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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 803/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’establiment
d’un sistema de beques per a la preparació d’oposicions
250-01018/12
ADOPCIÓ
Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, sessió 20, 08.06.2020,
DSPC-C 498

La Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió tinguda el dia 8 de juny de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre
l’establiment d’un sistema de beques per a la preparació d’oposicions (tram. 25001018/12), 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. 53998).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar l’establiment, en els propers
sis mesos, d’un sistema de beques que constin d’un ajut mensual per als graduats
menors de trenta anys que acreditin la preparació d’oposicions a la funció pública
catalana.
Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
La secretària de la Comissió, Anna Geli i España; el president de la Comissió,
Raúl Moreno Montaña

1.40.

Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03.

Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el
Reglament (UE) 1303/2013 pel que fa als recursos per a l’assignació
específica per a la Iniciativa d’Ocupació Juvenil
295-00194/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta
modificada de la Decisió del Consell relativa al sistema de recursos
propis de la Unió Europea
295-00195/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
1.10. Acords i resolucions
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la proposta
modificada del Reglament del Parlament Europeu i del Consell
que crea el Programa marc de recerca i innovació «Horitzó
Europa» i estableix les normes de participació i difusió; la Decisió
del Parlament Europeu i del Consell que estableix el Programa
específic que executa el Programa «Horitzó Europa»; el Reglament
del Parlament Europeu i del Consell que estableix l’instrument de
veïnatge, desenvolupament i cooperació internacional, i el Reglament
del Parlament Europeu i del Consell que estableix normes d’ajuda als
plans estratègics que han d’elaborar els estats membres en el marc
de la política agrícola comuna, finançada amb el Feaga i el Feader, i
que deroga els reglaments (UE)1305/2013 i 1307/2013 del Parlament
Europeu i del Consell
295-00196/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
decisió del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la
Decisió 1313/2013/UE, relativa a un mecanisme de protecció civil de
la Unió
295-00197/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el
Reglament (UE) 2015/1017 pel que fa a la creació d’un instrument de
suport a la solvència
295-00198/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica
el Reglament (UE) 223/2014 pel que fa a la introducció de mesures
específiques per a afrontar la crisi de la Covid-19
295-00199/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
1.40.03. Coneixements de les propostes
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el
Reglament (UE) 2017/1601 pel qual s’estableixen el Fons Europeu de
Desenvolupament Sostenible (FEDS), la Garantia del FEDS i el Fons
de Garantia del FEDS
295-00200/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix
un mecanisme de recuperació i resiliència
295-00201/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta
modificada de Reglament del Parlament Europeu i del Consell pel
qual s’estableix el Fons de Transició Justa
295-00202/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica
el Reglament (CE) 1257/96 del Consell, del 20 de juny de 1996, sobre
l’ajuda humanitària
295-00203/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

1.40.03. Coneixements de les propostes
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta
modificada de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu
al Fons Europeu de Desenvolupament Regional i al Fons de Cohesió
295-00204/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta
modificada del Reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu
al Fons Social Europeu Plus (FSE+)
295-00205/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix
l’Instrument de suport tècnic
295-00206/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la creació
d’un programa d’acció de la Unió en l’àmbit de la salut per al període
2021-2027 i pel qual es deroga el Reglament 282/2014 («programa La
UE per la Salut»)
295-00207/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

1.40.03. Coneixements de les propostes
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica
el Reglament (UE) 1303/2013 pel que fa als recursos addicionals
excepcionals i les normes de desenvolupament en el marc de
l’objectiu d’inversió en creixement i ocupació a fi de proporcionar
assistència per al foment de la reparació de la crisi en el context de
la pandèmia de la Covid-19 i la preparació d’una recuperació verda,
digital i resilient de l’economia
295-00208/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la proposta de
Reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’instrument
de préstec al sector públic en el marc del Mecanisme per a una
transició justa
295-00209/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la proposta
modificada del Reglament del Parlament Europeu i del Consell
pel qual s’estableixen les disposicions comunes relatives al Fons
Europeu de Desenvolupament Regional, Fons Social Europeu Plus,
Fons de Cohesió, Fons de Transició Justa i Fons Social Europeu
Marítim i de Pesca, i també a les normes financeres per als dits
fons i per al Fons d’Asil i Migració, el Fons de Seguretat Interior i
l’Instrument de gestió de les fronteres i els visats
295-00210/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la proposta de
Reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica
el Reglament(UE) 2016/1628 pel que fa a les disposicions transitòries
per a afrontar l’impacte de la crisi de la Covid-19
295-00211/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

1.40.03. Coneixements de les propostes
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3.

Tramitacions en curs

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució de suport als drets dels treballadors de la
planta automobilística de Nissan Motor Ibérica
250-01203/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 68381 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 06.07.2020

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

1. Manifestar todo apoyo Apoyar a trabajadores que están manifestándose para
poder salvaguardar en defensa de sus puestos de trabajo.
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 2

2. Impulsar, partint dels espais de concertació ja existents a Catalunya en l’àmbit de l’empresa, un gran acord per abordar el futur de la industria de l’automoció
a Catalunya, que garanteixi la sostenibilitat de la industria a llarg termini, així com
el futur de les seves treballadores i treballadors.
Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 4

4. Reformular Presentar, antes de un mes, la licitación de un nuevo concurso
público para la gestión y explotación del Centre de Formació Professional de de la
Automoción Catalunya, previa ejecución de un processo de innovación colaborativa
con agentes del sector y reconocidos representantes de otros àmbitos del conocimiento, con el objectivo de tener preparada una oferta completa de servicios formativos para los próximos ejercicios educativos para el curso 2020-2021 y siguientes.
Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 5

5. Adoptar actuacions i mesures de suport a la indústria de la mobilitat i l’automoció, també a autònoms i pimes relacionats amb aquests sectors, amb l’objectiu
d’enfortir la seva competitivitat i acompanyar-los en el procés de transformació del
sector cap al vehicle autònom i connectat, l’electromobilitat i les noves pautes de
consum.
Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 6.b

b) Incrementar la inversión i la col·laboració público-privada en I+D y la coordinación con la investigación universitaria y centros tecnológicos.
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Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 6.c

c) Facilitar la innovació en el camp de l’automoció amb la participació d’empreses, universitats i centres tecnològics.
Esmena 7
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 6.h

h) Mantener, por parte del Govern, la colaboración, recolzament i ajut apoyar y
ayudar en el impulso de los proyectos el Clúster de la Industria de Automoción de
Cataluña, així com amb la resta de clústers.
Esmena 8
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 6.i

i) Impulsar un cambio de cultura empresarial que haga de la cooperación uno de
los principales factores de competitividad del sector, tal i com ja preveu entre d’altres, el Pacte Nacional per la indústria.
Esmena 9
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 6.m

m) Continuar vetllant pel compliment de la regulació, els requisits i les obliga
cions en els tallers i establiments de venda de recanvis, si cal incrementant les mesures de vigilància i inspecció.
Esmena 10
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 7

7. Comunicar estos acuerdos a los sindicatos y al conjunto de los trabajadores y
trabajadoras de las plantas de Nissan en Zona Franca y en Montcada i Reixac de todos los centros de trabajo que la compañía tiene en Catalunya.

Proposta de resolució sobre els catalans a l’exterior
250-01216/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 67256 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 06.07.2020

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

1. Realitzar un estudi i anàlisi de l’emigració i el retorn des del 2008 fins a l’actualitat amb la finalitat de conèixer les causes de l’emigració, les motivacions del retorn i els diferents perfils que podem trobar entre les persones retornades, així com
les dificultats específiques que tenen aquestes persones en el seu procés d’acollida.

3.10.25. Propostes de resolució
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Esmena 2
GP Republicà (2)
De modificació

2. Impulsar l’Oficina d’Ajuda al Retorn i la Xarxa d’Intermediació i Selecció
Laboral en Origen (XILA) en coordinació amb els ens municipals i les comunitats
catalanes a l’exterior.
Esmena 3
GP Republicà (3)
De modificació

3. Continuar treballant per un Retorn Digne dels catalans residents a l’exterior
i els seus descendents tal i com disposa l’article 7.2 de l’Estatut d’Autonomia.
Esmena 4
GP Republicà (4)
De modificació

4. Impulsar la modificació i actualització de la llei 25/2002, per tal que incorpori, entre d’altres, la consideració de la condició de retornats a descendents i persones no inscrites en els Consolats i escurçar els terminis.

Proposta de resolució sobre l’evolució de l’aplicació StopCovid19Cat
250-01225/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 68181 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDAP, 06.07.2020

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

1. Desenvolupar el back office de la app «StopCovid19Cat» a l’objecte que la recollida de dades pugui ésser tractada mitjançant les actuals tecnologies BigData pel
Sistema de Salut de Catalunya.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Promoure que l’app «StopCovid19Cat» sigui un canal de comunicació específic durant l’actual situació d’epidèmia i que la Meva Salut sigui el canal de comunicació permanent entre l’Administració i la ciutadania, amb la finalitat de proporcionar de manera dinàmica i ràpida la transmissió d’informació i l’apoderament de
la ciutadania.
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Proposta de resolució sobre l’ús de la llengua de signes en les
comunicacions del Govern i les entitats que en depenen
250-01236/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 68168 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDAP, 06.07.2020

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

1. Disponer de todos los medios necesarios para realizar la interpretación de la
lengua de signos catalana en todas las ruedas de prensa y videos que se emitan por
parte de los diferentes departamentos de la Generalitat, administraciones y entidades dependientes que tengan la labor de facilitar la información al conjunto de la
ciudadanía.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Vetllar perquè a totes les administracions i entitats dependents del Govern de
la Generalitat utilitzin la modalitat d’interpretació de la llengua de signes catalana
en els vídeos i el mecanisme de subtitulat en format text sempre que sigui possible.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3. Habilitar els mitjans necessaris per a que tots els hospitals de la xarxa pública i centres privats puguin disposar, simultàniament, en les seves compareixences
públiques de la transcripció subtitulada o en llengua de signes per a persones amb
capacitats auditives diferents.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
D’addició al punt 4

4. Difundir con carácter general la modalidad de interpretación de lengua de signos catalana y subtítulos de la información que emitan el Govern de la Generalitat,
administraciones y entes dependientes que emitan información a través de las recomendaciones o normativa de obligado cumplimiento para la población.

Proposta de resolució sobre la col·laboració entre les administracions
públiques
250-01237/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 67284 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDAP, 06.07.2020

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

1. Retornar el deute mantingut amb els municipis i exigir al govern de l’Estat la
derogació de la LRSAL i la urgent derogació del sostre de despesa per tal que els
ajuntaments puguin destinar el seu superàvit a polítiques socials i de reactivació
econòmica.
3.10.25. Propostes de resolució
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Treballar de manera coordinada amb tots els agents del món local per tal de
fer front a les situacions derivades de la Covid-19.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3. Dotar d’una línia d’ajudes al món local extraordinària per atendre projectes
i necessitats derivades de la crisi de la Covid-19.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 5

5. Prioritzar en aquests plans d’accions l’atenció als municipis petits, de menys
de 2000 habitants.

Proposta de resolució de suport i agraïment als professionals que
fan tasques per a afrontar la crisi de la Covid-19 i de llur protecció
efectiva davant d’actes d’assetjament o assenyalament per aquest fet
250-01245/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 67285 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDAP, 06.07.2020

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

a) Tornar a manifestar, com ja ha fet, el suport i gratitud a tots els ciutadans
que estan treballant i col·laborant des de qualsevol àmbit per afrontar la crisi de la
Covid-19.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2 c

c) Com a poder públic i en l’àmbit de les seves competències, continuar protegint els drets dels treballadors i treballadores públiques i continuar posant a la seva
disposició tots els mecanismes interns i de suport jurídic que tenen al seu abast i seguint els procediments establerts.
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Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i
grups de treball
3.10.85.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre el
racisme institucional i estructural en la gestió de la seguretat
252-00027/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 71040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.07.2020

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableixen els articles 63.2 i 167.3 del Reglament del Parlament,
presenta les següents esmenes a la Proposta de resolució de creació d’una comissió
d’estudi sobre el racisme institucional i estructural en la gestió de la seguretat (tram.
252-00027/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De supressió i al títol

Proposta de creació d’una comissió d’estudi sobre el racisme institucional i estructural en la gestió de la seguretat a Catalunya
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De modificació al paràgraf 2 de l’Exposició de motius

Tal com recull la moció, l’objectiu d’aquesta comissió es d’establir una diagnosi
compartida sobre quines son les mesures que cal prendre per evitar qualsevol discriminació racial en un àrea tan sensible i que afecta tant al dia a dia de la ciutadania
com es la gestió i atenció administrativa en general, i de la seguretat, tant pública,
com privada en particular.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
D’addició al paràgraf 3 de l’Exposició de motius

D’ençà de l’aprovació d’aquesta moció les protestes globals per acabar amb la
discriminació i l’abús d’algunes persones del cos policial patit per minories s’han
estès arreu del món, i també a Catalunya, arran de l’assassinat de George Floyd per
part d’agents policials.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un paràgraf a l’Exposició de motius entre el paràgraf 5 i el paràgraf 6

Tanmateix, segons denuncia SOS racisme, el racisme no es limita als abusos policials, sinó que la discriminació es produeix també en la impunitat del racisme en
l’àmbit de la justícia, l’explotació laboral al mercat de treball, la discriminació en
l’accés a l’habitatge, a la sanitat o als centres d’oci, i s’ha d’actuar enfront d’aquesta
manca d’igualtat de tracte, de forma transversal per eradicar-la.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya
De modificació al paràgraf 6 de l’Exposició de motius

Per aquests motius es imprescindible ratificar els compromisos adquirits per
aquest Parlament en la seva moció 158/XII del 5 de Març de 2020 i posar en marxa
3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball
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una comissió d’estudi que, abans de finalitzar aquesta legislatura, ens permeti elaborar una diagnosi compartida sobre la discriminació ètnica, o per motiu d’origen,
creences o procedència en l’àmbit institucional, tenir-ne una visió global i actuar de
forma transversal en les institucions.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya
De supressió al punt Tipus de Comissió

Es proposa la creació d’una comissió d’Estudi sobre el racisme institucional i estructural en la gestió de la seguretat a Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 63 del Reglament del Parlament.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya
De supressió i modificació al punt Objecte

L’estudi del racisme institucional i estructural en la gestió de la seguretat a Catalunya, que abasta des de cossos policials fins a empreses de seguretat privada, els
jutjats, el mercat de treball, l’educació, la discriminació en l’accés a l’habitatge, a
la sanitat o als centres d’oci per tal d’establir una diagnosi compartida sobre quines
mesures cal prendre per a evitar qualsevol discriminació ètnica, o per motiu d’origen, creences o procedència en l’àmbit institucional.
Esmena 8
GP de Junts per Catalunya
De supressió al punt Termini per a la realització dels treballs de la Comissió

La comissió específica per a Estudi sobre el racisme institucional i estructural
en la gestió de la seguretat a Catalunya tindrà la vigència corresponent a la de la legislatura en curs.
Palau del Parlament, 2 de juliol de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el món local i la
gestió de la pandèmia de la Covid-19
302-00214/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 71780; 71790; 71801 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.07.2020
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 71780)

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 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre el món local i la gestió de la pandèmia de la Covid-19 (tram. 30200214/12).
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Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 4 bis

4 bis. Elaborar la Llei de Governs i Finançament Local de Catalunya, tal i com
mandata l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 5

5. [...] regla de la despesa i sostenibilitat financera, així com realitzar un canvi
normatiu per tal que l’aplicació de Ia LRSAL no limiti les capacitats d’actuació dels
ajuntaments.
Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 7

7. Incrementar recursos addicionals per un nou Fons de Cooperació Local destinat als ajuntaments i altres ens locals perquè l’actual no respon a les urgències
que estan vivint els municipis per fer front a més capacitat de gestió i recursos pels
ajuntaments.
Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 8

8. Promoure una reforma integral de la Llei de bases de règim local i una reforma de Ia Llei d’hisendes locals per recuperar el principi d’autonomia local i els recursos suficients per a dur-la en plenitud.
Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 13

13. Ampliar l’actual oferta del SOC per pal·liar els efectes de la pandèmia i poder dotar de recursos als ajuntaments, ampliar les mesures econòmiques perquè els
ajuntaments puguin fer plans d’ocupació extraordinaris en el període que encetem
de reconstrucció social i econòmica, pla per l’ocupació per a la dona que actuï sobre les causes de la feminització de la pobresa, garanteixi condicions per revertir
la precarietat dels sectors més altament feminitzats i plans d’ocupació per dones en
situació de violència masclista, alta vulnerabilitat, monomarentals. Crear una borsa
de treball de professionals de les cures i l’assistència sociosanitària específica per
als serveis residencials.
Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió al punt 16

16. Garantir la inspecció de les residències, per tal de marcar protocols d’urgència per fer front mínimament a la situació i protegir els seus usuaris i usuàries, i impulsar un canvi de model amb coordinació amb les entitats locals. acordar amb les
entitats locals un model de coordinació.
Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 20 bis

20 bis. Impulsar urgentment un programa de salut pública adreçat als barris
d’elevada vulnerabilitat per afrontar i revertir les principals desigualtats socials que
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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causen problemes de salut, reforçant la perspectiva integral, preventiva i comunitària.
Esmena 8
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 28 bis

28 bis. Desplegar l’acord marc entre la Generalitat de Catalunya i els governs
locals sobre l’establiment de mesures d’abordatge integral de la gestió de la pobresa
energètica a Catalunya i creació i dotació d’un fons d’atenció solidària per a la pobresa energètica.
Palau del Parlament, 7 de juliol de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 71790)

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Daniel Serrano Coronado, diputat
del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el món local i la gestió de la
pandèmia de la Covid-19 (tram. 302-00214/12).
Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 5

5. Sol·licitar al Govern de l’Estat per permeti als ajuntaments utilitzar de forma
íntegra els Romanents de Tresoreria per a despesa general, i destinar-lo a fer front
als efectes econòmics i socials de la pandèmia del coronavirus.
Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’apartat 6

6. La suspensió dels actuals Plans Econòmics Financers vigents en els Ajuntaments perquè aquests puguin fer front a les necessitats socials i econòmiques generades per la pandèmia.
Esmena 3
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 16 bis

16 bis. Col·laborar amb els ajuntaments en les tasques neteja i desinfecció dels
centres de dia i residències per a gent gran de titularitat municipal per garantir la
seguretat dels seus usuaris davant la Covid-19.
Palau del Parlament, 7 de juliol de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Daniel Serrano Coronado, diputat,
SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 71801)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el món local i la
gestió de la pandèmia de la Covid-19 (tram. 302-00214/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De refosa dels punts 1, 2 i 7

1. Plantejar un Fons Català per a la Recuperació Local adreçat als ens locals,
d’acord amb les entitats municipalistes i que garanteixi la capacitat financera del
món local a l’hora d’afrontar la recuperació econòmica i social després de la pandèmia de la COVID 19.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 4

4. Mantenir, i si escau, agilitar els pagaments del govern cap al món local.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

5. Exigir a l’estat la derogació de l’LRSAL i del sostre de despesa per tal de no
limitar les capacitats d’actuació dels ajuntaments.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 8

8. Promoure una reforma integral de la Llei de bases de règim local i una reforma de la Llei d’hisendes locals per recuperar el principi d’autonomia local, i derogació de la LSAL.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 12

12. Continuar implementant les línies de suport al comerç que es presenten
anualment, en les quals, els mercats de venda no sedentària en són beneficiaris en
tots els programes de competitivitat, digitalització i suport a reformes.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 18

18. Subministrar a tots els centres sanitaris i residencials establerts en els diferents municipis de Catalunya, el material sanitari necessari per afrontar les necessitats que es derivin del coronavirus seguint el procediment que es determini en els
plans de contingència que s’estan elaborant.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 19

19. Reactivar l’obertura de tots els Centres d’Atenció Primària i consultoris locals municipals de forma progressiva i amb els màxims criteris de seguretat, per
atendre a tota la ciutadania.
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Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 20

20. Activar un circuit robust de detecció i seguiment de contactes liderat per Salut Pública, de forma urgent per atendre els municipis turístics i reforçar l’atenció
primària.
Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 21

21. Restablir els horaris dels Centres d’Atenció Primària de forma progressiva tenint en compte la situació epidemiològica de cada moment i amb els màxims criteris
de seguretat per la ciutadania i per les professionals que hi treballen.
Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 22

22. Donar compliment als convenis signats pels ajuntaments amb el Departament d’Educació per afrontar la necessitat dels recursos educatius digitals.
Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 23

23. Acordar amb les entitats locals, la cessió de locals municipals en cas que fossin necessaris per manca d’espais als centres educatius.
Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del punt 25

25. Augmentar els recursos previstos a les escoles bressol, per pal·liar els efectes
que suposarà la limitació de places i fer front a les despeses de personal que no han
pogut treballar durant aquests mesos
Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 26

26. Incrementar la partida destinada a les escoles de música municipals
Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 27

27. Reclamar a l’estat la transferència, en el marc dels fons Covid-19, de recursos
suficients per combatre els efectes de l’emergència educativa derivada de la pandèmia sanitària i donar cobertura als ajuts alimentaris per a menors vulnerables des
del final del curs escolar actual fins l’inici del curs 2020-21 i complementar els ajuts
d’urgència social que puguin donar els ajuntaments.
Esmena 15
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 29

29. Continuar reforçant, conjuntament amb les administracions locals, les Oficines
Locals d’Habitatge, amb major dotació dels convenis signats amb els ajuntaments, en
previsió de l’allau de consultes. sol·licituds, etc. i que poden tenir a conseqüència de
les necessitats derivades de la Covid-19, com s’ha fet amb el compromís manifestat a
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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les OLH per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya d’incorporar addendes als
convenis per finançar amb recursos addicionals la gestió dels expedients de la línia
d’ajut al lloguer per a afectats per l’impacte econòmic i social de la Covid-19.
Esmena 16
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 30

30. Continuar reclamant al Govern de l’Estat la transferència dels recursos necessaris perquè sigui possible l’aixecament de la suspensió cautelar de la presentació de sol·licituds dels ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social
de la Covid-19 en els lloguers d’habitatge habitual.
Esmena 17
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 31

31. Instar al Govern de l’estat a concretar un fons econòmic anunciat dels ajuntament, pel del transport públic col·lectiu urbà que cobreixi el dèficit generat per
aquest servei durant la pandèmia de la Covid-19
Palau del Parlament, 7 de juliol de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions
en matèria d’habitatge arran de la Covid-19
302-00215/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 71795; 71830; 71874 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.07.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 71795)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions en
matèria d’habitatge arran de la Covid-19 (tram. 302-00215/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 1

1. Posar els mitjans necessaris per valorar i tramitar amb celeritat totes les sol·licituds presentades dins els límits econòmics definits pels recursos destinats per l’Estat i la Generalitat per donar resposta a la convocatòria, publicada el 18 de maig de
2020 al DOGC, d’ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de
la Covid-19 en els lloguers d’habitatge habitual, reforçant si s’escau els mecanismes
d’atenció ciutadana necessaris per a l’acompanyament a les persones que hagin presentat sol·licituds, per tal de continuar donant-los suport perquè no quedin fora per
errors formals de presentació.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2

2. Continuar reclamant al Govern de l’Estat la transferència dels recursos necessaris per poder aixecar la suspensió cautelar publicada el 29 de maig de la convocatòria dels ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la Covid-19
en els lloguers d’habiatge habitual, allargant el termini per poder presentar noves
sol·licituds els dies que la suspensió hagi estat efectiva i fins que les noves sol·licituds
que es presentin facin preveure un esgotament de la dotació econòmica ampliada.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3

3. Complementar, com ja s’ha fet amb els 5M€ destinats per la Generalitat corresponents al 30% dels 14,5M€ inicials de la transferència provinents del Plan Estatal de Vivienda, l’aportació econòmica feta des del Govern d’Espanya destinada
a aquests ajuts, en el cas que aquesta no sigui suficient, i fer-ho amb la quantitat
necessària per què s’hi puguin acollor el màxim de persones pissibles que permetin
els recursos habilitats per totes dues administracions.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 4

4. Reforçar l’actual sistema de mediació perquè, en coordinació amb els municipis, es doni resposta a les complexitats i febleses del sistema de propietat privada
que deixa la solució de conflictes a l’àmbit judicial.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

5. Continuar reforçant, conjuntament amb les administracions municipals, les
Oficines Locals d’Habitatge amb els recursos informàtic i humans necessaris per
afrontar la crisi econòmica i les seves conseqüències en l’àmbit habitacional, a través, entre d’altres mesures, de l’ampliació dels convenis subscrits com s’ha fet amb el
compromís manifestat a les OLH per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
d’incorporar addendes als convenis per a finançar amb recursos addicionals la gestió dels expedients de la línia d’ajut al lloguer per a afectats per l’impacte econòmic
i social de la Covid-19.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 6

6. Buscar Reforçar el mecanisme d’interlocució necessària, tant amb les organitzacions que puguin aglutinar a petits propietaris com a grans tenidors, per aconseguir una rebaixa immediata dels lloguers per adaptar els preus a la nova situació
sobrevinguda.
Palau del Parlament, 6 de juliol de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 71830 I 71874)

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Sergio
Sanz Jiménez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions en matèria
d’habitatge arran de la Covid-19 (tram. 302-00215/12).
Esmena 1
GP Ciutadans
De modificació i supressió

4. Dotar-se d’una infraestructura de mediació capaç, en coordinació amb els
municipis, que doni resposta a les complexitats i febleses del sistema de propietat
privada que deixa per tal d’agilitzar la solució de conflictes sense haver de recórrer
a l’àmbit judicial.
Esmena 2
GP Ciutadans
De modificació i supressió

6. Establir mesures d’incentiu fiscal Buscar el mecanisme d’interlocució necessària, tant amb les organitzacions que puguin aglutinar a petits propietaris com a
grans tenidors per a aconseguir una rebaixa immediata dels lloguers per situar-los
un 20% per sota de l’índex de referència de preus de lloguer i per adaptar-los els
preus a la nova situació sobrevinguda.
Palau del Parlament, 7 de juliol de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política
industrial
302-00216/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 71165; 71802 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.07.2020
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 71165)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre la política industrial (tram. 302-00216/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra b del punt 2

b) Presentar al Parlament, en el termini de dos mesos, un informe sobre el grau
de compliment, l’execució pressupostària i la valoració dels objectius assolits al Pacte per la Indústria.
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Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra d del punt 2

d) Garantir el finançament, amb l’increment de fins a 125M€, del programa de
suport a l’automoció i a la mobilitat que ha d’impulsar la transformació de la indústria de l’automoció.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la lletra f del punt 2

f) Garantir la disponibilitat dels fons FEDER previstos per als centres de recerca, així com per als projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)
liderats pels Ajuntaments.
Palau del Parlament, 29 de juny de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSCUnits

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 71802)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política industrial
(tram. 302-00216/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2.f, que quedaria redactat de la següent manera

f. Garantir la viabilitat de tots els projectes i convocatòries que es puguin veure
afectats per la reprogramació dels fons Feder establint mecanismes alternatius de
finançament.
Palau del Parlament, 7 de juliol de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats
polítiques del Departament de Salut i les reformes necessàries del
sistema sanitari
302-00217/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 71773; 71785; 71791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.07.2020
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 71773)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats polítiques del Departament
de Salut i les reformes necessàries del sistema sanitari (tram. 302-00217/12).
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Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

18. Crear un pla específic, amb lideratge de Salut, per abordar el brot del Segrià,
i que permeti mitjançant la participació de les conselleries de Treball, Afers Socials
i Famílies, Interior i Agricultura, fer un tractament integral de la problemàtica generada, amb alternatives de tractament i abordatge sanitari, social i de coordinació
amb treball i agricultura, i que contempli com a mínim, la realització de proves PCR
en els centres de treball i compensacions econòmiques pels temporers i empreses els
dies que no es puguin treballar.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

19. Presentar als grups parlamentaris de manera sistemàtica els plans d’abordatge dels nous brots de la Covid-19, començant pel del Segrià, i garantir la participació dels Ajuntaments en la gestió dels plans.
Palau del Parlament, 7 de juliol de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSCUnits

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 71785)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats polítiques del Departament de Salut i les reformes necessàries del sistema sanitari (tram.
302-00217/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

1. Gestionar la nova normalitat en coordinació constant amb el món local pels
canvis o mesures que calgui anar aplicant.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

2. Estudiar la reversió del contracte negociat sense publicitat subscrit amb l’empresa Ferroser Servicios Auxiliares SA per fer el seguiment de contactes positius
mitjançant scouts.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

3. Destinar els recursos necessaris a l’Atenció Primària i l’Agència Salut Pública
per a que sigui la xarxa pública qui faci aquesta tasca.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

4. Fer una avaluació externa del pagament a centres sanitaris i sociosanitaris privats i concertats per despeses COVID, així com de la facturació que justifiquin, i
fer una anàlisis de les despeses fetes pel SEM aprofitant vies extraordinàries durant
crisi COVID.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

5. Valorar una modificació del planteig de la gratificació prevista per als professionals sanitaris i assistencials de residències per a no fer-la en base a la categoria
laboral.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

6. D’acord amb sindicats, valorar incloure col·lectius que hagin quedat exclosos
i reclamar a l’estat a través de l’Aliança que acabi amb l’infrafinançament del sistema sanitari per la reversió de retallades encara vigents i millores de condicions
laborals a fer efectives.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

7. Garantir que l’atenció primària presta l’atenció sanitària a les residències en
tant que domicilis de les persones.
Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

8. Garantir el reforç suficient en personal, pressupost i materials per a l’Atenció
Primària i Comunitària, per a fer front a les noves necessitats de control i seguiment
del coronavirus, per a seguir assumint l’assistència sanitària a les residències i per a
poder recuperar l’activitat preventiva i assistencial habitual i absorbir la llista d’espera acumulada.
Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

9. Reforçar de manera suficient la xarxa de Salut Pública, en recursos per a
l’Agència de Salut Pública com en el treball en xarxa amb els serveis locals, per poder seguir fent, en condicions, estudis epidemiològics, previsió, planificació per a
futurs nous brots o altres pandèmies.
Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

10. Reforçar de forma estructural la xarxa Salut Mental per a afrontar les conseqüències que tindrà en aquest àmbit la crisi social i econòmica que s’obre, a banda
dels casos d’estrès post-traumàtic que poden sorgir dels efectes de la crisi sanitària,
el confinament i les pèrdues patides.
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Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

11. Finançar projectes específics de recerca i investigació respecte la Covid-19.
Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

13. Incrementar el sòl d’inversió en sanitat del 7% del PIB, el qual caldria assumir de forma progressiva en un termini màxim de 3 anys, per equiparar-nos a mitjanes europees.
Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

14. c) Garantir un bon finançament públic amb l’objectiu d’aconseguir unes bones condicions laborals i que siguin el màxim d’equiparables a tot el sistema de finançament públic.
Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

15. Revisar totes les externalitzacions existents a proveïdors privats amb ànim de
lucre i assegurar-ne un bon control públic per tal de garantir un servei de qualitat
a la ciutadania.
Palau del Parlament, 6 de juliol de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 71791)

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació
al Govern sobre les prioritats polítiques del Departament de Salut i les reformes necessàries del sistema sanitari (tram. 302-00217/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou paràgraf al punt 2

2. Rescindir de forma immediata el contracte negociat sense publicitat subscrit
amb l’empresa Ferroser Servicios Auxiliares SA per fer el seguiment de contactes
positius mitjançant scouts i detallar quina és la indemnització que han pactat amb
l’empresa i que hauran de pagar tots els catalans.
Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou paràgraf al punt 4

4. Fer una avaluació externa del pagament a centres sanitaris i sociosanitaris públics, privats i concertats per despeses COVID, així com de la facturació que justifiquin, i de les despeses fetes pel SEM aprofitant vies extraordinàries durant crisi
COVID.
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Esmena 3
GP de Ciutadans
De supressió i adicció d’un nou incís al punt 6

6. D’acord amb sindicats, valorar incloure els col·lectius que hagin quedat exclosos i fixar un full de ruta amb calendari de reversió de retallades encara vigents
i millores de condicions laborals a fer efectives.
Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou paràgraf al punt 11

11. Mantenir línies específiques de recerca i investigació respecte a la Covid-19,
potenciar el seu desenvolupament i la col·laboració amb centres d’investigació d’altres CCAA i europeus.
Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou paràgraf al punt 13

13. Fixar un sol d’inversió en sanitat del 7% del PIB, el qual caldria assumir de
forma progressiva en un termini màxim de tres anys, per deixar d’estar per sota de
la mitjana de la resta de CCAA i equiparar-nos a mitjanes europees.
Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou apartat e al punt 14

14. e) I avançar cap a un sistema de pagament als diferents proveïdors per resultats en salut, valorats mitjançant escales validades, uniformes i amb garantia de
total transparència.
Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 18

18. (nou) Tenir criteris molt clars a l’hora de realitzar nous confinaments per evitar missatges tan contradictoris a la ciutadania com els darrers ocorreguts a Lleida
en els que el Govern emetia una nota de premsa al vespre ben diferent de la decisió
de confinament de tota una comarca tot just l’endemà.
Esmena 8
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 19

19. (nou) El Parlament de Catalunya:
Declara la necessitat d’agilitzar al màxim els tràmits parlamentaris per aprovar
la llei de les Direccions per Objectius (DPO) per tal de blindar el 100% de les DPO.
Palau del Parlament, 6 de juliol de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat
ciutadana als barris i municipis
302-00218/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 71166; 71778 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.07.2020
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 71166)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana als barris i municipis (tram.
302-00218/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 1.A

A. Manifiesta la importancia del derecho fundamental de la ciudadanía a la seguridad, el cual obliga a este Parlamento a impulsar los consensos y las políticas
públicas necesarias para garantizarlo, utilizando para ello todos los instrumentos
que nuestro ordenamiento democrático pone a su disposición.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 1.B

B. Proclama que la Seguridad Pública es el instrumento del que disponen el conjunto de las Administraciones Públicas en el ámbito de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho para garantizar la Seguridad Ciudadana imprescindible para
que toda la ciudadanía pueda desarrollar su proyecto de vida en convivencia, paz
y libertad, con pleno disfrute de sus derechos fundamentales y libertades públicas.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 1.C

C. Recuerda que el Gobierno de la Generalitat, por delegación del Gobierno del
Estado, tiene a su cargo la competencia de la Seguridad Pública y debe gestionarla
con la máxima eficacia posible para garantizar al conjunto de la ciudadanía de Cataluña la Seguridad Ciudadana a la que tienen derecho.
Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 1.D

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

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

29

BOPC 641
8 de juliol de 2020

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació i supressió del punt 2.3

2.3. Impulsar, en estrecha colaboración entre los Departamentos de Interior,
Educación y Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, un Programa especifico de Convivencia y Conciencia Cívica, con objeto de formar y concienciar sobre la importancia del respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas de todo
el mundo, en el ámbito de nuestro ordenamiento democrático, como elemento esencial de la Segundad Ciudadana y garantía de la convivencia en paz y libertad. Este
programa, que deberá estar elaborado en el plazo máximo de tres meses desde la
aprobación de esta Moción, será desarrollado desde su aprobación a través de los
medios de comunicación públicos dependientes de la Generalitat, y de las escuelas
e institutos dependientes de la Generalitat y, en colaboración con la Administración
Local, en los centros cívicos de titularidad pública de nuestros pueblos y ciudades.
Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació i supressió del punt 2.5

2.5. Iniciar de inmediato las gestiones oportunas para que el Gobierno del Estado, a través del Ministerio del Interior y con la participación de la totalidad de los
Departamentos de Interior o Gobernación de los gobiernos autonómicos respectivos, estudie y debata en el seno del Consejo de Política de Seguridad el impulso
de las reformas legislativas necesarias para poner coto al problema crónico de la
ocupación ilegal, en especial la que está impulsada y controlada por mafias delincuenciales, y el de la impunidad con la que se está produciendo la reincidencia delictiva, que son dos de las causas más graves y concurrentes en la actual situación
de inseguridad que se padece en demasiados Barrios y municipios de Cataluña y de
toda España. Tras el debate necesario en el seno del Consejo de Política de Seguridad, las conclusiones deberán trasladarse al Ministerio de Justicia para que elabore,
con carácter de urgencia, el proyecto de ley necesario para tramitar en el seno de
las Cortes Generales la reforma legislativa necesaria para enfrentarse con eficacia a
las principales causas que generan inseguridad en muchos, demasiados, de nuestros
barrios y municipios.
Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2.11

2.11. Revisar y mejorar, por parte del Departamento de Interior, el despliegue
actual de la Policía de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, de conformidad con las
conclusiones que se deriven de la elaboración del Mapa actualizado de Seguridad de
Cataluña, con objeto de mejorar la eficiencia y la eficacia del despliegue policial y el
mejor uso de los medios disponibles en el ámbito de la Seguridad Pública para conseguir el acceso de toda la ciudadanía al pleno disfrute de la Seguridad Ciudadana,
como elemento esencial para garantizar sus derechos fundamentales y libertades
públicas y permitirles desarrollar plenamente sus proyectos vitales en convivencia,
paz y libertad.
Palau del Parlament, 29 de juny de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP PSCUnits
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 71778)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana als barris i municipis (tram. 302-00218/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2 apartat 1

Continuar utilitzant els mecanismes existents per conèixer la situació real de la
Seguretat a Catalunya, on s’identifiquin i s’assenyalin el nombre de fets delictius en
relació amb la seguretat pública que dificulten o impedeixin, en determinants barris,
municipis i àrees rurals, els nivells adequats de Seguretat Ciutadana que permetin a
tots i cada un dels seus conciutadans, sense cap tipus de trava, el desenvolupament
dels seus projectes vitals respectius.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2 apartat 2

Establir, en col·laboració amb les corporacions locals que resultin afectades, un
Pla de Barris per pal·liar el més aviat possible, amb els recursos assignats al Fons
de Foment del programa de barris, viles i àrees urbanes la precarietat social i urbanística en els barris i zones urbanes afectades, de conformitat amb el que preveu la
Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen
una atenció especial.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2 apartat 3

Impulsar, en estreta col·laboració entre els Departaments d’Interior, Educació i
Treball, Afers Socials i Famílies, les mesures que és considerin adequades millorar
la convivència ciutadana i fomentar el respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques de tots, en l’àmbit del nostre ordenament democràtic, com a element
essencial de la seguretat ciutadana i garantia de la convivència en pau i llibertat.
De les Mesures acordades, se’n farà difusió a través dels mitjans de comunicació públics dependents de la Generalitat, de les escoles i instituts dependents de l’Administració Autonòmica i, en col·laboració amb l’Administració local, als centres cívics
de titularitat pública dels nostres pobles i ciutats.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2 apartat 4

Desplegar un programa d’actuacions pluriennal contra les desigualtats educatives, amb una atenció especial als centres d’elevada complexitat i amb la participació dels ens locals. Les actuacions previstes en el programa per al curs 2020-2021
han d’incorporar actuacions conjunturals i extraordinàries contra les desigualtats
generades durant el confinament i actuacions estructurals i no conjunturals de lluita
contra les desigualtats.
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Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2 apartat 5

Participar en les gestions oportunes perquè el Govern de la Nació, a través del
Ministeri de l’Interior i amb la participació de la totalitat dels Departaments d’Interior o Governació dels governs autonòmics respectius, estudiï i debati en el si del Consell de Política de seguretat l’impuls de les reformes legislatives necessàries per posar
límit al problema crònic de l’ocupació il·legal, controlada per màfies delinqüents, i el
de la impunitat amb la qual s’està produint la reincidència delictiva, que són dues de
les causes més greus i concurrents en l’actual situació d’inseguretat que es pateix a
massa barris i municipis de la nostra Comunitat Autònoma i de tot Espanya. Després
del debat necessari en el si de el Consell de Política de Seguretat, les conclusions han
de traslladar-se a l Ministeri de Justícia perquè elabori, amb caràcter d’urgència, el
projecte de llei necessari per tramitar en el si de les Corts Generals la reforma legislativa necessària per enfrontar-se amb eficàcia a les principals causes que generen
inseguretat a molts, massa, dels nostres barris i municipis.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2 apartat 6

Comparèixer a la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya, com és fa habitualment, per informar sobre la situació i l’evolució de la seguretat ciutadana als
barris, àrees urbanes i municipis en què hi hagi riscos d’inseguretat.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2 apartat 7

Negociar amb el Govern de l’Estat la revisió i reforma de la normativa d’estrangeria relacionada amb el permís de residencia i treball per què, en el moment que
deixin d’estar tutelats, puguin incorporar-se al món laboral en les millors condicions
possibles i puguin portar a terme els seus projectes de vida en igualtat i sense cap
tipus de discriminació o detriment dels seus drets. I seguir treballant per garantir
eficàcia en la gestió del Govern de la Generalitat en l’atenció a les necessitats dels
joves i l’oferiment d’eines i formació adequada per al seu desenvolupament.
Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2 apartat 8

Continuar revisant i adequant, per part del Departament de Treball, Afers So
cials i Famílies, com s’ha anat fent fins ara, les mesures de seguiment i acompanyament als joves migrats sols a partir del moment en que arribin a la majoria d’edat
per procurar l’oferiment de la millor atenció possible donades les dificultats que viuen i que s’agreugen donada la seva situació d’especial vulnerabilitat en gran part
a causa de la situació d’irregularitat administrativa.
Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2 apartat 11

Distribuir per part del Departament d’Interior, el desplegament actual de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, de conformitat amb les necessitats reals
de Seguretat de Catalunya, a fi de millorar l’eficiència i l’eficàcia del Servei policial
i augmentar l’eficiència dels mitjans disponibles en l’àmbit de la Seguretat Pública
per aconseguir l’accés de tots els ciutadans al ple gaudi de la Seguretat Ciutadana,
com a element essencial per garantir els seus drets fonamentals i llibertats públiques
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i permetre’ls desenvolupar plenament els seus projectes vitals en convivència, pau
i llibertat.
Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2 apartat 14

Reforçar les plantilles policials en les Àrees Bàsiques Policials amb els efectius
que s’incorporaran en pràctiques en les demarcacions on sigui necessari o hagin vist
un increment greu de l’activitat delictiva en detriment de la convivència i de la Seguretat Ciutadana. Mentre no es disposi dels efectius suficients en el si de la Policia
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, i mentre no s’assoleixin els efectius previstos per disposar dels recursos humans suficients, aquest reforç es proporcionarà, de
manera preferent, amb la mobilització i desplegament d’agents assignats a les corresponents Àrees de Recursos Operatius. Quan les circumstàncies ho requereixin,
sempre que amb l’aplicació i el desplegament dels recursos propis no s’assoleixin
els objectius i els nivells requerits de Seguretat Ciutadana, el Departament d’Interior estudiarà i valorarà a els mecanismes necessaris, i en el seu cas, la col·laboració i suport que siguin necessaris, per garantir als barris i municipis afectats els
nivells de Seguretat Ciutadana que permetin a tots els seus habitants exercir els seus
drets fonamentals i llibertats públiques en les millors condicions de convivència, pau
i llibertat.
Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2 apartat 15

Sense perjudici de la seva respectiva autonomia, continuar treballant en col·laboració amb totes les forces i cossos de seguretat competents a Catalunya.
Palau del Parlament, 6 de juliol de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció de la
salut mental
302-00219/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 71167; 71784 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.07.2020
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 71167)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció de la salut mental (tram. 30200219/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de tot el punt 8

8. Requerir a la Oficina Regional de la OMS, que percibe 1,6 millones de euros anuales por parte de la Generalitat de Cataluña, a que dedique ese dinero a dar
cumplimiento inmediato a las recomendaciones de la misma OMS respecto de la
implementación de políticas encaminades a la atención de las secuelas emocionales
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de la pandemia del Covid-19 y la prevención del suicidio desarrollando programas
en estos ámbitos en Cataluña.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part del punt 9

9. Proceder, en el marco de la revisión de los Presupuestos de la Generalitat de
Cataluña para 2020 que nacieron obsoletos y desfasados, a dotar de suficientes medios presupuestarios las medidas recogidas en los apartados anteriores, detrayéndolos si es necesario de los fondos destinados a determinados entes administrativos
improductivos como la Oficina de Drets Civils i Polítics, las Oficinas de ex Presidentes de la Generalitat, las delegaciones del Govern en el extranjero o la Agencia
de Ciberseguridad de Cataluña, o de actividades no prioritarias en la situación excepcional de pandemia como TV3.
Palau del Parlament, 29 de juny de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSCUnits

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 71784)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció de la salut
mental (tram. 302-00219/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

1. Ampliar el Programa de suport a l’atenció primària de forma equitativa a tot
el territori per a garantir l’atenció a les persones que pateixen dols complicats i afectació emocional durant la pandèmia, així com també als col·lectius definits com a
treballadors essencials i els professionals sanitaris i socials que han exercit activitats
directament implicades en la cura dels ciutadans afectats per la Covid-19.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

2. Planificar i donar les eines necessàries per l’atenció telemàtica i dl’atenció domiciliaria a les persones ateses als dispositius sanitaris i socials de la xarxa de salut
mental i addiccions, tant infantojuvenil como d’adults, inclòs el Programa de suport
a l’atenció primària, i les seves famílies, per a prestar ajuda en el desconfinament
i, anticipar-se a possibles situacions de noves onades de pandèmia portant a terme
activitats terapèutiques individuals i grupals en format electrònic que garanteixin el
seu suport psicoterapèutic, i posant els mitjans per a superar l’escletxa digital que
existeix actualment en part d’aquests col·lectius.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

3. Disposar la cura emocional i l’atenció psicoterapèutica que requereixin els
professionals sanitaris i socials i dels cossos de seguretat, directament implicats en
la cura de les persones infectades pel Covid-19 i les seves famílies, seguint les recomanacions del Consell de Salut en matèria de salut laboral.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

4. Assegurar una planificació d’atenció a la salut mental Infantojuvenil i d’adults
per a garantir l’atenció a la pandèmia emocional conseqüència de la Covid-19 i prevenir el suïcidi, tot donant un impuls al Pla Nacional de Prevenció del Suïcidi per,
així, promovent les mesures impulsades des del Departament de Salut que donar
compliment als punts 1, 2 i 3 d’aquesta moció.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

5. Detallar en el compliment de la Moció 122/XII del Parlament de Cataluña
sobre salut mental, aprovada el 24 de octubre de 2019 quan el Govern hagi de fer
efectiu l’informe les eines específiques per a garantir l’atenció a las persones que pateixen algun problema de salut mental o adicions a Catalunya i les seves famílies i
prevenir el suïcidi, sota l’afectació de la Covid-19.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

6. Donar publicitat mitjançant les eines institucionals de contractació pública a
quins proveïdores i per a la realització de quins programes van destinats els fons dedicats a mesures estructurals de la xarxa de salut mental i addició social i sanitària
i els fons assignats al pla de xoc per a l’atenció a la salut mental durant la pandèmia
de la Covid-19.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

7. Garantir la col·laboració amb de les associacions de familiars i usuaris de
l’àmbit de la salut mental que han portat a terme activitats terapèutiques i de suport
durant la pandèmia per la Covid-19 pels seus associats per tal de portar a terme les
millors polítiques públiques en aquest sentit.
Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

8. Col·laborarà amb l’Oficina Regional de la OMS, que percep 1,6 milions d’euros anuals per part de la Generalitat de Catalunya, per donar compliment immediat
a les recomanacions de la mateixa respecte a la implementació de polítiques encaminades a l’atenció de les seqüeles emocionals de la pandèmia de la Covid-19 i la
prevenció del suïcidi desenvolupant programes en aquests àmbits a Catalunya, així
com l’enfortiment del finançament dels sistemes de salut (la seva principal línia de
treball) i l’assessorament tècnic en casos de pandèmies com les que vivim actualment.
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Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

9. Procedir a augmentar els recursos en salut mental que s’havien presentat en
el marc de la revisió dels Pressupostos en salut de la Generalitat de Catalunya pel
2020 per fer front a la situació generada per la Covid-19 i a la vegada implantar
canvis estructurals.
Palau del Parlament, 6 de juliol de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç i les
perspectives per a l’autogovern després de l’estat d’alarma
302-00220/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 71775; 71836 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.07.2020
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 71775, 71836)

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Raquel Sans
Guerra, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableix
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç i les perspectives per a
l’autogovern després de l’estat d’alarma (tram. 302-00220/12).
Esmena 1
GP Republicà
D’addició a l’apartat 8

8) Lamenta que la constitució a l’Estat espanyol d’un govern de coalició amb forces que es reivindiquen progressistes i federalistes no hagi suposat la fi de la repressió política ni cap avenç en el reconeixement del dret d’autodeterminació; i reitera
la necessitat de construir una solució democràtica basada en l’exercici de l’autoderminació i l’amnistia, a través de la reactivació urgent i immediata de les reunions
bilaterals dels governs català i espanyol en la Taula de Diàleg.
Esmena 2
GP Republicà
D’addició d’un nou apartat 8 bis

8 bis) Urgeix al màxim consens i unitat estratègica de les propostes de la delegació en representació de la Generalitat de Catalunya per a l’assoliment dels objectius
polítics d’amnistia i autodeterminació.
Palau del Parlament, 6 de juliol de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Raquel Sans Guerra, diputada, GP ERC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la repressió, els
drets i les llibertats
302-00221/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 71782; 71804 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.07.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 71782)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la repressió, els drets i les llibertats (tram. 302-00221/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt 7

7. El Parlament de Catalunya afirma que el projecte independentista és el mitjà
essencial que ha de permetre poder garantir tots els drets i adquirir tots els deures
i totes les obligacions amb garanties polítiques, econòmiques i socials, per part del
conjunt de la ciutadania de Catalunya. Una necessitat que es palesava en situació
de suposada normalitat i que la crisi de la Covid-19 ha evidenciat com mai.
Palau del Parlament, 7 de juliol de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA
CONSTITUENT (REG. 71804)

A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant, Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb
el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la repressió, els
drets i les llibertats (tram. 302-00221/12).
Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 1

1. Referma el seu compromís amb els drets i les llibertats de la ciutadania, reconeguts i protegits en la Declaració Universal de Drets Humans i en el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, i expressa la seva preocupació davant de les
mesures i les actuacions adoptades per part del govern de la Generalitat com per
part del govern de l’estat i la resta d’asministracions autonòmiques per fer front a
l’emergència sanitària causada per la pandèmia de Covid-19 que hagin pogut comportar o comportin una limitació excessiva, no proporcionada i, per tant, il·legítima
dels drets individuals i col·lectius
Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 2

2. Es compromet a mantenir una actitud vigilant de seguiment, anàlisi i denuncia
pública de totes les actuacions que es concretin en una limitació il·legítima de drets i
llibertats individuals o col·lectius i exercir totes les accions polítiques i legals necessàries per fer-hi front i insta al Govern de la Generalitat a retirar de forma imme3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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diata l’acusació i a sol·licitar l’arxiu de totes les causes obertes contra persones que
han exercit el seu legítim dret a la dissidència política, entre d’altres:
– Les set persones acusades de desordres públics i atemptat a l’autoritat per les
protestes del 30 G.
– Les 9 companyes de lledoners.
– El Charaf, Ibrahim i Mouchine, detinguts a Girona.
– Les companyes dels 27 i +
– Les companyes feministes de 8000 motius.
– Les persones encausades per les protestes contra la Sentència del Tribunal Suprem
– Una persona detinguda a Mataró el passat 14/10/19.
– Les 16 encausats de Tarragona, detingudes el 15/10/19.
– 4 persones detingudes a Manresa el passat 16/10/19.
– un company menor d’edat detingut a Manresa el 16/10/19.
Esmena 3
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 3

3. Es compromet a Promoure la modificació de la legislació estatal reguladora
dels estats excepcionals, amb el doble objectiu que la declaració d’aquests estats respecti l’autogovern de Catalunya i servi el màxim respecte als drets i les llibertats
de la ciutadania. Promoure, així mateix, la derogació de la Llei orgànica 4/2015, de
30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. En coherència i tenint en compte que Amnistia Internacional ha denunciat l’arbitrarietat de les forces de seguretat
que han aplicat l’esmentada llei, amb un enfocament principalment coercitiu, sense
criteris clars d’actuació especialment en el tracte amb persones vulnerables, el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a no aplicar la Llei orgànica
4/2015 en l’exercici de la potestat sancionadora derivada dels incompliments la normativa reguladora de l’Estat d’Alarma.
Esmena 4
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 4

4. Es compromet a Prestar una atenció especial als col·lectius desfavorits, discriminats o en situació de risc i adoptar les mesures necessàries per evitar que noves
situacions d’emergència sanitària.o de naturalesa anàloga tinguin una incidència especial i més gran en els drets i les llibertats d’aquestes persones i condemna el greu
menysteniment del Govern de la Generalitat cap al Parlament de Catalunya que ha
manifestat públicament que no suspendrà de sou i feina als agents de Mossos d’Esquadra implicats en l’agressió racista del Bages en contra de la decisió que va prendre aquesta cambra.
Esmena 5
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 5

5. Es compromet a Lliurar al Parlament de Catalunya l’informe final elaborat
pel Grup d’experts designat pel Departament de Justícia per garantir els drets i les
llibertats en situacions d’emergència o excepcionalitat social. L’informe s’ha de presentar al Parlament de Catalunya en el termini màxim de quatre mesos i ha de ser
objecte d’anàlisi per part de la seva Comissió de Justícia, amb la compareixença de
la persona titular del departament impulsor de l’informe i de totes o algunes de les
persones expertes que hagin participat en la seva elaboració. L’informe esmentat
s’ha de presentar igualment al Síndic de Greuges i als organismes europeus i internacionals de drets humans i ha d’estar a disposició del conjunt de la ciutadania.
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Esmena 6
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 6

6. Es compromet a Impulsar i adoptar les mesures normatives i organitzatives
necessàries per tal que les polítiques i les estructures previstes per a protegir la ciutadania de Catalunya en situacions de risc o d’emergència de qualsevol classe incorporin de forma permanent els mecanismes necessaris per a la protecció i la garantia
dels drets fonamentals i les llibertats públiques i insta al Govern de la Generalitat a
Iniciar el procés d’internalització de la gestió dels serveis de prestació del transport
sanitari de Catalunya.
Palau del Parlament, 7 de juliol de 2020
Carles Riera Albert, representant; Maria Sirvent Escrig, diputada, SP CUP-CC
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya contra el maltractament a la
gent gran
401-00038/12
LECTURA EN EL PLE
Sessió 56, 03.07.2020, DSPC-P 98

El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig absolut al maltractament a la
gent gran i vol fer pública la voluntat de treballar per a erradicar-lo mitjançant accions concretes, la prevenció i la sensibilització.
L’edatisme, la discriminació per raó d’edat, és definit per Rober Butler com un
«procés de discriminació i estereotipatge sistemàtics envers les persones d’edat
avançada pel sol fet de ser velles». Aquesta discriminació és el substrat de moltes
situacions de maltractament a la gent gran.
L’Organització Mundial de la Salut estima que una de cada sis persones grans
pateix maltractament, però aquesta xifra està subestimada perquè només es notifica
un de cada vint-i-quatre casos.
El silenci de les víctimes pot ésser motivat per diversos causes: per sentiments
contradictoris quan el maltractament es produeix en un entorn de confiança, per por
a les represàlies, per l’aïllament social, per la falta de consciència o per un deteriorament cognitiu.
Malauradament, aquests fets tenen lloc amb molta freqüència i es presenten de
maneres diverses: el maltractament econòmic, el maltractament físic, el maltractament psicològic o emocional, el maltractament sexual, la negligència, l’abandó i altres vulneracions de drets.
El Parlament de Catalunya es compromet a:
– Treballar conjuntament i coordinadament amb les entitats específicament compromeses en la lluita contra el maltractament a la gent gran, i amb el conjunt de la
societat i de les institucions, per a prevenir-lo.
– Difondre els recursos jurídics de prevenció com a mesura de protecció de les
persones amb capacitat de decidir (autotutela, poder preventiu, assistent, patrimoni
protegit, etc.), i també les mesures de protecció per a les persones que no poden decidir per elles mateixes (incapacitació i mesures cautelars).
– Promoure accions de sensibilització, informació i formació que arribin a familiars, institucions, professionals, persones grans i la resta de la societat.
– Involucrar els mitjans de comunicació en el bon tracte a la gent gran i en la divulgació dels casos de maltractament a aquestes persones.
– Commemorar, el 15 de juny, el Dia Mundial de Conscienciació de l’Abús i el
Maltractament en la Vellesa.
– Impulsar mecanismes eficaços i coordinats per a l’assistència, l’assessorament,
la denúncia anònima i la protecció amb relació a les persones grans que pateixen
maltractament.
– Reivindicar una justícia ràpida i eficaç per a les persones grans maltractades.
Palau del Parlament, 3 de juliol de 2020
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4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Mireia Teixidó Ibáñez, directora de
l’Aula de Teatre, i de Sandra Castro Bayona, regidora de l’Ajuntament
de Lleida, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè
informin sobre el protocol d’actuacions en cas de conductes sexuals
inadequades a l’Aula de Teatre
356-00739/12
SOL·LICITUD

Presentació: Jenn Díaz Ruiz, del GP ERC (reg. 59933).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 02.07.2020.

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

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies, en la sessió 28, tinguda el 29.06.2020, DSPC-C 518.

4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller
d’Educació sobre les activitats de lleure durant els mesos d’estiu
del 2020
355-00162/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 29 de la Comissió d’Educació, tinguda el
02.07.2020, DSPC-C 520.

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller
d’Educació sobre les mesures previstes amb vista al retorn als
centres educatius, a les activitats d’educació en el lleure i al curs
2020-2021
355-00163/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 29 de la Comissió d’Educació, tinguda el
02.07.2020, DSPC-C 520.
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Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller
d’Educació sobre les actuacions i els plans del Govern per a garantir
el dret a l’educació durant la pandèmia i l’inici dels curs escolar
355-00164/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 29 de la Comissió d’Educació, tinguda el
02.07.2020, DSPC-C 520.

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

Compareixença d’una representació del comitè d’empresa de
Nissan a Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement i la
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre el
futur de l’empresa a Catalunya
357-00768/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 28 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, tinguda el 29.06.2020, DSPC-C 518.
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