amb potencial alt risc.

Capítol 2. Mesures administratives

Article 8. Mesures concretes aplicables a les societats cooperatives 
catalanes
Es prorroga fins al 31 de desembre de 2020 la mesura establerta a l’article 5.3 

Decret llei 10/2020, de 27 de març pel qual s’adopten mesures econòmiques, so-
cials i administraves, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Co-
vid-19 i altres de complementàries, que, de forma excepcional, autoritza el consell 
rector a acordar la suspensió total o parcial de l’activitat cooperativitzada de to-
tes les persones sòcies treballadores, sòcies de treball, o persones treballadores o 
d’una part d’aquestes quan es donin una sèrie de requisits establerts a l’article 5.3 
esmentat.

Article 9. Modificació del Decret llei 22/2020, de 2 de juny, pel qual 
es determinen els òrgans competents per tramitar les sancions 
per incompliments de la normativa reguladora de l’estat d’alarma 
denunciats pels diferents cossos policials
Es modifica l’article únic del Decret llei 22/2020, de 2 de juny, pel qual es de-

terminen els òrgans competents per tramitar les sancions per incompliments de la 
normativa reguladora de l’estat d’alarma denunciats pels diferents cossos policials, 
que queda redactat de la manera següent: 

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

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

2. El que disposa el paràgraf anterior s’entén sens perjudici de les competències 
que la normativa vigent atribueixi a les administracions locals.

3. En atenció que el municipi de Barcelona disposa d’un règim especial, l’exer-
cici de la potestat sancionadora derivada dels incompliments de la normativa re-
guladora de l’estat d’alarma denunciats per la Guàrdia Urbana de Barcelona, i que 
constitueixin infraccions de la normativa sectorial que resulti aplicable, inclosa la 
resolució dels recursos administratius que eventualment s’interposin, correspon 
als òrgans establerts a la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal 
de Barcelona.»

Capítol 3. Mesures en l’àmbit de les persones jurídiques de dret privat 
i juntes de propietaris en règim de propietat horitzontal 

Article 10. Modificació de l’article 4 del Decret llei 10/2020, de 27 de 
març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front 
a l’impacte sanitari, econòmic i social de la Covid-19
Es modifica l’article 4 del Decret llei 10/2020, de 27 de març, que resta redactat 

de la forma següent: 
«Article 4. Mesures aplicables a les persones jurídiques de dret privat subjectes 

a les disposicions del dret civil català i a les juntes de propietaris en les comunitats 
subjectes a règim de propietat horitzontal
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4.1. El còmput dels terminis previstos legalment per a la reunió dels òrgans de 
les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret català, 
suspesos a partir de la data de declaració de l’estat d’alarma, es reprèn una vega-
da transcorreguts tres mesos a partir de la data de finalització de l’estat d’alarma. 
Les reunions convocades abans de la declaració d’aquest estat que hagin estat 
ajornades durant la seva vigència s’han de tornar a convocar dins dels tres mesos 
següents a la data d’aixecament d’aquest estat.

4.2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, i fins al 31 de desembre de 
2020, els òrgans que s’hi esmenten es poden reunir i adoptar acords per mitjà de 
videoconferència o d’altres mitjans de comunicació, d’acord amb el que disposa 
l’article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts no ho prevegin. 
Si no és possible utilitzar aquests mitjans, i fins a la mateixa data, també poden 
adoptar acords sense reunió, de conformitat amb allò que disposa l’article 312-7 
del Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts no ho prevegin, sempre que ho 
decideixi la persona que els presideix o que ho sol·licitin almenys dos membres o, 
si es tracta de l’assemblea general d’una associació, un vint per cent de les perso-
nes associades.

4.3. El còmput dels terminis previstos legalment per elaborar, aprovar i pre-
sentar comptes anuals i altres documents exigibles, suspesos a partir de la data de 
declaració de l’estat d’alarma, es reprèn una vegada transcorreguts tres mesos a 
partir de la data de finalització de l’estat d’alarma.

4.4. L’obligació de convocar i celebrar les juntes de propietaris en les comuni-
tats subjectes a règim de propietat horitzontal resta suspesa fins al 30 d’abril de 
2021, sens perjudici de la possibilitat de cada comunitat de convocar i celebrar la 
junta de propietaris dins d’aquest termini, atenent les seves circumstàncies i les 
mesures de seguretat en cada moment aplicables, a iniciativa de la Presidència o 
si ho demana almenys un vint per cent dels propietaris amb dret a vot, que repre-
sentin el mateix percentatge de quotes. La celebració de la junta també es pot dur 
a terme a través dels mitjans establerts en l’article 312-5.2 del Codi civil de Cata-
lunya.

El darrer pressupost anual aprovat s’entén prorrogat fins a la celebració de la 
junta ordinària, en la qual també s’ha de procedir a l’aprovació dels comptes an-
teriors i a la renovació dels càrrecs, d’acord amb allò que estableix l’article 553-15 
del Codi civil de Catalunya.

Mentre no es convoqui i celebri la junta ordinària, es poden prendre acords 
sense reunió a instància de la persona que la presideix, si es compleixen els requi-
sits establerts a l’article 312-7 del Codi civil de Catalunya.

4.5. Les mesures previstes en aquest article s’entenen vigents des de la finalit-
zació de l’estat d’alarma.»

Disposicions addicionals

Primera. Manteniment de la vigència de determinats preceptes i actes 
de desenvolupament
1. Es declaren vigents les disposicions següents dictades durant l’estat d’alarma 

decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març: 
– L’article 11 i la disposició addicional segona del Decret llei 7/2020, 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 eco-
nòmic, en la redacció donada per l’article 3 d’aquest Decret llei.

– Els articles 5, 6 i la disposició addicional tercera del Decret llei 8/2020, 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 
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transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció 
d’altres mesures complementàries.

– La disposició transitòria setena del Decret llei 10/2020, 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.

– L’article 2 del Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures 
pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generali-
tat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19.

2. Durant l’etapa de la represa al territori de Catalunya en el marc de l’emer-
gència sanitària vigent provocada per la Covid-19, roman vigent la simplificació 
regulada pels òrgans corresponents dels tràmits procedimentals de caràcter econo-
micofinancer amb relació a les actuacions derivades de procediments administra-
tius susceptibles de produir obligacions de naturalesa econòmica o financera que 
s’hagin de dur a terme de forma presencial i/o amb documentació original, per als 
quals no es faci ús de mitjans electrònics o telemàtics, d’acord amb l’establert a la 
disposició transitòria setena del Decret llei 10/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adop-
ten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la 
pandèmia generada per la Covid-19 i altres de complementàries.

3. Les disposicions normatives de rang inferior, els acords de govern, les ins-
truccions i resolucions dictades en desenvolupament de les disposicions legals que 
d’acord amb el present Decret llei mantenen la seva vigència, es mantenen igual-
ment vigents fins que ho faci la disposició que desenvolupen, sens perjudici de la 
seva modificació o derogació.

Segona. Ajuts en suport l’ocupació
En relació a la convocatòria per a l’any 2020 de la Línia 2 dels ajuts destinats 

a dues línies de suport a l’ocupació de treballadors amb discapacitat de caracte-
rístiques especials dels centres especials de treball, regulada mitjançant l’Ordre 
TSF/223/2017, de 28 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a 
la concessió dels ajuts destinats a dues línies de suport a l’ocupació de treballadors 
amb discapacitat de característiques especials dels centres especials de treball, i 
en el cas que el nombre de sol·licituds que compleixen els requisits fixats superi la 
quantia prevista en la partida pressupostària establerta en la convocatòria esmen-
tada s’ha d’aplicar, per a la concessió de la subvenció, la puntuació obtinguda en 
la Resolució de concessió de la subvenció corresponent a la convocatòria de l’any 
2020 de les subvencions del Programa 1, regulat mitjançant l’Ordre TSF/91/2017, 
de 15 de maig, fins exhaurir el pressupost establert en la convocatòria, i per tant, 
s’han de prioritzar l’atorgament de les subvencions dels expedients segons aquesta 
puntuació.

Disposició transitòria
1. Les disposicions contingudes al capítol 1 i a l’apartat 1 de la disposició addi-

cional primera d’aquest Decret llei, mantindran la seva vigència fins que es man-
tingui activat el pla d’actuació PROCICAT per a emergències associades a malal-
ties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

2. L’adopció de mesures de caràcter urgent adreçades a la protecció de persones 
derivades del Pla d’actuació PROCICAT i mentre aquest estigui vigent pels òrgans 
del Departament de Salut i de les entitats adscrites per fer front a la Covid-19, po-
drà justificar l’ús del procediment d’emergència previst a l’article 120 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

D’acord amb la previsió establerta en el paràgraf anterior, en els contractes que 
celebri el Departament de Salut i les seves entitats adscrites fent ús del procedi-
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ment d’emergència, caldrà justificar a l’expedient que no es pot assolir la finalitat 
perseguida fent ús d’un altre procediment contractual.

3. La resta de disposicions contingudes en aquest Decret llei seran vigents fins 
el 30 de setembre de 2020.

Disposició final

Primera
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya, excepte el capítol 1 i la disposició addi-
cional primera, que entren en vigor amb efectes des de el dia 20 de juny de 2020.

Segona
Les modificacions d’aquest Decret llei si afecten disposicions de rang regla-

mentari continuen mantenint el seu rang normatiu.

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, 23 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
Índex de documents corresponents a l’expedient del Decret llei 26/2020, de 23 de 

juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa.
1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 23.6.20.
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 Par-
lament.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la formació en la detecció i prevenció 
del maltractament infantil per als professionals de la pediatria
250-00769/12

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: GP Cs (reg. 69391).
Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.
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Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a 
impulsar el projecte del centre recreatiu i turístic Hard Rock a Vila-
seca i Salou
250-01206/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 68340 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 19.06.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 68340)

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

Donar compliment a l’acord de Govern adoptat el passat 3 de març sobre l’ad-
quisició dels terrenys inclosos dins del Pla Director Urbanístic del Centre Recreatiu 
i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou i la seva posterior venda així com l’Acord de 
Govern aprovat amb data 28 d’abril de 2020, instant a l’Institut Català del Sòl (IN-
CASÒL) perllongant el termini per fer-ho fins el 5 d’octubre de 2020, i a mantenir 
plenament vigent tota la resta de temes aprovats a l’acord de Govern del 3 de març 
de 2020, així com mantenint el compromís públic del Govern de la Generalitat que 
aquest projecte no es sufragarà amb despesa pública.

Proposta de resolució sobre la reassignació de les competències en 
funció pública
250-01323/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

Proposta de resolució sobre la necessitat d’aplicar les propostes de 
l’Informe de la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el 
Sector de l’Automoció
250-01324/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.
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Proposta de resolució sobre la dotació de mitjans telemàtics a les 
seus judicials
250-01325/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la inserció laboral de 
les persones amb discapacitat en la crisi posterior a la Covid-19
250-01326/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

Proposta de resolució sobre el retorn de l’activitat firaire
250-01327/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

Proposta de resolució sobre la inclusió de Catalunya en la xarxa 
certificada de zones verdes de la Unió Europea
250-01328/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

Proposta de resolució sobre les escoles privades de música
250-01329/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

Proposta de resolució sobre la necessitat d’una nova regulació 
completa en matèria de caça
250-01330/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

Proposta de resolució sobre l’increment de la dotació de la prestació 
econòmica de serveis bàsics
250-01331/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.
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Proposta de resolució sobre la dotació de les escoles oficials 
d’idiomes amb els professors i els mitjans necessaris per a garantir 
la continuïtat dels cursos
250-01332/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

Proposta de resolució sobre el foment de la mediació en els 
contractes de lloguer d’habitatges i habitacions per als joves 
estudiants
250-01333/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

Proposta de resolució sobre el compliment del principi de neutralitat 
per al respecte del dret fonamental a la llibertat ideològica
250-01335/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.
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Proposta de resolució sobre el tractament de la corrupció als mitjans 
de comunicació públics
250-01336/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policials a Mataró 
davant l’increment de la delinqüència i de les ocupacions
250-01337/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

Proposta de resolució sobre els funcionaris de les forces i els cossos 
de seguretat en llur funció de policia judicial
250-01338/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

Proposta de resolució sobre el millorament de les polítiques 
d’habitatge en matèria de lloguer social i assequible
250-01339/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

Proposta de resolució sobre l’adopció dels acords necessaris per a 
deixar sense efecte l’increment de sancions en matèria de caça
250-01340/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

Proposta de resolució sobre la responsabilitat parlamentària pel 
malbaratament de recursos públics amb propaganda separatista 
difosa per les delegacions del Govern a l’exterior
250-01341/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.
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Proposta de resolució sobre la reactivació urgent del Pla territorial 
parcial del Penedès
250-01343/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.
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Proposta de resolució sobre mesures de conscienciació i 
sensibilització sobre la soledat no desitjada
250-01351/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

Proposta de resolució sobre la retirada de la campanya No em 
canvïis la llengua
250-01354/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.
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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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

Proposta de resolució sobre la situació d’inseguretat ciutadana a 
Mataró
250-01360/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.
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Proposta de resolució sobre la implantació urgent d’un programa de 
reforç educatiu i esportiu
250-01361/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

Proposta de resolució sobre el lideratge femení
250-01365/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

Proposta de resolució sobre la corrupció política dels alts càrrecs
250-01366/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre la dedicació íntegra dels Fons Europeus 
de Desenvolupament Regional a les finalitats previstes
250-01368/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.
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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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.

Proposta de resolució sobre el teletreball
250-01373/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.
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Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per 
a atendre els alumnes amb paràlisi cerebral i altres necessitats 
d’educació especial
250-01374/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 69990 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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

la-mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució prendre mesures urgents 
per atendre les necessitats dels alumnes amb paràlisi cerebral i altres necessitats 
d’educació especial, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Si per qualsevol nen el fet de no anar a l’escola i perdre les rutines, el contacte 

amb mestres i companys, el ritme normal d’aprenentatge és dur, encara és molt pit-
jor per un alumne amb pluridiscapacitat perdre teràpies (fisioteràpia, logopèdia...), 
perdre les rutines, perdre la proximitat i el vincle amb els seus mestres que, moltes 
vegades, constitueixen la seva principal font de seguretat física i emocional.

Els centres d’educació especial són heterogenis i les necessitats dels nens i nenes 
que hi acudeixen també i hi ha casos, com el dels nens amb paràlisi cerebral, on la 
pluridiscapacitat sempre està present, les necessitats d’aquests nens i nenes són de 
gran complexitat. Per assolir ítems, però fonamentalment per a no empitjorar i a ve-
gades millorar el seu estat de salut, a l’escola es fan tractaments com: 

a) La fisioteràpia especialitzada, de la part motriu però també de la part respi-
ratòria: La fisioteràpia serveix per millorar el seu estat general i poder assolir nous 
ítems, però també és molt necessària per prevenir dolor i deformitats que poden te-
nir conseqüències nefastes com intervencions quirúrgiques o més risc d’infeccions 
respiratòries.

b) La fisioteràpia respiratòria, que és necessària per gestionar la mucositat i pre-
venir infeccions d’aquestes secrecions, s’ha de tenir coneixements per fer-la i moltes 
vegades calen materials tipus armilles vibratòries o saber auscultar, i això és impos-
sible que ho assumeixin els pares.

c) La logopèdia, per aprendre a parlar, a menjar, a escoltar. En aquests alumnes, 
el risc de malalties per alteracions mandibulars com el bruxisme que provoca alte-
racions de la dentadura i òssies; el risc de broncoaspiració per la disfàgia, present a 
cada àpat i si hi ha regurgitacions, el paper la logopèdia és clau per ajudar a man-
tenir una bona deglució, i per tant prevenir la deshidratació i la desnutrició. Els lo-
gopedes treballen amb textures del menjar i detecta alteracions, posant tractament 
rehabilitador o pal·liatiu de forma precoç. Els logopedes també tracten la comunica-
ció, sigui oral, amb pictogrames o programes informàtics.

d) La teràpia ocupacional, que ajuda els alumnes a poder fer tasques bàsiques i 
instrumentals de la vida diària, adaptant estris per menjar, per a la higiene... i així 
fomentar l’autonomia.

A les classes d’educació especial, també es treballen unes rutines que ajuden als 
alumnes a integrar-se en el dia a dia, anticipant-se al que faran i així aconseguint 
uns hàbits molt necessaris per al seu benestar i altres teràpies com l’activitat aquàti-
ca que relaxa la musculatura o la musicoteràpia són fonamentals també per aquests 
alumnes.

D’altra banda, el fet que els nens vagin a l’escola, ajuda a les famílies a conciliar 
i a disminuir la càrrega del cuidador, ja que hi ha molts alumnes que tenen un per-
centatge de discapacitat superior al 75% i necessiten l’ajuda d’una tercera persona 
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per poder desenvolupar les tasques de l’activitat diària. Mentre dura el curs escolar 
les famílies fan mans i mànigues, per poder compaginar el treball a fora de casa i 
adaptant els horaris laborals per poder preparar als nostres fills per anar a l’escola i 
estar a punt quan arriba el seu transport especial a les tardes. Si en el cas d’un nou 
confinament aquests nens i nenes no van a l’escola, no hi ha cap mena d’ajut excep-
cional per la situació en la qual ens trobem, a part de perdre tractaments vitals, l’op-
ció de quedar-se a casa sols és inviable i trobar un cuidador/a per a ells esdevé una 
solució molt difícil i d’elevat cost econòmic.

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. Instar al Departament d’Educació que es tinguin en compte les necessitats dels 

alumnes amb necessitats educatives especials que no poden ser satisfetes sense anar 
presencialment a l’escola.

2. Preparar uns protocols específics per a les escoles d’educació especial que si-
guin viables i factibles perquè no hi hagi dobles interpretacions ni variabilitat entre 
escoles amb característiques similars, tal com ha passat en juny de 2020 on unes es-
coles han obert i d’altres no.

3. Proporcionar les teràpies amb totes les garanties necessàries per evitar que els 
nens i nenes emmalalteixin més i, en conseqüència, les seves famílies.

4. Minimitzar el risc contagi, utilitzant mesures de protecció dels treballadors, 
com tests ràpids, mascaretes FFP2, higiene de mans... I segons el procediment bates 
i màscares, excloent si cal tècniques d’alt risc com les nebulitzacions.

5. Establir circuits per tal de tenir els contactes controlats dins l’escola i que es 
puguin fer proves PCR de manera àgil, en el cas que algun alumne o treballador 
presenti simptomatologia compatible amb malaltia per COVID-19, per poder fer aï-
llament de la resta, si escau. En ser infants potencialment simptomàtics, ja que molts 
presenten febre i problemes respiratoris i digestius crònics, el fet de poder descartar 
la COVID-19 ràpid és molt important.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre el garantiment de la neutralitat i del 
respecte de l’ordenament jurídic vigent per part del Govern
250-01375/12

PRESENTACIÓ: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 70015 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de Resolució sobre el garantiment de 
la neutralitat i el respecte institucional a l’ordenament jurídic vigent per part del Go-
vern autonòmic de la Generalitat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Afers Institucionals, amb el text següent: 

Exposició de motius
En el marc d’una democràcia representativa com la nostra els representants pú-

blics tenim l’obligació d’assumir la nostra responsabilitat com a garants del prestigi 
de les diferents institucions que encarnem, amb el benentès que aquestes no són pro-



BOPC 637
3 de juliol de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 46

pietat d’un partit o d’una causa política, sinó del conjunt de la ciutadania que delega 
en nosaltres la gestió assenyada i equànime del pluralisme polític.

Per tant, és fonamental que els representants públics entenguem que mentre duri 
el nostre mandat la nostra conducta ha de ser sempre ajustada al principi de lega-
litat que legitima el pacte social del qual ens hem dotat entre tots perquè de nosal-
tres depèn la mateixa supervivència de l’entramat institucional que el sustenta. Som 
servidors públics i estem al servei de la ciutadania a través de les institucions, i no 
al revés.

Malauradament, d’un temps ençà l’actitud dels partits governants a Catalunya 
envers el principi de neutralitat institucional s’ha caracteritzat per un patrimonialis-
me impropi de societats democràtiques avançades. Potser la mostra més palmària 
d’aquesta manera de conduir-se sigui l’exhibició en edificis públics de símbols parti-
distes que no només no representen el conjunt de la ciutadania, sinó que sovint són 
obertament hostils envers els catalans que no compartim el credo polític del Govern 
de torn. A la pràctica això suposa expulsar de manera espúria part de la ciutada-
nia de les institucions públiques que són per definició de tots.

Una altra mostra d’aquesta apropiació il·legítima de les institucions és el fet que 
alguns consellers com ara el conseller d’Interior, Miquel Buch, mantinguin penja-
da al despatx de la Conselleria la foto de l’expresident, i ara pròfug de la Justícia, 
Carles Puigdemont al costat de la persona que fins la seva condemna d’inhabilitació 
per un delicte greu de desobediència ostentava de ple dret la presidència autonòmi-
ca, Quim Torra. El fet que el conseller d’Interior sigui el responsable polític del cos 
de Mossos d’Esquadra fa encara més inadmissible i preocupant aquesta apropiació 
il·legítima de les dependències oficials. La normalització d’aquesta bicefàlia sense 
cap mena d’empara estatutària ni constitucional és impròpia de països democràtics 
i assimila la nostra Comunitat amb règims teocràtics o totalitaris en què un líder 
messiànic anterior continua tutelant els governants del present, amb tot el que això 
representa de degradació institucional i inseguretat jurídica per als ciutadans.

D’aquesta manera, incomplint els deures de neutralitat i lleialtat institucional, 
els polítics que encapçalen l’administració autonòmica pretenen generar delibera-
dament i indegudament entre la ciutadania la creença d’oficialitat, oficialització i 
institucionalització d’aquesta bicefàlia Puigdemont-Torra. 

Davant de la contumàcia del conseller Buch i d’altres membres del Govern en el 
seu menyspreu per les institucions d’autogovern de tots els catalans, el Grup Parla-
mentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Complir l’article 103 de la Constitució Espanyola referent al deure de tots els 

poders públics d’actuar amb neutralitat institucional com a garantia del dret fona-
mental dels ciutadans a la llibertat ideològica.

2. Garantir la neutralitat institucional dintre de les dependències oficials del con-
junt de les institucions de la Generalitat de Catalunya, procedint si escau a la retira-
da forçosa de qualsevol símbol que suposi un menyscapte de l’entramat institucional 
previst pel nostre ordenament democràtic vigent.

3. Requerir al conseller d’Interior, Miquel Buch, a retirar de forma immediata la 
fotografia del pròfug de la Justícia Carles Puigdemont de l’espai públic que, com a 
responsable de la Conselleria, utilitza actualment com a despatx.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Ignacio Martín Blanco, diputat, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la promoció de la connexió del Camí de 
Sant Jaume de Catalunya amb la ruta principal
250-01376/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 70032 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Susana Beltrán García, diputada, Héctor Ame-

lló Montiu, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució per promocionar la connexió del Camí de Sant Jaume de Catalunya amb 
les rutes principals, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
La Comissió de Cultura va aprovar el dia 30 de gener de 2019, la Proposta de 

resolució sobre el reforçament del Camí de Sant Jaume, presentada pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans.

En aquella Resolució núm. 245/XII del Parlament de Catalunya s’instava al Go-
vern: 

a) Fer les gestions necessàries amb les institucions públiques i privades que ges-
tionen el Camí de Sant Jaume per a reforçar les connexions entre els brancs catalans 
i els camins principals i per a donar més visibilitat a aquests brancs.

b) Fer les gestions necessàries amb les institucions públiques i privades que ges-
tionen el Camí de Sant Jaume per a reforçar i senyalitzar els brancs que surten de 
Barcelona i arriben al monestir de Montserrat i per a donar més visibilitat a aquests 
brancs.

Posteriorment, en el Control del compliment de la Resolució 245/XII no vam 
apreciar grans avenços pel que fa a les connexions dels brancals catalans amb les 
vies principals del Camí de Sant Jaume.

Per aquests motius, i en plena crisi de la Coronavirus 2019, creiem més que ne-
cessari en termes culturals, però també turístics, donar a conèixer i implementar de 
forma fefaent els brancs catalans, amb especial atenció del que comença del Portal 
de la Pau, situat a Les Rambles de Barcelona. I en particular comptar, també, amb 
el promotor i impulsor que durant tres anys ha insistit en promocionar aquesta via 
cultural com el Centre Galego de Barcelona, que ja disposa d’un projecte per a se-
nyalitzar Barcelona, i de l’oficina de turisme de Galícia a Barcelona.

Tanmateix, la Resolució del Parlament Europeu, de 19 de juny de 2020, sobre el 
transport i el turisme en 2020 i d’ara endavant (2020/2649(RSP) recorda el següent: 
«el turisme cultural suposa el 40% de tot el turisme europeu i que el 68% dels eu-
ropeus afirma que la presència de patrimoni cultural, el qual comprèn rutes cultu-
rals com, per exemple, el camí de Sant Jaume, que en 2021 celebrarà l’Any Jacobeo 
que influeix en l’elecció del seu destí vacacional», o que «Les inversions en els llocs 
d’interès cultural han de considerar-se i tractar-se com un recurs per a millorar la 
competitivitat i el creixement a escala local».

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Fer les gestions necessàries amb les institucions públiques i privades que ges-

tionen el Camí de Sant Jaume per a reforçar les connexions entre els brancs catalans 
i els camins principals i per a donar més visibilitat a aquests brancs.

2. Fer les gestions necessàries amb les institucions públiques i privades que ges-
tionen el Camí de Sant Jaume per a reforçar i senyalitzar els brancs que surten de 
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Barcelona i arriben al monestir de Montserrat i per a donar més visibilitat a aquests 
brancs.

3. Disposar d’un pressupost d’almenys 70.000 euros que contribueixi a incor-
porar en l’inici del camí Català, a Barcelona, i més concretament en el «Portal 
de la Pau», el projecte d’una ciutat multicultural i multidiciplinar, que té en comp-
te la perspectiva de gènere, i que inclouria per primera vegada la figura d’una dona 
«la Peregrina» de l’autor Miguel Couto.

4. Fer una campanya actualitzada l’any 2020, en endavant, de difusió i promoció 
cultural-turística dels brancs catalans, inclosos els que surten de Barcelona.

5. Presentar en el termini de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta resolució un 
informe amb les accions preses durant l’any 2020 en endavant.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Susana Beltrán García, Héctor Amelló Mon-

tiu, diputats, GP Cs

Proposta de resolució de condemna de l’agressió a professionals 
de la informació i el subsegüent atac violent a la delegació de TV3 a 
Lleida
250-01377/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 70162 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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

Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució de condemna de l’agressió a professionals de la informació i el sub-
següent atac violent a la delegació de TV3 a Lleida, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, amb el text següent: 

Exposició de motius
La delegació de TV3 a Lleida va patir el passat 8 de juny de 2020 un atac amb 

pedres o algun altre objecte contundent amb què els atacants van trencar els fines-
trals i la porta principal de la seu de la televisió autonòmica a la capital del Segre. En 
un dels vidres hi havia una pintada que feia al·lusió a la sentència que condemna el 
raper Pablo Hasél a sis mesos de presó per haver agredit un periodista de TV3 quan 
cobria el 2016 una protesta a la Universitat de Lleida.

Aquest atac vandàlic contra un mitjà de comunicació té l’agreujant que no no-
més constitueix en si mateix un exercici de violència inadmissible en democràcia, 
sinó que, a més, suposa una reivindicació de la intolerable violència física exercida 
pel mateix raper contra un periodista en l’exercici de la seva feina. Violència sobre 
violència d’aquells que no accepten la convivència democràtica en el marc d’un Es-
tat de Dret que garanteix els nostres drets i llibertats com és Espanya. En aquest cas 
els drets fonamentals dels periodistes de TV3 i del diari Segre que van ser agredits 
per Hasél i altres manifestants, agressions per les quals van presentar la correspo-
nent denúncia, que en última instància ha resultat en la condemna a sis mesos de 
presó i una multa de 12.150 euros al raper com a indemnització a un dels periodis-
tes agredits.

Ara, els violents que no accepten el funcionament normal del nostre Estat de-
mocràtic de Dret, del qual els jutges en són garants, recorren de nou a la violència 
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per protestar contra la sentència judicial que condemna Hasél precisament per ac-
tes violents. Incapaços d’entendre que en democràcia cap protesta o reivindicació, 
per legítima que pugui ser, ni està emparada en la llibertat d’expressió i opinió ni 
pot imposar-se per la violència o la coacció, els intolerants tornen a expressar-se de 
l’única manera que saben: atacant a cops de pedra la seu de les víctimes rescabala-
des pels jutges.

Davant d’aquesta mostra de violència recurrent i acarnissada, el Grup Parlamen-
tari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament condemna l’agressió del raper Pablo Hasél a un periodista de TV3 

i el subsegüent atac vandàlic contra la delegació de TV3 a Lleida, així com qualse-
vol atac violent o coacció contra mitjans de comunicació i partits polítics, factors 
fonamentals i necessaris per al bon funcionament democràtic del nostre Estat De-
mocràtic i de Dret.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Ignacio Martín Blanco, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’emplaçament de l’Agència de la Natura 
de Catalunya a les Terres de l’Ebre
250-01378/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 70167 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada, Lucas 

Silvano Ferro Solé, 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 per ubicar l’Agència de la Natura de Catalunya a 
les Terres de l’Ebre, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Medi Am-
bient i Sostenibilitat, amb el text següent: 

Exposició de motius
El dimecres 17 de juny el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar la creació 

de l’Agència de la Natura de Catalunya amb un ampli suport (94 vots a favor i 40 en 
contra). Aquest ens ha de servir per protegir, planificar, gestionar, restaurar, millorar 
i estudiar el medi natural de Catalunya, tant en l’àmbit continental com en el marí, 
amb la finalitat de conservar-ne el patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversi-
tat, i de garantir els serveis ambientals i les externalitats positives dels ecosistemes 
amb criteris d’integritat, sostenibilitat, persistència i eficiència.

L’agència, que tindrà personalitat jurídica pròpia, dependrà del departament que 
tingui la competència de Medi Ambient i una de les funcions principals serà pro-
moure la participació de les administracions públiques, de les entitats locals i les 
privades sense ànim de lucre i dels consorcis en la gestió del patrimoni natural. Així 
mateix, els treballs i accions que realitzi l’agència s’hauran de fer d’acord a un con-
tracte programa de sis anys de duració i objectius a dos anys vista.

Els reptes d’aquesta agència seran diversos. Ha de ser un espai de concertació 
que tingui la capacitat d’erigir-se com a autoritat pública capaç de dur a terme els 
reptes i estratègies futures amb els actors socials. Ha de ser capaç de trencar amb 
les barreres entre el món urbà i el món rural, i trencar amb les desigualtats que es 
generen entre ambdós mons. Ha de ser capaç de corregir els desequilibris territo-



BOPC 637
3 de juliol de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 50

rials provocats per la fisonomia diversa del territori català. La Catalunya Urbana i 
la Catalunya rural.

Tanmateix, l’Agència ha de ser una peça clau que posi en marxa les estratègies i 
accions necessàries per combatre l’emergència climàtica i pot ser un ens fonamental 
en aquest sentit. D’altra banda, el nou ens també por ser útil per a abordar els rep-
tes de gestió de la natura dels temps actuals, entre els quals hi ha fer compatibles 
la conservació dels espais naturals amb l’aprofitament econòmic dels seus recursos.

Catalunya pateix un greu problema de desigualtat territorial. El pes demogràfic i 
econòmic es situa en l’Àrea Metropolitana de Barcelona i les zones costaneres. L’ad-
ministració públic està, també concentrada a Barcelona. La creació de l’Agència de 
Protecció de la Natura pot ser una oportunitat única de trencar amb el desequilibri 
territorial històric a l’hora de situar seus i departaments més enllà de Barcelona. 
S’ha fet en alguna ocasió, com per exemple, amb el departament d’Agricultura que 
durant alguns anys va estar a Lleida.

Així doncs, tenint en compte que les Terres de l’Ebre és Reserva de la Biosfera, 
hi ha dos parcs naturals, molts altres espais protegits, moltes hectàrees de Xarxa 
Natura 2000 té tot el sentit lògic que una agència que té en el seu ADN la protecció 
d’aquests valors treballi des del territori. Apostant així per la descentralització de 
l’administració.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a ubicar la seu principal de l’Agència 

de la Natura de Catalunya a les Terres de l’Ebre.

Palau del Parlament, 26 de juny de2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, Lucas Silvano 

Ferro Solé, diputats, GP CatECP

Proposta de resolució sobre la transició energètica
250-01379/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 70175 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
la transició energètica, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Medi 
Ambient i Sostenibilitat, amb el text següent: 

Exposició de motius
La transició energètica és una clara oportunitat que no podem deixar escapar. En 

els darrers anys ja ha succeït que hem deixat córrer la possibilitat, per exemple, que 
les Terres de l’Ebre fossin les primeres a nivell mundial en investigació en eòlica 
en aigües profundes i es va frustrar el projecte Zefir a l’Ametlla de Mar, que hauria 
pogut significar la implantació d’indústries associades a l’energia eòlica. Avui, en 
canvi, veiem com els molins i els seus components provenen de Castella la Manxa 
o del País Valencià i les enginyeries i el capital també.

Catalunya ja no figura al capdavant de l’energia renovable de l’Estat i s’ha situat 
a la cua. Aquestes darreres setmanes hem vist com a Galícia es comencen a instal·lar 
molins al mar així com també al País Basc on associat a l’energia renovable es pre-
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veu un gran projecte relacionat amb l’Hidrogen. Cap d’aquestes dues noves activitats 
relacionades amb l’energia es preveu a Catalunya.

Tanmateix, podem incidir en aquestes noves formes de generar, transportar i 
emmagatzemar energia. Disposem, a més en diverses comarques de Catalunya de 
potents infraestructures en les línies transportadores d’electricitat. Això ens atorga 
un avantatge competitiu que podem i hauríem d’aprofitar.

Podem aprofitar la disposició, per primer cop a la història, d’un Govern de l’Es-
tat que ha reconegut el dret a tenir una transició justa amb compensacions a les co-
marques amb instal·lacions generadores d’electricitat amb carbó i nuclears. Aquest 
Govern ha creat, el passat 28 d’abril, l’anomenat «Instituto para la Transición Justa» 
que s’ocuparà de donar suport als Plans de reactivació de les comarques que dispo-
sen de grups nuclears.

El vent, l’aigua i el sol són recursos naturals de tots i totes. Només es justifica 
el seu aprofitament privat si és de manera temporal, perquè les inversions són molt 
elevades. Però cada territori i cada ciutadà i ciutadana ha de poder beneficiar-se’n, 
cosa que no ha succeït fins ara.

Per tot això, creiem que ha arribat el moment d’abandonar posicions negatives i 
de rebuig a les noves formes d’explotar l’energia i les activitats que s’hi relacionen.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Apostar pel desenvolupament de les energies netes solar, eòlica i hidràulica 

de bombeig, a la recuperació de les concessions actuals de les hidràuliques cap a la 
gestió pública quan acabin, així com amb l’emmagatzematge en la producció d’hi-
drogen que es configura com un del vectors energètics de futur.

2. Treballar en noves formes d’inversió i de gestió d’aquestes activitats. Això vol 
dir construir un nou model que superi els monopolis i l’actitud extractivista que hem 
conegut fins ara per passar a noves formes participades pel nostre territori possibi-
litant l’aprofitament d’uns recursos naturals que són de tots.

3. Liderar i adoptar un posicionament actiu envers la implantació de les energies 
modificant la vigent normativa, amb la finalitat de donar veu al territori.

4. Elaborar un Pla de reactivació Econòmica conjuntament amb el govern d’Es-
panya amb l’objectiu d’una transició energètica justa en vistes al futur de les nu-
clears d’Ascó i Vandellòs.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre els efectes de la Covid-19 i les empreses 
emergents
250-01380/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 70352 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els efectes del Co-
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vid-19 i les startups, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les startups afronten les conseqüències de la pandèmia amb resignació. Una de 

les seves principals preocupacions és la liquiditat i les tensions de tresoreria en un 
moment en què han hagut d’avançar impostos i registren facturacions en números 
negatius pel cessament de l’activitat degut al confinament, tal com recull un estudi 
de la xarxa Netmentora i la consultora Weber Shandwick.

La crisi del coronavirus ha deixat les startups en una posició especialment arris-
cada, ja que es tracta de companyies que inverteixen bona part dels guanys a créixer 
i disposen de poca liquiditat.

Algunes companyies emergents han quedat pràcticament sense activitat arran 
de la crisi sanitària i han sol·licitat expedients de regulació temporal d’ocupació 
(ERTO) per afluixar els costos fixos, la majoria de personal. En la majoria dels ca-
sos, les startups tenen més despeses que no pas ingressos.

Som conscients de les línies de liquiditat que el Govern està oferint a les empre-
ses però al Grup Parlamentari de Ciutadans ens preocupa que aquests ajuts no arri-
bin a les startups, si es tenen en compte criteris tradicionals financers i no s’acceptin 
estructures empresarials amb projecció a llarg termini.

La vinculació d’algunes startups amb el finançament públic, farà possible que 
suportin l’impacte inicial de la crisi, però s’han de plantejar solucions a mitjà i llarg 
termini.

Davant la crisis econòmica, social i sanitària de la Covid-19, les startups neces-
sitaran de forma urgent respostes per evitar un tancament massiu d’aquest tipus de 
companyia.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Agilitzar i donar suport amb un nou servei d’acompanyament a startups per a 

fer front a situacions de tensió de tresoreria o de finançament de necessitats a mitjà 
i llarg termini.

2. Avaluar els danys ocasionats pel Covid-19 en les startups catalanes amb la fi-
nalitat d’extreure conclusions i ajudar-les en les seves mancances per a mantenir la 
competitivitat al mercat.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Mercè Escofet Sala, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre els fons provinents de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques destinats a finalitats socials
250-01381/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 70355 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.06.2020

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

lamentari Republicà, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre l’IRPF destinat a fi-
nalitats socials, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, amb el text següent: 
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Exposició de motius
Les entitats del tercer sector social tenen un paper fonamental en la presentació 

de serveis, sovint públics, d’atenció a les persones. Aquestes entitats aporten un va-
lor afegit, que per la seva naturalesa civil ha ajudat històricament a innovar i generar 
noves demandes ciutadanes d’atenció social i de salut. La seva naturalesa de base 
ciutadana, així com la seva vocació social, comunitària i no mercantil, ha generat 
una confiança ciutadana cap al teixit assistencial de primer ordre en àmbits on l’Ad-
ministració no arriba directament. Milers d’entitats del tercer sector social realitzen 
un esforç diari i constant en l’atenció i defensa de les persones i de les situacions de 
vulnerabilitat social que pateixen.

En aquest sentit i per garantir la viabilitat econòmica de les entitats, la Genera-
litat de Catalunya ha manifestat sempre la seva voluntat de gestionar els fons pro-
vinents del 0,7% per a programes socials, d’acord amb les competències exclusives 
que li atorga la Constitució al seu article 149.20 i l’Estat d’Autonomia de Catalunya 
en el seu àmbit de les polítiques socials.

En el transcurs dels darrers anys, Catalunya ha aportat el 25% de la recaptació 
estatal del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials, però tan sols rep anualment el 14% 
en forma de programes socials que tenen lloc al territori de Catalunya. Això signifi-
ca que el conjunt d’entitats catalanes deixen de percebre aquest any un total de 26,6 
milions d’euros, amb la conseqüent pèrdua d’ajuda i oportunitats per a la ciutadania 
catalana més vulnerable.

En 13 ocasions diferents en els darrers vint anys, el Tribunal Suprem i el Tribunal 
Constitucional han dictat sentències establint que l’Estat no és competent per gestio-
nar i distribuir aquestes subvencions, sinó que han de fer-ho les Comunitats Autòno-
mes (CCAA). Tot i així, el passat 17 de març el Tribunal Suprem ha desestimat un 
recurs contenciós-administratiu de la Generalitat de Catalunya contra el Reial Decret 
que regula el sistema de repartiment estatal del fons a les entitats socials mitjançant 
el 0’7% de l’IRPF. La sentència del Tribunal Suprem 610/2016, del 17 de març de 
2016, contradiu les 13 sentències anteriors del Tribunal Constitucional i del Tribunal 
Suprem que donaven la raó a la Generalitat en aquest tema.

Després de la sentència del Tribunal Constitucional que va obligar a l’Estat a 
canviar el sistema de repartiment dels diners, Gobierno i CCAA van arribar a un 
acord al Consejo Territorial de Servicios Sociales el 26 d’abril de 2017. En virtut 
d’aquest acord extraordinari i puntual per al 2017, les CCAA van gestionar el 80% i 
l’Estat un 20%, i no el 100% com fins el moment, mitjançant convocatòries pròpies 
per projectes i programes d’entitats socials a executar durant el 2018. Una resolució 
administrativa ha donat cobertura legal a aquest nou sistema.

D’aquesta forma es va implantar un model de doble tram que encara subsisteix, 
mitjançant el qual només es distribueix a les CCAA el 80% dels recursos recaptats 
per ser distribuïts a finalitats socials territorials de les entitats, i un 20% es distribu-
eix directament pel ministeri competent mitjançant convocatòria directa on només 
poden aplicar les plataformes socials estatals per a projectes que no són de natu-
ralesa social, donat que es tracta d’una competència exclusiva de les CCAA. Així 
mateix, el ministeri competent s’atorga una part de la liquidació del 0,7% de l’IRPF 
sense destí aparent, tot i que atorga regularment subvencions directes a determina-
des entitats socials de caràcter estatal consignades als pressupostos generals.

Així mateix, es constata que els criteris amb què es distribueixen els fons del 
0,7% de l’IRPF no mantenen cap relació amb les decisions dels contribuents en 
cada territori al marcar la X solidària de la casella de l’IROF per a fins socials que 
constitueix l’origen dels fons per finançar els projectes socials de les entitats en cada 
territori.

La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa a més de 
3.000 entitats socials catalanes, ha rebutjat la sentència i ha exposat que suposarà 
que unes seixanta entitats socials catalanes queden excloses de la recepció de fons 
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de l’IRPF, atès que el model actual limita la distribució d’aquests ajuts a les entitats 
que siguin d’àmbit estatal, deixant fora les que actuen només en l’àmbit local o au-
tonòmic i perjudicant les persones usuàries que atenen.

Les entitats del tercer sector també s’han mostrat crítiques amb el fet que en les 
darreres convocatòries l’Estat va eliminar el concepte d’assistència social de les ba-
ses de les subvencions per esquivar aquestes sentències desfavorables del Tribunal 
Constitucional i del Tribunal Suprem, tot i que és evident que el conjunt de les enti-
tats beneficiàries d’aquestes subvencions es dediquen a l’assistència social, i que els 
projectes subvencionats tenen tots relació amb l’assistència social, una matèria de 
competència exclusiva de les CCAA.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya demana al Govern de la Generalitat de Catalunya que 

faci les gestions oportunes davant del Gobierno de l’Estat per aquest: 
1. Publiqui les dades relatives a la recaptació en euros i en número de contri-

buents feta a Catalunya en cada una de les opcions que té el contribuent a l’hora de 
marcar la casella corresponent en la quota íntegra de l’IRPF en el moment de la li-
quidació. Es faran públiques les dades corresponents als exercicis compresos entre 
els anys 2000 i 2019.

2. Estableixi un nou sistema de gestió dels fons procedents del 0,7% de l’IRPF 
per a finalitats socials que elimini el sistema de doble tram estatal i autonòmic, de 
manera que el 100% dels recursos recaptats a Catalunya es puguin gestionar de 
forma directa, i sigui la Generalitat de Catalunya qui, d’acord amb el sector fixi les 
bases per a la distribució de fons i control de la totalitat de projectes subvencionats.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Marta Vilalta i Torres, diputada, GP ERC

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2019, sobre Gestió 
de Serveis Sanitaris, corresponent a l’exercici del 2016
256-00031/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 70176; 70470; 70705; 70707 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 01.07.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 70176)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat, Òscar Ordeig 

i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de 
fiscalització 12/2019, sobre Gestió de Serveis Sanitaris, corresponent a l’exercici del 
2016 (tram. 256-00031/12).
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 12/2019, sobre Ges-

tió de Serveis Sanitaris, corresponent a l’exercici del 2016 (tram. 256-00031/12) i 
insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, Òscar Ordeig i Mo-

list, diputats, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 70470)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Lorena Roldán Suárez, portaveu, María Francisca Valle Fuentes, diputada, Ma-

ialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe 
de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procedimiento relativo al Informe de Fiscalización 12/2019, sobre la Gestió de 
Serveis Sanitaris, correspondiente al ejercicio del periodo 2016 (tram 256-00031/12).

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya aprueba el informe de fiscalización 12/2019, sobre 

Gestió de Serveis Sanitaris, correspondiente al ejercicio del periodo 2016 (tram 256-
00031/12) e insta al Govern a seguir las recomendaciones de este informe.

2. El Parlament de Catalunya insta a Gestió de Serveis Sanitaris a: 
a. Acordar junto al CatSalut el destino final de las aportaciones de enfermos psi-

quicos crónicos en régimen de internamiento y que sean contabilizados de acuerdo 
a su destino.

b. Dar exhaustivo cumplimiento a todos aquellos preceptos del texto refundido 
de la ley de contratos del sector público referidos a formalización y revisión de in-
formes técnicos de valoración de ofertas.

c. Establecer que los conceptos salariales establecidos en las nóminas del perso-
nal se ajusten a los conceptos determinados en los convenios colectivos aplicables, 
o en su caso a los conceptos aprobados por el Consejo de Administración de este 
Organismo.

3. El Parlament de Catalunya reprueba todas aquellas prácticas en el seno de 
Gestió de Serveis Sanitaris que supongan vulneración de la normativa vigente re-
lativa a la contratación y que conlleven prácticas irregulares poniendo en duda los 
principios de igualdad, transparencia y no discriminación.

4. El Parlament de Catalunya insta al Departament de Salut a que haga un segui-
miento puntual de la ejecución de los contratos para garantizar el exacto cumplimi-
ento de las condiciones en que se han de efectuar los servicios.

5. El Parlament de Catalunya insta a la Sindicatura de Comptes a: 
(i) Hacer el seguimiento y dar cuenta del grado de cumplimiento de las recomen-

daciones aprobadas por el Parlamento derivadas del informe emitido.
(ii) Supervisar de forma exhaustiva y rigurosa la ejecución de los contratos, la 

eficacia y eficiencia de los trámites y a dar cuenta de eventuales incumplimientos 
de la normativa.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; María Francisca Valle Fuentes, Maialen 

Fernández Cabezas, diputades, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 70705)

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

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2019, sobre Gestió de Serveis 
Sanitaris, corresponent a l’exercici del 2016 (tram. 256-00031/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 12/2019, sobre Ges-

tió de Serveis Sanitaris, corresponent a l’exercici del 2016 (tram. 256-00031/12), i 
insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 70707)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent pro-
posta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 12/2019, sobre Gestió de Serveis Sanitaris, corresponent a l’exercici del 
2016 (tram. 256-00031/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 12/2019, sobre Ges-

tió de Serveis Sanitaris, corresponent a l’exercici del 2016 (tram. 256-00031/12) i 
insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2019, sobre 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Turisme i Muntanya, 
corresponent a l’exercici del 2016
256-00032/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 70177; 70471; 70705; 70708 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 01.07.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 70177)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat, Òscar Ordeig 

i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de 
fiscalització 15/2019, sobre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Turisme i 
Muntanya, corresponent a l’exercici del 2016 (tram. 256-00032/12).
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 15/2019, sobre Fer-

rocarrils de la Generalitat de Catalunya, Turisme i Muntanya, corresponent a l’exer-
cici del 2016 (tram. 256-00032/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del 
dit informe.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, Òscar Ordeig i Mo-

list, diputats, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 70471)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, 

Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe 
de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2019, sobre Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya, Turisme i Muntanya, corresponent a l’exercici 2016 (tram. 
256-00032/12)

Propuesta de resolución
1. El Parlament de Catalunya, aprova l’Informe de fiscalització 15/2019, sobre 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Turisme i Muntanya, corresponent a 
l’exercici del 2016 (tram. 256-00032/12) i insta al Govern de la Generalitat a seguir 
les recomanacions de dit informe.

2. El Parlament de Catalunya insta a FGC Divisió de Turisme i Muntanya a ajus-
tar les tipologies dels contractes a les tipologies dels llocs de treball estructurals i 
conjunturals, en resposta a la situació de contractes temporals que es mantenen en 
el temps de tal manera que es cobreixen necessitats estructurals.

Palacio del Parlamento, 26 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, Maialen 

Fernández Cabezas, diputats, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 70705)

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

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2019, sobre Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya, Turisme i Muntanya, corresponent a l’exercici del 2016 
(tram. 256-00032/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 15/2019, sobre Fer-

rocarrils de la Generalitat de Catalunya, Turisme i Muntanya, corresponent a l’exer-
cici del 2016 (tram. 256-00032/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindi-
catura.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 70708)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de 
fiscalització 15/2019, sobre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Turisme i 
Muntanya, corresponent a l’exercici del 2016 (tram. 256-00032/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 15/2019, sobre Fer-

rocarrils de la Generalitat de Catalunya, Turisme i Muntanya, corresponent a l’exer-
cici del 2016 (tram. 256-00032/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del 
dit informe.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2019, sobre 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 
corresponent a l’exercici 2017
256-00033/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 70178; 70473; 70705; 70709 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 01.07.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 70178)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat, Òscar Ordeig 

i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de 
fiscalització 13/2019, sobre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-00033/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 13/2019, sobre 

l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, corresponent a 
l’exercici 2017 (tram. 256-00033/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, Òscar Ordeig i Mo-

list, diputats, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 70473)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Martí Pachamé Barrera, diputado, Maialen 

Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 
lo que establece el artículo 186.5 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente propuesta de resolución subsiguiente al debate del procedimiento relativo al 
informe de fiscalitzación presentado por la Sindicatura de Comptes: 
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Procedimiento relativo al informe de fiscalización 13/2019, sobre la Agencia 
para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya, correspondiente al ejercicio 
2017 (tram. 256-00033/12)

Propuesta de resolución
1. El Parlament de Catalunya aprueba el informe de fiscalización 13/2019, sobre 

la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya, correspondien-
te al ejercicio 2017 e insta al Govern a seguir las recomendaciones de este informe

Palacio del Parlamento, 29 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Martí Pachamé Barrera, Maialen Fernández 

Cabezas, diputats, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 70705)

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

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2019, sobre l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00033/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 13/2019, sobre 

l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, corresponent a 
l’exercici 2017 (tram. 256-00033/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sin-
dicatura.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 70709)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de 
fiscalització 13/2019, sobre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-00033/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 13/2019, sobre 

l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, corresponent a 
l’exercici 2017 (tram. 256-00033/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2019, sobre la 
Fundació Institut de Ciències Fotòniques, corresponent a l’exercici 
del 2017
256-00034/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 70179; 70531; 70705; 70710 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 01.07.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 70179)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat, Òscar Ordeig 

i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 17/2019, sobre la Fundació Institut de Ciències Fotòniques, corresponent a 
l’exercici del 2017 (tram. 256-00034/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 17/2019, sobre la 

Fundació Institut de Ciències Fotòniques, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 
256-00034/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, Òscar Ordeig i Mo-

list, diputats, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 70531)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Sergio Sanz Jiménez, diputat, Maialen Fernán-

dez Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que es-
tableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització 
presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2019, sobre la Fundación Ins-
tituto de las Ciencias Fotónicas (tram. 256-000034/12).

Propuesta de resolución
1. El Parlamento de Cataluña aprueba el informe de fiscalización 17/2019, sobre 

la Fundación Instituto de las Ciencias Fotónicas, correspondiente al ejercicio 2017 
(tram. 256-00034/12).

2. El Parlamento de Cataluña insta al ICFO a atender todas las observaciones y 
recomendaciones señaladas en el informe de fiscalización elaborado por la Sindica-
tura de Cuentas.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Sergio Sanz Jiménez, Maialen Fernández Ca-

bezas, diputats, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 70705)

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

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
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següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2019, sobre la Fundació Insti-
tut de Ciències Fotòniques, corresponent a l’exercici del 2017 (tram.256-00034/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 17/2019, sobre la 

Fundació Institut de Ciències Fotòniques, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 
256-00034/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 70710)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent pro-
posta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fisca-
lització 17/2019, sobre la Fundació Institut de Ciències Fotòniques, corresponent a 
l’exercici del 2017 (tram. 256-00034/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 17/2019, sobre la 

Fundació Institut de Ciències Fotòniques, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 
256-00034/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2019, sobre les 
eleccions al Consell General d’Aran de l’any 2019
256-00035/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 70180; 70705; 70706; 70711 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 01.07.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 70180)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat, Òscar Ordeig 

i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de 
fiscalització 19/2019, sobre les eleccions al Consell General d’Aran de l’any 2019 
(tram. 256-00035/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 19/2019, sobre les 

eleccions al Consell General d’Aran de l’any 2019 (tram. 256-00035/12) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, Òscar Ordeig i Mo-

list, diputats, GP PSC-Units
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 70705)

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

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2019, sobre les eleccions al 
Consell General d’Aran de l’any 2019 (tram. 256-00035/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 19/2019, sobre les 

eleccions al Consell General d’Aran de l’any 2019 (tram. 256-00035/12), i insta a 
seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 70706)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 186.5 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente propuesta de resolución sub-
siguiente al debate del procedimiento relativo al informe de fiscalitzación presenta-
do por la Sindicatura de Comptes: 

Procedimiento relativo al Informe de Fiscalización 19/2019, sobre las elecciones 
al Consell General d’Aran del año 2019 (tram. 256-00035/12)

Propuesta de resoución
1. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a seguir las recomendaciones del 

informe de Fiscalización 19-2019, sobre elecciones al Consell General d’Aran del 
año 2019 (tram. 256-00035/12)

Palacio del Parlamento, 26 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 70711)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent pro-
posta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fisca-
lització 19/2019, sobre les eleccions al Consell General d’Aran de l’any 2019 (tram. 
256-00035/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 19/2019, sobre les 

eleccions al Consell General d’Aran de l’any 2019 (tram. 256-00035/12) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la 
Sindicatura de Comptes o altres actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes de 
l’elaboració d’un informe de fiscalització relatiu a la concessió de 
subvencions a la Plataforma pro Seleccions Esportives Catalanes
253-00019/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 70353 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 30.06.2020

Procediment: l’establert als articles 167 i 168 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 190.2 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la propuesta de resolución siguiente para que 
sea substanciada ante la Comissió de la Sindicatura de Comptes.

Exposición de motivos
En los últimos días, hemos tenido conocimiento de que la entidad Plataforma 

Pro Selecciones Catalanas ha utilizado presuntamente de forma fraudulenta el di-
nero recibido por la concesión de diversas subvenciones y que dichas subvenciones 
no se habían otorgado con los requisitos establecidos por la ley de (i) publicidad, (ii) 
concurrencia y (iii) transparencia.

Es por ello, que teniendo en cuenta que una de las funciones principales de la 
Sindicatura de Cuentas es examinar la legalidad del otorgamiento de subvenciones y 
determinar si el uso de dichas subvenciones es el indicado en la concesión, el Grupo 
Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya encomienda a la Sindicatura de Cuentas a que elabo-

re un informe de fiscalización relativo a la concesión de subvenciones otorgadas por 
la Generlaitat de Cataluña o de sus entes dependientes a la entidad Plataforma Pro 
Seleccions Esportives Catalanes, correspondientes a los ejercicios del 2013 al 2020, 
ambos incluidos.

Palacio del Parlamento, 26 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2020 al 14.07.2020).
Finiment del termini: 15.07.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2020.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la 
Reactivació Socials i Econòmiques
406-00006/12

DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Reg. 68877 / Coneixement: Mesa del Parlament, 30.06.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 49 del Reglament del Parlament, 
proposa a la diputada Eva Granados Galiano com a presidenta de la Comissió d’Es-
tudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS; GP JXCAT; GP CATECP; SP 

CUP-CC; SP PPC

Reg. 68878, 69042, 69730, 70109, 70253, 70254 / Coneixement: Mesa del Parlament, 

30.06.2020

Reg. 68878

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, 
comunica que el diputat Miquel Iceta i Llorens i la diputada Eva Granados Galiano 
han estat designats membres de la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reac-
tivació Socials i Econòmiques.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Reg. 69042

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat Jordi Munell i Garcia i la diputada Elena Fort i Cisneros han estat 
designats membres de la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació So-
cials i Econòmiques.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Reg. 69730

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parla-
ment, comunica que les diputades Jéssica Albiach Satorres i Susanna Segovia Sán-



BOPC 637
3 de juliol de 2020

4.45.14. Comissions específiques d’investigació 65 

chez han estat designada membre de la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la 
Reactivació Socials i Econòmiques.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Reg. 70109

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

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del 
Reglament del Parlament, comunica que el diputat Carles Riera Albert i la diputada 
Maria Sirvent Escrig han estat designats membre de la Comissió d’Estudi de la Re-
construcció i la Reactivació Socials i Econòmiques.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Reg. 70253

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, 
comunica que la diputada Alícia Romero Llano ha estat designada membre de la 
Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Reg. 70254

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del 
Parlament, comunica que el diputat Santi Rodríguez i Serra ha estat designat membre 
de la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les 
Residències per a Gent Gran
407-00008/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CATECP; GP PSC-UNITS; SP PPC; GP CS; 

GP ERC

Reg. 68674, 68879, 70255, 70463, 70532 / Coneixement: Mesa del Parlament, 

30.06.2020

Reg. 68674

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 67 del Reglament del Parlament, 
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comunica que la diputada Marta Ribas Frías (portaveu) i Yolanda López Fernández 
han estat designades membres de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les 
Residències per a Gent Gran.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Reg. 68879

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, 
comunica que el diputat Raúl Moreno Montaña i la diputada Assumpta Escarp i Gi-
bert han estat designats membres de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de 
les Residències per a Gent Gran.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Reg. 70255

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 67 del Reglament del 
Parlament, comunica que la diputada Esperanza García González ha estat designa-
da membre de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències per a 
Gent Gran.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Reg. 70463

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

con lo que establece el artículo 67 del Reglamento del Parlamento, comunica que las 
diputadas Noemí de la Calle Sifré, Elisabeth Valencia Mimbrero han sido designa-
das miembros de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències per 
a Gent Gran.

Palacio del Parlamento, 29 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz GP Cs

Reg. 70532

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

el que estableix l’article 67 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada 
Najat Driouech Ben Moussa ha estat designada membre i proposada vicepresidenta 
de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran i el 
diputat Jordi Albert i Caballero ha estat designat membre de la mateixa

Palau del Parlament, 29 de juny de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Composició de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les 
Residències per a Gent Gran
408-00032/12

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 30 de juny de 2020, d’acord 
amb la Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament, ha acor-
dat que la composició de la comissió sigui de dos diputats per grup parlamentari, 
inclòs el Grup Mixt, llevat del qui tingui la presidència, que tindrà un membre més.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió

Composició de la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la 
Reactivació Socials i Econòmiques
408-00034/12

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 30 de juny de 2020, d’acord 
amb la Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament, ha acor-
dat que la composició de la comissió sigui de dos diputats per grup parlamentari, 
inclòs el Grup Mixt, llevat del qui tingui la presidència, que tindrà un membre més.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 742/XII, sobre l’establiment 
d’un sistema ferroviari de rodalia a Lleida
290-00680/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70166 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 30.06.2020

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 742/XII, sobre 
l’establiment d’un sistema ferroviari de rodalia a Lleida (tram. 290-00680/12), us 
informo del següent:

La Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat està estudiant la millora dels serveis 
ferroviaris a les rodalies de Lleida des d’un punt de vista integral, de complementa-
rietat entre els diferents modes de transport públic, per tal de respondre de manera 
adequada a la demanda actual. En aquest sentit, ja s’està analitzant la demanda exis-
tent en els diferents corredors de mobilitat.

https://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa/index.html?p_codi=1994&p_legislatura=12
https://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa/index.html?p_codi=1994&p_legislatura=12
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Actualment existeixen dos corredors ferroviaris de rodalia a l’entorn de Lleida: 
Lleida - Balaguer (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya - FGC) i Lleida - Cer-
vera (Rodalies de Catalunya), que es complementen amb els serveis de la línia R-12 
i de les línies R-13 i R-14 que permeten la relació ferroviària entre diferents munici-
pis de Lleida. Tots aquests serveis formen part de la integració tarifària de l’Autori-
tat del Transport Metropolità (ATM) de Lleida de forma que es pot fer el transbord-
ament entre tren i bus urbà i interurbà sense penalitzacions.

Aquest sistema ferroviari es complementa amb el servei de bus que cobreix la 
comunicació de la ciutat de Lleida amb tots els municipis del seu entorn, especial-
ment amb els serveis de bus exprés amb Cervera, Alfarràs, Alcarràs i Alpicat.

Pel que fa a l’accessibilitat del material mòbil dels serveis de Rodalies de Catalu-
nya des del Departament de Territori i Sostenibilitat es fa seguiment del compliment 
del pla d’adaptació progressiva del material mòbil previst per Renfe, mitjançant la 
renovació de trens i la remodelació del material actual, amb l’objectiu de millorar 
progressivament l’accessibilitat dels trens i aconseguir la plena accessibilitat de tots 
els seus serveis. Inicialment, aquest objectiu es preveia per aquest any 2020, però 
queda condicionada a l’arribada de noves unitats que hauran de substituir a les uni-
tats més antigues per les quals ja no es preveia l’adequació sinó la substitució.

Així mateix, el 2018 es va crear un grup de treball per a la posada en marxa 
de l’estació al polígon El Segre, a la línia Lleida - La Pobla de Segur, coordinat 
per FGC i amb la participació d’altres administracions de Lleida, inclosa l’ATM i 
l’Ajuntament, i amb l’Associació de Propietaris P.I. El Segre.

Com a resultat dels treballs endegats per a la posada en marxa de l’estació Polí-
gon El Segre, a la línia Lleida - La Pobla de Segur de FGC, es van acordar amb les 
administracions locals i els agents socials i econòmics del territori, 7 línies de tre-
ball i accions per a ser promogudes per les institucions:

1. Regulació de l’aparcament.
2. Reconversió de part del recorregut de la línia d’autobús d’accés al polígon per-

què serveixi de mitjà de dispersió des de l’estació.
3. La compra, per part de les empreses del Polígon, de bitllets per als treballa-

dors i visitants.
4. Foment de la intermodalitat, tant en el tren com al viari de Lleida.
5. Campanya de publicitat i promoció d’anar al polígon en transport públic.
6. Campanya de publicitat i promoció en els municipis del corredor.
7. Campanya de comunicació personalitzada als treballadors i empreses del po-

lígon.
Així mateix s’ha actualitzat l’estudi de demanda en base a les dades de l’ATM, 

s’ha redactat i aprovat l’Estudi Informatiu i com a continuació dels treballs realitzats 
fins ara, actualment es troba en curs la redacció del projecte executiu de construcció 
del nou baixador que es preveu finalitzar l’hivern 2020-21.

Barcelona, 26 de juny de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 141/XII, sobre la digitalització del 
teixit productiu
390-00141/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 70174 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 30.06.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 141/XII, sobre la digitalització del 
teixit productiu (tram. 390-00141/12), us informo del següent:

Pel que fa al punt a), hi ha línies de finançament d’exercicis anteriors que encara 
estan obertes i tenen fons disponibles superiors a la quantitat indicada, com la línia 
ICF-Indústria 4.0, que forma part del programa ProACCIÓ 4.0.

El Departament d’Empresa i Coneixement, a través de la Direcció General d’Indús-
tria (DGI)-ACCIÓ, està desplegant iniciatives per a què les empreses catalanes adoptin 
tecnologies avançades i de transformació tecnològica en la vessant empresarial.

Per la banda de l’oferta, es continua donant suport a EURECAT i els seus cen-
tres adscrits, així com la resta d’agents acreditats TECNIO, alhora que es promou i 
es dinamitza el ecosistema d’innovació per tal que aquesta oferta tecnològica sigui 
de qualitat.

Així mateix, es contemplen actuacions per la banda de la demanda. Hi ha lí-
nies de finançament obertes que permeten realitzar inversions amb impacte sobre la 
transformació tecnològica de la indústria mitjançant l’aplicació de la connectivitat 
d’ampli espectre, dins les TIC, o la robòtica i la sensòrica entre d’altres, en els seus 
processos productius i en la resta dels seus àmbits d’activitat. Un exemple seria la 
línia ICF-Indústria 4.0, abans esmentada i que a principis de 2020 comptava amb 
140 milions d’euros a disposició de les empreses.

Existeixen altres ajuts per a projectes amb impacte sobre l’aplicació de les tec-
nologies avançades, com per exemple els Nuclis de recerca industrial i desenvolu-
pament industrial; i també cal destacar els recents Cupons d’Indústria 4.0. I s’han 
endegat serveis per accelerar la transformació tecnològica de l’empresa catalana, 
com el Catalonia Exponential. Aquest programa emmarca diferents serveis i acti-
vitats que connecten les empreses amb diferents nodes de la innovació exponencial 
mundial, com Silicon Valley a Califòrnia.

En referència al punt b), EURECAT és un centre tecnològic promogut per la in-
dústria i l’Administració per millorar la transferència de tecnologia al teixit produc-
tiu i apropar aquesta oferta tecnològica diferencial.

EURECAT es configura com a fundació privada i, per tant, la seva governança 
correspon al seu patronat que és el màxim òrgan de govern. La majoria privada as-
segura l’alineació de les estratègies i actuacions amb les necessitats empresarials i 
fomenta el compromís empresarial, l’aplicació de criteris d’eficiència en la utilitza-
ció de recursos, de meritocràcia en la gestió dels equips i el dota d’agilitat.

El model EURECAT és una aposta de país a llarg termini, que respon a l’opor-
tunitat d’augmentar la capacitat en recerca industrial i de serveis tecnològics, així 
com d’activar la demanda tecnològica de les empreses catalanes per incrementar la 
seva capacitat innovadora.

El Govern va aprovar el 2019 una subvenció directa de fins a 20 milions d’euros 
a EURECAT i els seus centres adscrits que permeti el desenvolupament de línies 
de recerca industrial pròpia. L’objectiu és que l’oferta d’EURECAT, juntament amb 
els seus centres adscrits, abasti la quasi totalitat de les tecnologies facilitadores de 
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l’àmbit de la digitalització i més enllà. Això ha de permetre generar tecnologia i co-
neixement diferencial que, posteriorment, incorporin les empreses catalanes per a 
ser més competitives a través de serveis, contractes d’R+D+i, llicència de patents o 
creació de noves empreses de base tecnològica.

D’altra banda, el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, aprovat pel 
Plenari del passat dia 13 de maig, conté dos acords relatius a l’enfortiment d’EURE-
CAT com a centre tecnològic català i que reproduïm a continuació:

– Donar suport a EURECAT com a centre tecnològic català com a comple-
ment de la resta d’agents d’innovació, cercant sinergies entre EURECAT i altres ele-
ments del sistema, com els parcs científics i tecnològics, els centres TECNIO i les 
oficines de transferència universitària i les empreses.

– Consolidar EURECAT com a centre tecnològic català i impulsar-ne el creixe-
ment perquè tingui una dimensió adequada per donar resposta a les necessitats de 
l’ecosistema de Catalunya, tenint present les característiques del sistema de microe-
mpreses i pimes, i perquè es pugui equiparar a centres tecnològics referents.

Quant al punt c), en un context de canvi estratègic i tecnològic de les empreses, 
els clústers tenen un paper rellevant, al ser una eina de gran utilitat per valorar l’im-
pacte de les noves tecnologies en models de negoci d’empreses d’un mateix sector, 
compartir experiències i prendre decisions més idònies des d’un punt de vista de 
millora competitiva.

De fet, la política de clústers s’entén com un element important de la política 
industrial de Catalunya i per això forma part del Pacte Nacional per a la Indústria 
(PNI). Mitjançant el PNI, l’objectiu és permetre a les pimes afrontar els reptes de-
rivats del nou context global i tecnològic i facilitar el seu replantejament estratègic 
i la seva connexió global.

El canvi estratègic és uns del principis rectors de la política de clústers de Cata-
lunya, una política pionera a nivell mundial (més de 25 anys d’expertesa). Aquesta 
política s’articula en el Programa Catalunya Clústers, posat en marxa el 2014 amb 
l’objectiu principal de donar un marc més estable i consistent a les polítiques de 
clúster i racionalitzar l’ecosistema de les organitzacions clúster presents a Catalunya.

El Programa Catalunya Clústers està format actualment per 29 clústers molt di-
versos entre ells, que apleguen més de 2.600 membres i representen el 30% del PIB 
de Catalunya.

Pel que fa al punt d) i al punt e), la indústria 4.0 és un dels principals reptes que 
afronten la indústria i les empreses a nivell mundial, i també a Catalunya. Per enca-
rar la transformació tecnològica, s’ha endegat ProACCIÓ 4.0, un programa de país 
i basat en la col·laboració publicoprivada per donar suport a les empreses catalanes, 
fonamentalment les PIMES.

ProACCIÓ 4.0 millora la competitivitat de la PIME, promou la col·laboració 
d’aquesta amb ecosistemes d’innovació locals i internacionals, promou el creixe-
ment empresarial i incentiva processos de reflexió en les fases inicials de la trans-
formació tecnològica.

S’hi inclouen programes de sensibilització, orientació, diagnosi i reflexió a nivell 
estratègic, instruments de suport a la implementació i actuacions complementàries 
que ja es desenvolupen, com l’acompanyament a fires tecnològiques com la Hanno-
ver Messe.

El programa ProACCIÓ 4.0 també inclou una línia d’ajuts de cupons d’Indústria 
4.0 i una línia de finançament (ICF-Indústria 4.0).

Actualment també es desenvolupen altres programes que tenen per objectiu el 
foment de les polítiques de recerca aplicada a la industria. És l’exemple dels Nuclis 
d’R+D (ajuts a fons perdut per finançar nous productes o serveis tecnològics d’alt 
risc que responguin a les necessitats del mercat) o Innotec (ajut que finança despe-
ses de projectes d’R+D que s’han de dur a terme de forma col·laborativa amb grups 
universitaris acreditats TECNIO).
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D’altra banda, el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement inclou me-
sures per tal de millorar les polítiques de recerca i innovació. En aquest sentit, un 
dels acords estableix que, per tal d’incrementar de manera progressiva i contínua la 
inversió pública en R+D fins a assolir un 1% del PIB alhora que s’incentiva la in-
versió privada, que hauria d’assolir en el mateix termini un 2% del PIB. També es 
va aprovar un acord relatiu a la inversió del 0,1% del PIB en innovació empresarial 
amb una contribució pública (entre totes les administracions públiques) futura (apor-
tant-n’hi un màxim del 50% la Generalitat de Catalunya en l’horitzó temporal del 
2030) mínima de 220 MEUR anuals com a mesura d’incentiu per mobilitzar la in-
versió privada en R+D+I. Aquests acords haurien de veure reflectits ens els propers 
pressupostos que aprovi el Parlament.

A més, el Govern recolza l’activitat d’EURECAT i els seus centres adscrits, així 
com la resta d’agents acreditats TECNIO, que duen a terme activitats que inclouen 
processos de transferència i innovació tecnològica envers el teixit econòmic.

Quant al sector de l’automoció, d’acord amb la Moció 66/XII sobre política in-
dustrial, es va instar el Govern a realitzar un pla estratègic integral de suport al sec-
tor de l’automoció per facilitar-ne la transformació, i que s’adapti a la digitalització 
i a la transició ecològica. És per això que s’ha impulsat el Pla de la Mobilitat i de 
l’Automoció, que preveu el foment de les noves tecnologies per adaptar-se a les no-
ves necessitats del sector.

En relació amb el punt f), cal esmentar que el departament competent en matèria 
de fiscalitat és el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Això 
no obstant, s’ha de tenir en compte que el marge de maniobra per part de les co-
munitats autònomes és molt limitat i que el marc fiscal per a la R+D al conjunt de 
l’Estat és bastant favorable.

En tot cas, des de ACCIÓ es promou l’aprofitament del marc fiscal favorable a la 
innovació recolzant via assessorament i ajuts a les Pimes (Cupons d’Innovació) per 
tal que puguin executar les desgravacions fiscals vigent en aquesta matèria.

Finalment, quant al punt g), l’actuació 4.1 del grup d’Indústria 4.0 i digitalització 
del Pacte Nacional per a la Indústria fa referència a l’avaluació dels impactes de la 
Indústria 4.0. D’acord amb això, l’equip de l’Observatori de la Indústria va elaborar, 
durant el 2017-2018, l’estudi titulat L’impacte laboral de la Indústria 4.0 a Catalunya.

Durant el període d’elaboració, un grup format per membres del Consell Català 
de l’Empresa va realitzar un procés de seguiment i d’assessorament del treball. Així 
mateix, es va comptar amb la participació de representants del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Família, del Departament d’Educació i del Departament  de 
Polítiques Digitals i Administració Pública.

L’estudi va finalitzar a principis de 2018 i es va presentar públicament el 27 
d’abril en un acte públic a l’auditori de La Pedrera. Es va editar dins la col·lecció Pa-
pers de l’Observatori de la Indústria i es pot consultar en l’enllaç següent:

http://empresa.gencat.cat/web/.content/19_-_industria/documents/papers_obser-
vatori_industria/03_industria.pdf

Des de llavors, se n’han fet múltiples presentacions en diversos tipus de fòrums 
com ara sindicals, patronals, camerals, amb consells comarcals, ajuntaments i altres 
entitats, cosa que ha fet que l’edició impresa s’exhaurís de seguida.

La Comissió Executiva Permanent del Consell Català de l’Empresa, òrgan en-
carregat del seguiment del Pacte nacional per a la indústria, un cop fet i presentat 
l’estudi, va donar l’actuació 4.1 per executada en la seva totalitat.

Barcelona, 25 de juny de 2020
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

http://empresa.gencat.cat/web/.content/19_-_industria/documents/papers_observatori_industria/03_industria.pdf
http://empresa.gencat.cat/web/.content/19_-_industria/documents/papers_observatori_industria/03_industria.pdf
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Control del compliment de la Moció 160/XII sobre els pressupostos 
per al 2020
390-00160/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020

Control del compliment de la Moció 161/XII sobre les polítiques de 
dones
390-00161/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020

Control del compliment de la Moció 162/XII sobre l’abordatge des del 
sistema sanitari de les violències sexuals contra els infants
390-00162/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020

Control del compliment de la Moció 163/XII sobre la introducció de la 
perspectiva de gènere en el sistema sanitari
390-00163/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020

Control del compliment de la Moció 164/XII, sobre la relació entre 
la percepció del funcionament de la democràcia espanyola segons 
les dades del Centre d’Estudis d’Opinió i l’Informe d’Amnistia 
Internacional
390-00164/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020



BOPC 637
3 de juliol de 2020

4.50.02. Compliment de mocions 73 

Control del compliment de la Moció 165/XII, sobre la planificació per 
a gestionar els riscos derivats de la campanya d’estiu
390-00165/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020

Control del compliment de la Moció 166/XII, sobre les mesures de 
foment de la cultura per a superar la crisi derivada de la pandèmia de 
Covid-19
390-00166/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020

Control del compliment de la Moció 167/XII, sobre el model educatiu
390-00167/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020

Control del compliment de la Moció 168/XII, sobre la situació 
d’emergència educativa
390-00168/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020

Control del compliment de la Moció 169/XII, sobre les 
discriminacions en els diferents àmbits
390-00169/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020
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Control del compliment de la Moció 170/XII, sobre les mesures en 
l’àmbit econòmic i social en la situació derivada de la pandèmia de 
Covid-19
390-00170/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.06.2020

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’Autoritat Catalana de Protecció de Dades corresponent 
al 2019
334-00098/12

PRESENTACIÓ: DIRECTORA, DE L’AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE 

DADES

Reg. 70163 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública: Mesa del Parlament, 30.06.2020

Al president del Parlament
Molt honorable senyor,
De conformitat amb la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades, l’Autoritat ha de presentar la memòria anual al Parlament i do-
nar-ne compte en el marc de la comissió corresponent (article 13.2).

En compliment de l’article 10.2.b de la Llei citada, el Consell Assessor de Pro-
tecció de Dades ha de ser informat de la memòria anual abans de trametre-la al Par-
lament. Si bé el mes de març ja es va trametre la Memòria 2019 als membres del 
Consell Assessor de Protecció de Dades, degut a la situació excepcional provocada 
pel Covid-19, finalment ha estat presentada en la primera sessió d’enguany el dia 23 
de juny.

Per aquest motiu, i per tal de donar compliment al deure d’informació previst a 
la Llei 32/2010, us faig arribar la Memòria 2019 de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades, i resto a la vostra disposició per comparèixer davant la Comissió de Polí-
tiques Digitals i Administració Pública del Parlament de Catalunya.

Ben cordialment,

Barcelona, 25 de juny de 2020
M. Àngels Barbarà i Fondevila, directora

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