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Proposta de resolució sobre la reparació d’habitatges de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya a Tarragona
250-01390/12
Presentació: GP PSC-Units 28
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 433/XII, de suport a les persones que pa-
teixen la síndrome postpòlio
290-00403/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  35

Control del compliment de la Resolució 526/XII, sobre l’atenció sanitària a Sant Vi-
cenç dels Horts
290-00486/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  37

Control del compliment de la Resolució 651/XII, sobre la incorporació d’un profes-
sional de la infermeria als centres educatius
290-00602/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  38

Control del compliment de la Resolució 741/XII, sobre el millorament viari de la car-
retera GI-682
290-00679/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  39

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 120/XII, sobre els residus plàstics
390-00120/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 40

Control del compliment de la Moció 129/XII, sobre la universitat
390-00129/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 41
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre l’anàlisi econòmica de 
la despesa extraordinària generada per la crisi de la Covid-19 en el sector públic 
de la Generalitat, l’impacte en els ingressos i la proposta de modificació pressu-
postària per al 2020
354-00303/12
Sol·licitud i tramitació 42

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la contractació pública 
durant l’estat d’alarma
354-00307/12
Sol·licitud i tramitació 42

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la suspensió de les 
convocatòries i els projectes del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
354-00313/12
Sol·licitud i tramitació 43

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la reprogramació del 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional
354-00316/12
Sol·licitud i tramitació 43

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de 
Justícia sobre la igualtat de tracte als interns dels centres penitenciaris dependents 
del Departament de Justícia amb relació a la concessió de beneficis penitenciaris
354-00327/12
Sol·licitud i tramitació 43

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

Sol·licitud de compareixença del director general de Promoció Econòmica, Com-
petència i Regulació del Departament d’Economia i Hisenda davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda perquè expliqui la reassignació dels recursos del Fons Feder 
2014-2020 per a cobrir despeses sanitàries derivades de la pandèmia de Covid-19
356-00786/12
Sol·licitud 43

Sol·licitud de compareixença del secretari general de la Vicepresidència i d’Economia 
i Hisenda davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè expliqui la reassignació 
dels recursos del Fons Feder 2014-2020 per a cobrir despeses sanitàries derivades 
de la pandèmia de Covid-19
356-00787/12
Sol·licitud 44

Sol·licitud de compareixença del secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a 
la Víctima davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la igualtat de tracte 
als interns dels centres penitenciaris dependents del Departament de Justícia amb 
relació a la concessió de beneficis penitenciaris
356-00800/12
Sol·licitud 44

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

Compareixença en ponència del responsable de les polítiques d’infància del Comitè 
de Catalunya de l’UNICEF amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00523/12
Substanciació 44

Compareixença en ponència de Lluïsa Garcia-Esteve, presidenta de la Comissió de 
Violència Intrafamiliar i de Gènere de l’Hospital Clínic de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltracta-
ment infantil
353-00534/12
Substanciació 44
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Compareixença en ponència de Joan Mayoral i Simón, director de la Comissió In-
terdepartamental per a l’Impuls de la Protecció Efectiva davant els Maltractaments 
a Infants i Adolescents, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la pre-
venció i el tractament del maltractament infantil
353-00535/12
Substanciació 45

Compareixença en ponència de Laia Rosich, coordinadora de l’Eix de Violències 
del Consell Nacional de Dones de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00537/12
Substanciació 45

Compareixença en ponència de José Manuel Alonso Varea, director del Màster en 
Prevenció i Tractament de la Violència Familiar de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil
353-00539/12
Canvi de tramitació 45

Compareixença en ponència de Noemí Pereda Beltran, professora de Victimologia 
a la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats Acadèmia i membre del Grup 
de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent de l’Institut de Neurociències de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00543/12
Substanciació 45

Compareixença en ponència de Carmen Redondo, educadora en centres residencials 
d’acció educativa, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció 
i el tractament del maltractament infantil
353-00544/12
Substanciació 46

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Exil amb relació 
a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltracta-
ment infantil
353-00558/12
Substanciació 46

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Ibn Battuta amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil
353-00560/12
Substanciació 46

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de l’Oficina de l’Expresident Carles Puigdemont corresponent al 2019
334-00099/12
Presentació: Glòria Sala Ribas, secretària de l’Oficina de Carles Puigdemont i Casamajó 46

4.70.10. Altres comunicacions

Acord del Govern pel qual s’autoritza els departaments de la Presidència i de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a realitzar les actuacions oportunes per a 
garantir al Molt Honorable Senyor Pasqual Maragall i Mira, expresident de la Gene-
ralitat, l’atenció i el suport que corresponen a les altes funcions exercides
335-00007/12
Presentació: Govern de la Generalitat 47
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71839 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 07.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71839)

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

1. Promoure el compromís de tots els agents implicats (gremis i organitzacions 
empresarials, associacions de consumidors i serveis públics de consum) per tal de 
buscar acords alternatius, reforçant els mecanismes de resolució de conflictes en 
matèria de consum, com són la mediació i l’arbitratge.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió i addició al punt 2

2. Elaborar una anàlisi sobre en el període de dos mesos la viabilitat de concedir 
ajuts directes i a fons perdut per a empreses i entitats gestores de cases de colònies i 
albergs juvenils que cobreixi l’import de les bestretes abonades.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De supressió i addició al punt 3

3. Elaborar una anàlisi sobre en el període de dos mesos la viabilitat de finançar 
les inversions realitzades per al condicionament i millora de les instal·lacions durant 
2020, en preparació de les temporades de colònies escolars i de vacances d’enguany.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De supressió al punt 4

4. Elaborar en el període de dos mesos la viabilitat de Concedir ajuts extraordi-
naris a entitats de lleure, altres associacions del món cultural i social i famílies en 
desavantatge econòmic per tal que puguin realitzar activitats de lleure en la totalitat 
d’instal·lacions juvenils de Catalunya, sense distinció de la seva titularitat.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació del punt 5

5. Establir una moratòria, exempcions temporals o altres mesures d’efecte equi-
valent, en l’aplicació d’aquelles mesures del futur decret d’instal·lacions juvenils que 
impliquin la realització d’inversions per adequar les instal·lacions.
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Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a millorar la 
liquiditat dels autònoms i de les petites i mitjanes empreses
250-01259/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71841 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 07.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71841)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i refosa dels punts 1 i 2

1. Garantir la suficiència de les línies de finançament ICF Crèdit-Inversió i ICF 
Crèdit-Circulant per atendre les sol·licituds i concessions d’aquesta línia destinades 
a el finançament d’actius fixes, materials, immaterials i financers i les despeses i ne-
cessitats pròpies d’empreses i negocis, respectivament.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71845 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 07.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71845)

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

1. Garantir la suficiència de la línia de finançament ICF Pime Indústria per aten-
dre les sol·licituds i concessió d’aquesta línia de finançament per a pimes, tenint en 
compte les noves circumstàncies sorgides arran de la pandèmia.

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

2. Ampliar l’import de concessió de la línia ICF Pime, actualment fixada en 85 
milions d’euros, en com a mínims, el doble d’aquesta quantitat; és a dir 170 milions 
d’euros, tenint en compte igualment les noves circumstàncies sorgides arran del Co-
ronavirus.
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Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a facilitar la 
liquiditat del teixit empresarial a l’àmbit turístic
250-01261/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71846 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 07.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71846)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició al punt 2

2. Fixar l’Euríbor, sense afegir diferencial, com a Bonificar el tipus d’interès 
aplicat per l’ICF, a la línia ICF Turisme, en el finançament destinats a establir totes 
aquestes mesures sanitàries i socials derivades del Covid.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a la represa 
de l’activitat dels marxants
250-01262/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71847 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 07.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71847)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dialogar amb les associacions re-
presentatives dels marxants de Catalunya i les principals entitats municipalistes una 
guia orientativa sobre com aplicar les mesures de prevenció adequades que perme-
tin els marxants preparar-se per a poder continuar amb la seva activitat, així com 
orientacions per a compatibilitzar l’activitat de els marxants amb l’aparició de pos-
sibles nous brots de Covid-19.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71851 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 07.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71851)

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

Estudiar la implementació d’un programa d’ajuts directes per a la reactivació 
del comerç i els serveis, afectats per la pandèmia del Covid-19. Un programa amb 
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la suficient dotació econòmica, per poder cobrir les necessitats de totes aquelles em-
preses que, arran del RD de mesures d’alarma, es varen veure obligades a tancar, o 
varen sofrir unes pèrdues de volum de negoci durant aquest estat d’alarma de més 
del 70%.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71852 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 07.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71852)

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

1. Prendre les mesures necessàries per incrementar el suport ja encetat pel Go-
vern amb la línia d’ajuts a professionals i microempreses del sector afectats per la 
Covid-19, publicada el 13 d’abril, amb una nova línia i dotació que reforci l’efecte 
de la primera.

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

2. Realitzar totes les gestions necessàries per tal d’alliberar el màxim de recursos 
que s’havien pressupostat per a Circuits de Catalunya SL i destinar-los a mesures de 
reactivació econòmica.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3. Crear el clúster TIC-Turisme de Catalunya, amb la participació d’empreses i 
universitats amb acreditada trajectòria en formació, investigació i desenvolupament 
turístic, amb l’objectiu d’abordar els canvis estructurals del sector motivats per la 
Covid-19 i millorar la competitivitat del sector, i que s’inclogui el mateix en la rela-
ció de Clústers de Catalunya que impulsa l’Agència per a la Competitivitat de l’Em-
presa (ACCIO)
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Proposta de resolució sobre la reducció de la càrrega fiscal al 
turisme arran de la Covid-19
250-01272/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71853 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 07.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71853)

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

1. Establir l’exempció per a l’any 2020 i estudiar estendre-la per a l’any 2021 en 
base a l’avaluació de la situació econòmica del sector, de l’impost sobre les estades 
en establiments turístics davant la crisi de la Covid-19.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71854 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 07.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71854)

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

1. Ampliar l’esmentat programa ProACCIO 4.0 amb l’objectiu d’ajudar a les 
pimes a impulsar la seva competitivitat en l’escenari post Covid-19.

Esme na 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Impulsar les actuacions necessàries per conèixer l’estat d’adopció de les tec-
nologies relatives a la indústria 4.0 de les pimes catalanes (la seva digitalització, 
l’automatització i la integració de les tecnologies vinculades a la internet de les co-
ses –IoT–) per a poder extreure conclusions i ajudar-les a millorar la seva competi-
tivitat al mercat.
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Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per al sector de les 
fires comercials i els congressos
250-01283/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71855 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 07.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71855)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i refosa dels punts 1, 2 i 3 en un sol punt

Presentar en seu parlamentària el detall del conjunt de les mesures proposades 
per la reactivació del sector firal, que s’adoptin en el marc del Pla de reactivació 
econòmica i protecció social, com a conseqüència de la crisi de la Covid-19, aprovat 
per acord de Govern GOV/ 64/2020, de 2 de maig.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71857 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 07.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71857)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 3

3. Realitzar un pla de gestió i planificació sanitària per a «futures-possibles» cri-
sis basat en el coneixement que aporten les dades, i l’experiència viscuda analitzant 
amb quins recursos hauríem de comptar davant possibles crisis sanitàries per a si-
tuar-nos en un millor punt de partida que ens faci més viable la resposta de manera 
ràpida i efectiva.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 4

4. Disposar d’un estoc de 4 mesos de productes mèdics per a subministrar-lo a 
centres hospitalaris i de salut.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

5. Augmentar els recursos destinats a salut per a futures crisis sanitàries, aug-
mentant la inversió del sistema sanitari amb una visió finalista i de prevenció amb 
col·laboració amb totes les administracions.
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Proposta de resolució sobre el foment del teletreball
250-01285/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71858 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 07.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71858)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i refosa dels punts 1 i 2

1. Impulsar amb els agents econòmics i socials el debat sobre el nou model de 
treball a distància i prestació laboral del teletreball.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 3

3. Facilitar que el màxim de polígons industrials de Catalunya i/o zones d’activi-
tat econòmica disposin d’accés a la fibra òptica el més aviat possible, tal i com s’es-
tableix al Pacte Nacional per a una Societat Digital.

Proposta de resolució sobre la protecció de la infància davant 
qualsevol forma de violència en el context de la crisi sanitària de la 
Covid-19
250-01290/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71868 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 08.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71868)

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

1. Continuar amb la difusió i publicitat del telèfon 116 111 per a la detecció i no-
tificació de qualsevol situació de maltractament infantil mitjançant la campanya pu-
blicitària per als mitjans audiovisuals que s’ha iniciat recentment adreçada a cons-
cienciar a tota la població sobre la violència infantil i promoure que la ciutadania 
truqui si ha vist, patit o coneix algun cas de violència, maltractament, abús sexual o 
bullying contra infants i joves.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació i addició

2. Seguir impulsant les iniciatives legislatives sobre la Detecció, Prevenció i 
Tractament del Maltractament infantil que permetin la protecció a la infància de 
qualsevol forma de violència i avançar en el desplegament de la normativa vigent i 
l’aplicació dels protocols contra el maltractament.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació i addició

3. Implementar el previst al Pla Estratègic de Serveis Socials 2020-2024, que té 
com a línia d’actuació prioritària el reforç de les estratègies de sensibilització, de-
tecció i atenció al maltractament i l’abús sexual infantil, reforçant els serveis socials 
bàsics, municipals i comarcals per a la detecció, identificació i actuació davant qual-
sevol forma de violència contra la infància.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació

4. Continuar amb el treball de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, 
que coordina les diverses administracions i institucions en la promoció social de la 
infància i l’adolescència davant de possibles situacions de risc o desemparament, 
especialment pel que fa als maltractaments infantils, i amb la implementació del 
Protocol marc d’actuacions contra el maltractament infantil pel que fa a la coordi-
nació entre departaments per a una intervenció eficaç, abordant tant la prevenció 
com la detecció i l’atenció davant de qualsevol forma de violència.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació

5. Seguir impulsant el treball psicoeducatiu amb les famílies respecte les compe-
tències parentals i els models de criança positiva com a base d’una infància salu-
dable en l’àmbit dels serveis socials bàsics, els serveis diürns i els serveis especia-
litzats.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
De modificació

6. Continuar impulsant la formació dels professionals de tots els àmbits relacio-
nats amb l’atenció a la infància tal com es preveu als protocols d’actuació contra el 
maltractament infantil i adolescent actualitzats i aprovats recentment.

Proposta de resolució sobre l’aprofitament de les oportunitats de les 
cadenes de valor incompletes a la indústria catalana
250-01296/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71859 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 07.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71859)

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

1. Analitzar i detectar, en els diferents territoris, les oportunitats que presentin 
les cadenes de valor de la indústria catalana per establir i incentivar inversions lo-
cals i internacionals que permetin aprofitar aquests oportunitats per a la creació 
d’ocupació.



BOPC 643
10 de juliol de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 15 

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71860 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 07.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71860)

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

1. Treballar, conjuntament amb les universitats, les propostes necessàries per tal 
d’afrontar les despeses extraordinàries de les universitats públiques, derivades de 
l’emergència sanitària, en el marc de la Comissió del Pla de reactivació econòmica 
i protecció social com a crisi de la Covid-19.

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

2. Realitzar, en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya i d’acord amb 
el principi d’autonomia universitària, un pla per restablir la mobilitat dels alumnes 
estrangers amb seguretat, amb la finalitat d’avançar cap a un escenari de normalitat 
a les aules de les universitats.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents relatives a 
l’addicció dels menors als videojocs
250-01307/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71869 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 08.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71869)

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

1. Continuar impulsant programes de formació específica adreçat a personal de 
centres escolars, personal de centres sanitaris i personal de centres d’oci sobre pro-
tecció, detecció i tractament de qualsevol classe d’addiccions a pantalles (videojocs, 
apps...) que els facilitin instruments de detecció de conductes de risc.

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

2. Impulsar la comissió interdepartamental del Pla integral d’atenció a les per-
sones amb trastorn mental i addiccions, com l’òrgan interdepartamental encarregat 
de coordinar l’actuació dels departaments per fer efectives les eines necessàries de 
prevenció, detecció i actuacions referents a qualsevol classe d’addicció a pantalles 
(videojocs, apps...).
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació i supressió

3. Dotar dels recursos necessaris el programa actual Salut i Escola (PSiE) com 
l’eina efectiva a través de la que dur a terme la detecció i el seguiment dels infants 
que pateixen addiccions.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació i addició

4. Vetllar i fer efectives les polítiques d’infància, i concretament, en àmbit sa-
nitari, les que han de combatre qualsevol classe d’addició a pantalles (videojocs, 
apps...) per pal·liar els efectes de la Covid-19, que permetin als dels equips de salut 
mental i addiccions, prestar l’atenció adequada a les persones amb afectacions.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació, supressió i addició 

5. Sensibilitzar i promoure una campanya que sensibilitzi sobre aquesta proble-
màtica i fixi línies preventives, més enllà del concepte d’addicció a pantalles, amb 
l’objectiu que els infants aprenguin a fer un ús adequat del telèfon mòbil, les xarxes 
socials i els videojocs.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
De modificació i addició 

6. Garantir l’atenció necessària a tots els infants i a les seves famílies que hagin 
desenvolupat aquesta addicció així com el seguiment oportú a través de la regió sa-
nitària i de l’atenció primària, derivant-los quan sigui necessari al centre de salut 
mental infantil, juvenil o d’adults.

Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un pla industrial 
que garanteixi el subministrament de material sanitari
250-01316/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71838 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 07.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71838)

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

1. Desenvolupar i impulsar iniciatives que permetin garantir el subministra-
ment de material sanitari, en base a l’experiència adquirida per la pandèmia de la  
Covid-19 i com a garantia davant possibles rebrots, sempre amb l’objectiu de sal-
var vides.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. En el termini de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolu-
ció, el Govern haurà d’informar en seu parlamentària sobre les accions realitzades 
al respecte.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71870 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 08.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71870)

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

1. Definir, recopilar i sistematitzar les dades de la pobresa infantil a Catalunya a 
data actual, amb l’ajuda i l’impuls d’òrgans creats per a vetllar pels drets dels nens i 
nenes, com és l’Observatori dels Drets de la Infància amb l’objectiu de poder defi-
nir polítiques públiques, implementar actuacions i prendre mesures reals i efectives.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació, addició i supressió 

3. Fer una anàlisi de la situació de la infància i l’adolescència i realitzar un infor-
me de la situació de la infància i adolescència a Catalunya abans, durant i després de 
la Covid-19, amb el suport de l’Observatori dels Drets de la Infància.

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pla de reforç educatiu per 
a estudiants de totes les etapes educatives
250-01382/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 70466 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.07.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, Sonia Sie-

rra Infante, diputada del Grup Paramentari de Ciutadans, de acuerdo con lo estable-
cido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Pro-
puesta de resolución para impulsar un Plan de apoyo educativo para estudiantes de 
todos los tramos educativos, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El cierre de los colegios como consecuencia de la crisis provocada por SARS-

CoV-2 y el Covid-19 ha puesto de manifiesto la desigualdad existente entre el alum-
nado en el acceso a los medios y materiales necesarios para acceder a Internet y 
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poder realizar clases a distancia. Esta brecha digital es, sin duda, una brecha social 
también.

Los estudios realizados hasta la fecha por diferentes académicos y profesionales 
de la educación que han analizado las consecuencias educativas de la pérdida de cla-
ses por parte del alumnado, muestran el importante impacto que puede tener esta si-
tuación en los estudiantes. Por citar algún ejemplo, teniendo en cuenta el estudio rea-
lizado por Woessmann (2003), «perder un 10% de horas lectivas podría llegar reducir 
en un 1,5% el aprendizaje de los alumnos, lo que en términos de PISA representaría 
el 20% del curso escolar respecto a otros países en el caso de España.»

También cabe tener en cuenta, que el confinamiento puede haber ahondado la 
desigualdad entre el alumnado derivada de las condiciones económicas de los hoga-
res en los que viven. En el caso del sistema educativo de España, el origen familiar y 
las circunstancias económicas del alumnado sigue determinado claramente el nivel 
educativo que puede acabar alcanzado y sus expectativas laborales una vez finaliza 
sus estudios. Las diferencias educativas, «la disponibilidad de recursos tecnológi-
cos, las habilidades no cognitivas», el tipo de trabajo y la situación laboral son fac-
tores que deberán ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar el impacto del confina-
miento en el proceso de aprendizaje del alumnado que se verá en el próximo curso, 
pero todo hace apuntar que la «situación económica y laboral en los hogares más 
afectados por esta crisis sanitaria también se transmitirá al rendimiento académico, 
la capacidad de estudio y concentración de los hijos.»

Una de las propuestas realizadas para paliar esta situación, propone impulsar tu-
torías individualizadas al alumnado para reforzar las competencias y el aprendizaje 
del alumnado. Según el profesor Sr. Simon Burgess Sievertsen, en un artículo pu-
blicado recientemente, apunta que las políticas públicas en materia educativa deben 
ir dirigidas a mitigar el impacto a largo plazo del Covid-19 en los resultados acadé-
micos del alumnado y en sus expectativas profesionales y vitales. Según su opinión, 
una forma de reparar el daño causado sería impulsar tutorías de carácter individual, 
o de carácter reducido, lo cual constituye un método efectivo, con un bajo coste, 
asumible en su desarrollo y que podría estar operativo en un periodo relativamente 
corto de tiempo.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar un Plan de apoyo educativo para estudiantes de todas las etapas edu-

cativas anteriores a la universidad para los cursos 2020-2021 y 2021-2022 de tuto-
rías individualizadas, o en grupos reducidos, que tendrá como objetivo apoyar en las 
tareas escolares al alumnado y reforzar el contenido y competencias de los cursos 
anteriores. Las características principales de este plan serán las siguientes: 

a) Las tutorías individualizadas podrán realizarlas preferentemente por profeso-
res que se encuentren en las Bolsas de Trabajo para Interinos, personas que hayan 
obtenido el Máster Habilitante para dar clases en Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas o que se encuentren 
cursando esta titulación.

b) Los profesores interinos, los estudiantes que estén cursando un Máster Habili-
tante para dar clases o que ya estén en posesión del mismo serán los encargados de 
realizar estas tutorías, siendo contratados por el Departamento de Educación, res-
ponsable de llevar a cabo este Plan por un periodo de dos cursos lectivos.

c) Las tutorías deberán ser individualizadas o realizarse en pequeños grupos rea-
lizándose fuera del horario escolar y tendrán carácter voluntario.
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d) El Departamento de Educación pondrá a disposición de los tutores online el 
material académico que deberán utilizar para realizar el refuerzo educativo.

Palacio del Parlamento, 29 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Proposta de resolució sobre l’escolarització de germans bessons
250-01383/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 70467 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.07.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado, Sonia 

Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo es-
tablecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución sobre la escolarización de hijos múltiples, para que sea sus-
tanciada ante la Comissió d’Educació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
No existe ningún reglamento que indique cómo ha de ser la escolarización en 

el caso hijos múltiples (por ejemplo, gemelos) pero muchas escuelas promueven su 
separación en distintos grupos partiendo de la hipótesis de que de esa forma se fa-
vorece el desarrollo individual de cada uno de ellos.

No obstante, es amplia la bibliografía que demuestra que durante los primeros 
años de la escolarización los que no han estado separados presentan mejores resul-
tados y mejor comportamiento en el aula, mientras que los que han estado separados 
presentan más problemas de miedos e inseguridades. Al finalizar la primaria no se 
observan diferencias en los resultados escolares por el hecho de haber estado sepa-
rados o no, ni problemas de comportamiento.

Lógicamente, en cada caso puede haber diferencias, por lo que no es aconsejable 
tener un criterio único para escolarizar a estos niños y niñas.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Regular que, en el primer acceso de hijos múltiples a la escolarización en edu-

cación infantil, la opinión de la familia sobre su admisión separada o en el mismo 
grupo sea vinculante dado que los profesionales del centro aún no conocen a los 
menores.

2. Regular que, a lo largo de la etapa de escolarización obligatoria, los cambios 
en la opción inicial serán consensuados con los menores y la familia, en base a evi-
dencias pedagógicas y de comportamiento.

Palacio del Parlamento, 22 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Martín Eusebio Barra López, Sonia Sierra In-

fante, diputados, GP Cs
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Proposta de resolució sobre les solucions als problemes del 
subministrament elèctric al barri de la Font de la Pólvora, de Girona
250-01384/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 70474 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.07.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Sub-

grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució per una solució als problemes del barri de la Font de Pólvo-
ra (Girona), per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixe-
ment, amb el text següent: 

Exposició de motius
A la ciutat de Girona existeixen evidents desigualtats entre barris, resultat d’una 

manca històrica d’equitat en el planejament d’acció política dels darrers Governs de 
la ciutat. I pel que fa als talls de llum, la principal causa és una xarxa elèctrica obso-
leta que no pot suportar la demanda actual de moltes més llars equipades amb cada 
cop més aparells i electrodomèstics.

És per aquest motiu que exigim una xarxa elèctrica actualitzada que trenqui amb 
la desigualtat d’infraestructures entre barris, entenent que aquesta és la solució per-
manent en favor d’un subministrament elèctric suficient i en contra de repetir situa-
cions de risc a les comunitats veïnals.

Uns talls de llum que principalment afecten al barri de Font de la Pólvora tot 
i que, amb menor freqüència, també s’han repetit a d’altres barris de la ciutat fent 
d’aquesta una problemàtica de ciutat.

En aquests darrers anys diverses organitzacions veïnals s’han reunit amb partits 
polítics, entitats i col·lectius socials, amb l’objectiu de conèixer les propostes i opi-
nions de tothom qui s’ha interessat per la problemàtica dels talls de llum al sector 
Est de la ciutat de Girona. Un període de temps en que els talls de llum han estat 
constants, sobretot durant els episodis de més fred i calor, amb apagades de fins a 
36 hores seguides, afectacions diàries a les llars i, recentment, amb sumes de només 
20 hores de llum en tota una setmana. Havent de fer ús de generadors particulars 
als balcons de les comunitats, posant això en perill la integritat de veïns i veïnes de 
Font de la Pólvora segons informes tècnics Municipals.

I davant de totes aquestes afectacions, silenci administratiu d’Endesa i manca de 
lideratge de l’Ajuntament de Girona en la defensa dels interessos socials de tots els 
Gironins i Gironines, acompanyat d’una criminalització del barri de Font de la Pól-
vora per justificar els talls de llum.

Sabem que el fenomen de frau elèctric existeix al barri, essent un factor més en 
la problemàtica global. Però també defensem que el principal problema recau en la 
deficiència de la xarxa de subministrament.

És imprescindible la millora i actualització de la xarxa a càrrec de l’empresa sub-
ministradora, en aquest cas Endesa, qui té la responsabilitat de garantir una presta-
ció correcte del servei a més de vetllar per la seguretat de la xarxa. I això comporta 
tenir una infraestructura suficient que ho faciliti.

És per tot això que exigim a Endesa que porti a terme les actuacions necessàries 
d’actualització de la xarxa elèctrica, i que mentrestant garanteixi el correcte submi-
nistrament a les comunitats amb d’altres alternatives com, per exemple, la instal·la-
ció de generadors de corrent.

Unes obligacions d’Endesa producte de la seva responsabilitat sobre la infraes-
tructura i que, en cas de no complir-les, obren la porta a emprendre mesures legals 
contra Endesa per omissió de la seva responsabilitat. I serà llavors quan l’Ajunta-
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ment de Girona haurà de posicionar-se en favor del veïnatge o bé d’Endesa, davant 
el possible escenari de conflicte legal esmentat.

Per altra banda volem denunciar que el passat 5 de Febrer de 2020, al barri de 
Font de la Pólvora de Girona, es va patir una batuda dels Mossos d’Esquadra acom-
panyats per tècnics d’Endesa, amb l’objectiu de retirar comptadors connectats irre-
gularment als carrers Avellaner, Castanyer, Roure i Mimosa. Un operatiu policial 
que arribava en ple procés de sectorització de la xarxa de subministrament elèctric 
del barri (mesura impulsada per l’Ajuntament de Girona arrel de la pressió ciutada-
na i de la negociació política de GUANYEM amb l’Equip de Govern Municipal), i 
que va suposar un clar prejudici en la tasca de sensibilització i regularització de la 
situació de les famílies al barri, desenvolupada per personal tècnic Municipal i amb 
el suport del teixit associatiu i veïnal de Font de la Pólvora.

Un exemple de la mala praxis d’aquesta nova batuda a Font de la Pólvora va ser 
la retirada de comptadors de famílies del Carrer Mimosa que ja havien iniciat els 
tràmits de regularització de la seva situació de vulnerabilitat, d’acord amb l’estratè-
gia d’aquest procés de sectorització impulsat per l’Ajuntament de Girona. Unes fa-
mílies que, tot i explicar aquesta situació i mostrar papers que així ho demostraven, 
es van trobar amb la negativa dels Mossos d’Esquadra tot veient com li tallaven el 
cablejat per retirar els seus comptadors, deixant-les de nou sense llum. I privant-les 
del dret a subministrament bàsic per a persones que, tot i no haver finalitzat el tràmit 
per certificar-ho, pateixen encara situacions de vulnerabilitat social.

Per últim cal destacar que, a preguntes del veïnat de Font de la Pólvora i diferents 
Grups Municipals, l’Ajuntament de Girona va dir que no era coneixedor d’aquesta 
operació policial, significant això una clara descoordinació entre l’Ajuntament i En-
desa davant d’una actuació que va suposar un clar incompliment de la voluntat de 
totes les parts per solucionar la problemàtica dels talls de llum a Font de la Pólvora.

Recordem, a més, que aquest procés de sectorització elèctrica, que segons el go-
vern gironí ha de ser la solució definitiva al problemes de subministrament elèctric 
al barri, ha restat aturat més de 3 mesos degut al confinament del Covid-19, durant 
el qual els veïns i veïnes han continuat patint talls.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Crida Constituent presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Donar suport als veïns i veïnes de Girona que pateixen talls de llum sistemà-

tics producte d’una xarxa elèctrica deficient, amb esment especial al barri de Font 
de la Pólvora on aquests talls de llum son a diari.

2. Exigir l’elaboració i publicació de l’Auditoria de l’estat de la xarxa elèctrica 
que, per conveni o acord, Endesa ha de fer aquest any 2020 per així conèixer l’estat 
real de la xarxa.

3. Exigir la garantia del correcte subministrament elèctric a Font de la Pólvora, 
amb generadors o altres alternatives temporals, mentre durin les actuacions neces-
sàries per a la solució de la problemàtica, així com que s’agilitzi la solució definitiva.

4. Impulsar la creació d’una taula de treball i seguiment amb Administracions 
(que inclogui personal tècnic i de representació política de l’Ajuntament i la Genera-
litat), Endesa i veinatge afectat, que fixi sobre el paper els compromisos i deures de 
les parts corresponents així com la calendarització i compromisos per la sectoritza-
ció elèctrica de Font de la Pólvora. A més de fer-lo públic amb l’objectiu de tenir-ne 
constància i poder-ne fer seguiment durant tot el procés d’actuacions al barri.

5. Garantir els subministraments bàsics, en aquest cas la llum i l’aigua com a 
únics subministraments que arriben al barri de Font de la Pólvora, per aquelles 
famílies en situació de vulnerabilitat social (en aplicació de la Llei 24/2015) i per 
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aquelles que estan tramitant la certificació d’aquesta situació amb els Serveis Soci-
als Municipals.

6. Iniciar els tràmits legals per denunciar a Endesa en aquells casos en que vul-
neri el punt anterior.

7. Conèixer els motius i la part responsable d’ordenar aquest operatiu policial ci-
tat anteriorment, i reclamar-ne responsabilitats.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2020
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC

Proposta de resolució sobre mesures urgents amb relació a 
l’artrogriposi múltiple congènita
250-01385/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 70792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.07.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Jorge Soler González, diputado, Blanca Victo-

ria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, Martín Euse-
bio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo 
establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución para tomar medidas urgentes sobre la enfermedad Artrogri-
posis Múltiple Congénita, para que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 30 de junio se conmemora el Día internacional de la Artrogriposis Múltiple 

Congénita. Sus afectados explican que hay un déficit en la concienciación y sensi-
bilización de lo que supone la enfermedad y los retos que deben afrontar cada día.

La artrogriposis es una enfermedad considerada minoritaria por su baja preva-
lencia. Está agrupada dentro del paraguas de las enfermedades neuromusculares, 
causando contracturas congénitas (de nacimiento) articulares en todo el cuerpo, con 
especial afectación en las extremidades superiores e inferiores, causando también 
deformidades. Razón por la que la enfermedad dificulta en gran medida el movi-
miento y la de ambulación de aquellos que la sufren. En casos severos puede haber 
afectación de órganos internos vitales (Afectación pulmonar, gastrointestinal, nece-
sidad de sonda gástrica). Todo ello dificulta enormemente el movimiento y en el día 
a día de las personas afectadas.

Más allá de explicar las vicisitudes y particularidades de la patología, lo impor-
tante es comprender que detrás de todo eso hay pacientes afectados que necesitan 
ayuda, y que padecen un gran sufrimiento. Sus necesidades van, en el ámbito sani-
tario, desde los recursos ortopédicos, de rehabilitación, fisioterapia, y que para ello 
es imprescindible la docencia especializada, un tránsito adaptado desde las etapas 
infantiles en las que hay más desarrollo clínico que en las fases adultas, unidades 
más coordinadas y que centralicen a los pacientes con más investigación y trata-
mientos especializados como la fisioterapia, y también revisar la gestión de las ayu-
das a la dependencia y la aplicación de los baremos de la evaluación de disminución.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Potenciar la docencia, formación e investigación de la Artrogriposis atendien-

do a sus necesidades y sensibilizando a la sociedad.
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2. Implementar un plan real para la transición de los pacientes con Artrogriposis 
en su paso de las etapas infantiles a la fase adulta.

3. Diseñar unidades de referencia multidisciplinares para la atención de los pa-
cientes de forma especializada y bien coordinada.

4. Lograr mejorar la gestión de las ayudas a la dependencia y el grado de dismi-
nución de sus afectados.

5. Incluir la fisioterapia en la cartera de servicios de esta patología.
6. Propulsar ayudas a la integración escolar y en el deporte adaptado en etapas 

infantojuveniles y la inserción laboral en la edad adulta garantizando la accesibili-
dad y la desaparición de barreras arquitectónicas.

7. Actualización de la clasificación de la Artrogriposis dentro del marco del De-
partamento de Enfermedades Minoritarias del CatSalut a todos los efectos.

Palacio del Parlamento, 30 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Jorge Soler González, Blanca Victoria Navarro  

Pacheco, Martín Eusebio Barra López, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre la dignificació dels professionals 
sanitaris
250-01386/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 70793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.07.2020

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

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para la 
dignificación de los profesionales sanitarios, para que sea sustanciada ante la Co-
missió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El sistema sanitario público, desde la crisis económica del año 2008 ha venido 

padeciendo sucesivos recortes presupuestarios que han redundado en ajustes en los 
equipos de profesionales.

Paralelamente la atención sanitaria de la ciudadanía se ha ido haciendo cada vez 
más compleja por el progresivo envejecimiento de la población y el abordaje multi-
disciplinar de la mayoría de las patologías y el incremento de las exigencias de los 
pacientes, en consonancia a los avances existentes en los tratamientos. Sin embargo, 
pese a la mayor disponibilidad de avances tecnológicos y terapéuticos, el acceso a 
los mismos se ve cada vez más dificultado por las listas de espera y la presión asis-
tencial en la que los sanitarios desempeñan su trabajo, es cada vez mayor.

Por todo ello el tiempo dedicado al paciente pasa a repartirse entre la atención 
clínica, el desempeño burocrático sobre todo, el registro de información y las deci-
siones relacionadas con la gestión de recursos. Los pacientes reclaman volver a los 
niveles previos de prestaciones, los profesionales exigen más recursos y los gestores 
se ven atrapados en el dilema de garantizar la sostenibilidad del sistema sin disponer 
de los mismos medios económicos de antes.

Es, precisamente, en este contexto, cuando los profesionales de la salud han visto 
más deteriorada aún, si cabe, su situación con respecto al pasado, que se ha produci-
do la pandemia del Covid-19 y el incremento aun mayor de la exigencia sobre todo 
de los profesionales del área de la atención primaria y de los que atendieron los cui-
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dados intensivos a nivel hospitalario teniendo que verse expuestos a riesgos para su 
propia salud y a la impotencia de no tener medios para atender a sus pacientes.

De todos ellos que estuvieron en primera fila atendiendo a los pacientes y sus 
familias, algunos estudios que informan que alrededor de tres cuartas partes han 
presentado síntomas de ansiedad y depresión en algún grado, y dos de cada diez en 
rango de severidad.

La aparición de síntomas de la esfera emocional en muchos casos no hace tanto 
referencia a nivel individual, a las actitudes de los profesionales con respecto al cui-
dado de sí mismos o con repensar cómo se puede brindar una atención clínica más 
humanizada, especialmente cuando después de la pandemia confluyen la situación 
previa de sobrecarga con el agotamiento por el sobreesfuerzo y la indignación por 
las condiciones laborales en las que se han visto en la pandemia, tanto respecto a los 
riesgos de contagio como en cuanto a la sobrecarga.

Para la prevención y tratamiento de su malestar, será necesario dignificar su que-
hacer, dotándoles de medios adecuados y recuperando el respeto por su labor, resti-
tuyendo sus condiciones laborales, ya deterioradas antes de la pandemia.

Para avanzar en esta dignificación es imprescindible garantizar la protección de 
los profesionales respecto a posibles riesgos de contagio, garantizar las condiciones 
laborales en cuanto a la duración de las jornadas de trabajo y la precariedad de los 
contratos, establecer auditorías internas en el sistema sanitario público respecto a la 
calidad de la atención y los resultados en salud evaluados por profesionales y usua-
rios y disminuir la presión asistencial con cargas de trabajo que permitan mantener 
estándares de calidad tanto para los usuarios como para los profesionales.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Establecer auditorías internas respecto a la calidad de la atención y las condi-

ciones laborales y respecto a los resultados en salud evaluados por parte de profe-
sionales y usuarios para verdaderamente poder conocer la calidad del sistema sani-
tario público y garantizar la equidad en el acceso al mismo en todos los territorios.

2. Disponer de los medios necesarios para erradicar la precariedad laboral ins-
taurada de forma crónica en nuestro sistema sanitario y agravada por los recortes 
que no se revirtieron después de la anterior crisis económica.

3. Garantizar las medidas de protección de riesgos laborales para el personal del 
ámbito sanitario especialmente en lo relativo a las medidas de protección individual 
de contagio en caso de nuevas oleadas de la pandemia del Covid-19

4. Garantizar la contratación de los profesionales sanitarios necesarios para ase-
gurar las medidas de protección de riesgos laborales respecto a la sobrecarga asis-
tencial, especialmente para prevenir situaciones de sobrecarga en caso de rebrotes 
de la pandemia.

5. Garantizar la contratación de profesionales sanitarios para mantener la aten-
ción y las actividades de prevención de las patologías no Covid-19 y la atención y 
detección de casos Covid-19

6. Implicar a los profesionales en los procesos de análisis y toma de decisiones a 
la hora de planificar la atención sanitaria.

7. Destinar una partida presupuestaria acorde a la calidad de la atención sanitaria 
que requiere nuestra sociedad y que permita a la vez esa atención de calidad con las 
garantías de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

Palacio del Parlamento, 29 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’oposició al transvasament de l’Ebre a 
Santander
250-01387/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 70926 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.07.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari 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 contra el 
transvasament de l’Ebre a Santander, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els riu Ebre i la gestió de les seva aigua han estat motiu de mobilització i decla-

racions al Parlament de Catalunya contra el transvasament dels seus cabals per tal 
de mantenir un riu viu, respectant els seus cabals biològics amb l’objectiu de mante-
nir adequadament una reserva natural d’un alt valor mediambiental com és el Delta 
de l’Ebre. El territori, sempre s’ha mostrat contrari i mobilitzat contra els transvasa-
ments i ha defensat el riu al pas de Terres de l’Ebre.

Durant el mes de juny la Junta de Govern de la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre va donar el vist-i-plau a un transvasament d’aigües del riu Ebre cap a la ca-
pital de Cantabria, Santander, de 4,99 hectòmetres cúbics. El Govern de l’Aragó i 
l’ajuntament d’Alcanyís han estat les veus contràries a aquesta decisió.

Però, addicionalment a la convocatòria de la Comissió per la Sostenibilitat, cal 
un posicionament clar de les institucions de les Terres de l’Ebre en defensa del ter-
ritori i en particular del Delta de l’Ebre. Un posicionament que inclogui el rebuig a 
qualsevol transvasament de l’Ebre i a favor de les polítiques d’una nova cultura de 
l’Aigua.

Davant d’aquest nou escenari cal, en primer lloc, una posició ferma contra qual-
sevol tipus de transvasament i, en segon lloc, la convocatòria de l’òrgan al territori, 
Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, amb representació de totes 
les administracions afectades: Generalitat, ens locals, administració de l’Estat i en-
titats socials i ecologistes. És en el marc d’aquesta comissió que s’han de treballar 
les accions a dur a terme, per a mantenir els interessos socials i la riquesa mediam-
biental del tram final del riu Ebre.

El canvi climàtic està accelerant i agreujant els episodis de sequera i fenòmens 
com la regressió i la subsidència, amb efectes letals per al Delta. Aquest nou transva-
sament suposarà afegir més pressió sobre els recursos hídrics de la conca de l’Ebre, 
que són cada vegada més escassos; i suposa un nou cop a les peticions perquè el Del-
ta de l’Ebre, un dels espais humits més importants d’Europa, pugui disposar d’uns 
cabals ambientals adequats.

Així mateix, al territori ja s’estan aprovant iniciatives en aquest sentit a instàn-
cies de Movem Terres de l’Ebre, com la aprovada al Consell Comarcal del Baix 
Ebre el 26 de juny de 2020.

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: 
1. Insta al Govern a convocar la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre 

per informar i tenir una posició conjunta davant la nova detracció d’aigua de l’Ebre acor-
dada per la Junta de Govern de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
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2. El Parlament declara la seva oposició davant qualsevol projecte de transvasa-
ment de l’Ebre en general i contra el transvasament acordat a Cantàbria, en parti-
cular.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre la transparència en l’ús de fons públics 
durant la crisi generada per la Covid-19
250-01388/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 70928 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.07.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari 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 a la 
transparència en l’ús de fons públics durant la crisi generada per la Covid-19, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Economia i Hisenda, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
L’Oficina Antifrau ha enviat a totes les administracions públiques de Catalunya 

un document amb recomanacions a tenir en compte per part dels poders públics que 
estan gestionant aquesta crisi i, així, afavorir la gestió íntegra dels fons extraordina-
ris entre totes les administracions.

Les recomanacions que ha emès Antifrau cerquen incrementar la confiança de 
la ciutadania en els poders públics refermant el compromís ètic, la transparència, el 
control i, més endavant, l’avaluació i el retiment de comptes dels ens públics durant 
aquesta crisi per preservar els drets de les persones, particularment d’aquelles més 
desafavorides.

El document insta a les administradors públiques a explicar en temps real què 
fan, per quins motius i com. I vol afavorir que les institucions de control intern i ex-
tern treballin millor i més coordinadament.

El document elaborat per l’Oficina Antifrau contempla dos tipus de recomana-
cions: immediates i de futur. Pel que fa a les recomanacions immediates, el docu-
ment incorpora diverses propostes de 8 àmbits diferents.

Cal destacar, la vuitena de les propostes, que contempla crear un mecanisme de 
coordinació dels ens amb responsabilitat de supervisió sobre l’ús de fons públics du-
rant la crisi generada per la Covid-19. L’Oficina Antifrau insta el Parlament de Ca-
talunya a que impulsi la creació d’un mecanisme ad hoc per al seguiment i control 
de la despesa vinculada a la contingència de la crisi. També es fan recomanacions 
sobre transparència, traçabilitat de la regulació aprovada i motivació de la despesa, 
algunes de les quals la Generalitat no està complint per exemple en la publicació de-
tallada de compra de material sanitària, EPI’s, el seu cost per unitat o les empreses 
amb les que s’han tancat els contractes.

El document assenyala que «un cop superada la fase més crítica de la crisi sani-
tària, quan la urgència de les decisions més immediates o estratègiques hagi min-
vat, l’Oficina Antifrau recomana al Govern de la Generalitat que faci una avaluació 
exhaustiva, objectiva i imparcial de les polítiques públiques adoptades per gestionar 
aquesta crisi i que faci públic l’informe dels resultats».
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En aquest sentit, també proposa al Parlament de Catalunya que insti a la Sindi-
catura de Comptes a fer una auditoria específica dels recursos destinats a respondre 
aquesta crisi.

L’Oficina Antifrau formula aquestes recomanacions amb el convenciment que 
adoptar-les constituiria un missatge inequívoc al conjunt de la ciutadania que tota 
decisió pública pot ser explicada, que cap interès particular ha prevalgut sobre l’in-
terès general.»

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: 
1. Fer una avaluació exhaustiva, objectiva i imparcial de les polítiques públiques 

adoptades per gestionar aquesta crisi i que faci públic l’informe dels resultats.
2. Publicar, en el termini d’una setmana, de forma detallada de compra de ma-

terial sanitària, EPI’s, el seu cost per unitat i les empreses amb les que s’han tancat 
els contractes.

El Parlament manifesta la necessitat de: 
3. Impulsar la creació d’un mecanisme ad hoc per al seguiment i control de la 

despesa vinculada a la contingència de la crisi al Parlament de Catalunya. Aquest 
mecanisme, podria incorporar la Intervenció General de la Generalitat de Catalu-
nya, el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local, la Sin-
dicatura de Comptes, la Sindicatura de Greuges l’Autoritat Catalana de la Compe-
tència i l’Oficina Antifrau.

4. Instar a la Sindicatura de Comptes a fer una auditoria específica dels recursos 
de la Generalitat de Catalunya destinats a respondre aquesta crisis.

5. Constituir al Parlament de Catalunya una comissió d’estudi específica, que in-
corpori especialistes en les matèries objecte d’actuació pública, per analitzar i fer un 
seguiment de la gestió política de la crisi duta a terme pel Govern de la Generalitat 
durant la pandèmia de Covid-19.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre la ratificació del Conveni 177 de 
l’Organització Internacional del Treball
250-01389/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 70930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.07.2020

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

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la ratificació del conveni nº177 de la OIT, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
La irrupció del Covid-19 i el confinament han canviat dràsticament les nostres 

formes de treball, fent que un important nombre de treballadors hagin experimentat 
la seva primera experiència dilatada amb el teletreball.

Concretament el 30,2% dels ocupats a Espanya han començat a treballar a dis-
tància arran de la pandèmia, segons un recent estudi de Eurofund. No obstant això, 

Fascicle segon
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una pobra implantació prèvia d’aquesta modalitat de treball i una estructura econò-
mica amb un alt pes de les professions amb una activitat obligatòriament presencial 
provoquen que Espanya sigui un dels països de la Unión europea amb menor nom-
bre de treballadors a distància. Concretament el sisè per la cua entre el club dels 27.

El teletreball ha posat de manifest els seus avantatges però també els inconve-
nients que pot presentar, tant des del punt de vista de les competències necessàries 
com des del punt de vista del treball realitzat, horaris de dedicació, etc. Una situació 
que podria afectar de manera directa sobre els drets dels i les treballadores.

La veritat, és que el teletreball ha crescut dràsticament els últims mesos, i sem-
bla que aquesta serà cada vegada més general dins de l’organització empresarial, 
podent arribar en els pròxims mesos a afectar de manera permanent, el 20% de la 
població ocupada.

En la compareixença al Congrés dels diputats de Joaquin Nieto, director de l’Ofi-
cina de la OIT per a Espanya, en la seva  compareixença en el Congrés dels diputats 
el mes de juny, va plantejar la necessitat que Espanya ratifiqués el conveni 177 de 
la OIT sobre el treball a distància per a la nova regulació, assegurant que «la nova 
normalitat no tindria per què reprendre’s amb mitjans precaris, sinó de forma acor-
dada entre empleats i empresa».

Un conveni que regula, entre altres qüestions, la protecció de la salut laboral, la 
no discriminació, el dret a la formació o la protecció davant les discriminacions que 
puguin donar entre les condicions laborals dels treballadors presencials en els cen-
tres de treball o els que ho fan des del seu propi domicili, Aquest conveni ja ha estat 
ratificat per diversos països europeus com Bèlgica o Països Baixos.

El Govern espanyol ja està treballant en la regulació de la modalitat del teletre-
ball, amb la finalitat de facilitar el desenvolupament normatiu necessari que la con-
sideri i protegeixi de manera adequada.

És imprescindible que l’Estat Espanyol continuï avançant en aquesta línia, avan-
çant en el procés de consolidació, així com en el de regulació d’aquesta.

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

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya considera necessari la ratificació el Conveni núm. 

177 de les OIT sobre el treball a domicili.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat que insti el Go-

vern de l’Estat Espanyol a realitzar-la aquesta ratificació.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada, GP 

CatECP

Proposta de resolució sobre la reparació d’habitatges de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya a Tarragona
250-01390/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 71250 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.07.2020

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

Ibarra Ollé, diputada, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les reparacions 
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d’habitatges de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Tarragona, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els habitatges propietat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Tarragona, 

en concret a la zona del Barri de Camp Clar, o promoguts per ella i després venuts 
a particulars, han patit en els últims mesos greus desperfectes a conseqüència de 
l’ocupació d’alguns d’aquests habitatges i de l’intent de les persones que els volien 
ocupar de connectar-se de manera fraudulenta als subministraments bàsics.

El 8 de març d’enguany, l’edifici situat al número 19 de la Plaça de Santa Tecla 
va patir l’incendi del quadre elèctric a causa d’activitats il·lícites i els seus veïns van 
haver de ser reallotjats en plena pandèmia de la Covid-19. Hores d’ara encara no s’ha 
procedit a la neteja de la zona afectada per l’incendi.

Per altra banda, els edificis dels número 15, 16, 17, 18 19 i 20 de la mateixa Plaça 
estan sense subministrament de gas des del novembre a causa també de l’intent de 
connexió fraudulenta a la canonada del gas, manipulant-la, amb el perill que això 
comporta.

Els veïns d’aquests edificis han hagut de passar tot l’hivern sense gas, ni per la 
calefacció, ni per aigua calenta, ni per cuinar, cosa inconcebible en ple segle xxi.

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. Reparar, en el termini màxim d’un mes, el subministrament de gas als edificis 

número 15, 16, 17, 18 19 i 20 de la Plaça de Santa Tecla del Barri de Camp Clar de 
Tarragona.

2. Procedir a la neteja de la zona afectada per l’incendi del quadre elèctric de 
l’edifici situat al número 19 de la Plaça de Santa Tecla del barri de Camp Clar de 
Tarragona.

3. Intensificar el control a la zona del barri de Camp Clar respecte de les ocu-
pacions il·legals, especialment aquelles que comporten activitats il·lícites i generen 
conflictivitat veïnal.

4. Presentar, en el termini màxim de 3 mesos, un Pla integral de millora i restau-
ració del mobiliari urbà i zones comuns dels edificis situats als carrers riu Brugent, 
riu Llobregat, riu Onyar del barri de Camp Clar a Tarragona.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra 

Ollé, Carles Castillo Rosique, diputats, GP PSC-Units
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

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

RETIRADA PARCIAL DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 71932 / Coneixement: Presidència del Parlament, 08.07.2020

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, comuniquen a la 
Mesa del Parlament que retiren l’esmena 2 de l’escrit amb número de registre 71785, 
presentat el dia 7 de juliol de 2020, relatiu al tràmit Esmenes a una moció subsegüent 
a una interpel·lació i a l’expedient amb número de tramitació 302-00217/12.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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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

RETIRADA D’UNA ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL SP CUP-CC

Reg. 70800 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.07.2020

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

d’Unitat Popular - Crida Constituent, comunica a la Mesa del Parlament que retira 
l’escrit amb número de registre 70109, presentat el dia 25/06/2020, relatiu al tràmit 
Composició de les comissions d’estudi (designació membre) i a l’expedient amb nú-
mero de tramitació 406-00006/12.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CS; SP CUP-CC; GP ERC

Reg. 70791; 70796; 70927; 70929 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.07.2020

Reg. 70791

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que els 
diputats Carlos Carrizosa Torres, Lorena Roldán Suárez ha estat designats membres 
de la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs

Reg. 70796

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 ha estat de-
signat membre de la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials 
i Econòmiques.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Reg. 70927

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

que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada 
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Gemma Espigares Tribó ha estat designada membre de la Comissió d’Estudi de la 
Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Reg. 70929

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

el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat 
Ernest Maragall i Mira ha estat designat membre de la Comissió d’Estudi de la Re-
construcció i la Reactivació Socials i Econòmiques.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu del GP ERC

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DE LA PRESIDENTA, ELECCIÓ 

DE LA VICEPRESIDENTA I ELECCIÓ DE LA SECRETÀRIA

El dia 7 de juliol de 2020, en la sessió que ha convocat el president del Parla-
ment, s’ha constituït la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació So-
cials i Econòmiques.

La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de confor-
mitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parla-
ment del 30 de juny de 2020, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carlos Carrizosa Torres
Lorena Roldán Suárez

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Elena Fort i Cisneros
Jordi Munell i Garcia

Grup Parlamentari Republicà
Gemma Espigares Tribó
Ernest Maragall i Mira

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Eva Granados Galiano
Miquel Iceta i Llorens
Alícia Romero Llano

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Jéssica Albiach Satorres
Susanna Segovia Sánchez

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Carles Riera Albert 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Santi Rodríguez i Serra

El Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, al qual ha correspost la 
presidència de la Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord 
de la Mesa del Parlament 9 de juny de 2020, ha designat presidenta la diputada Eva 
Granados Galiano, la qual ha estat ratificada per presidir la Comissió.
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La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del 
Parlament, ha elegit vicepresidenta la diputada Elena Fort i Cisneros, i secretària, la 
diputada Susanna Segovia Sánchez.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2020
La secretària de la Comissió, Susanna Segovia Sánchez; la presidenta de la Co-

missió, Eva Granados Galiano

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

DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Reg. 70681 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.07.2020

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

ra d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 67 
del Reglament del Parlament, proposa el diputat Vidal Aragonés Chicharro com 
a president de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències per a 
Gent Gran.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL SP CUP-CC; GP JXCAT

Reg. 70682; 70813; 70963 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.07.2020

Reg. 70682

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 67 del 
Reglament del Parlament, comunica que el diputat Vidal Aragonés Chicharro i la 
diputada Natàlia Sànchez Dipp han estat designats membres de la Comissió d’Inves-
tigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Reg. 70813

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 Josep Maria Forné i Febrer ha estat designat membre de la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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Reg. 70963

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 67 del Reglament del Parlament, comunica que 
la diputada Glòria Freixa i Vilardell ha estat designada membre de la Comissió d’In-
vestigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT, ELECCIÓ 

DE LA VICEPRESIDENTA I ELECCIÓ DE LA SECRETÀRIA

El dia 7 de juliol de 2020, en la sessió que ha convocat el president del Parla-
ment, s’ha constituït la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències 
per a Gent Gran.

La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de confor-
mitat amb els articles 48.1 i 67.2 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa 
del Parlament del 30 de juny de 2020, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
Noemí de la Calle Sifré
Elisabeth Valencia Mimbrero

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Josep Maria Forné i Febrer
Glòria Freixa i Vilardell

Grup Parlamentari Republicà
Jordi Albert i Caballero
Najat Driouech Ben Moussa 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Assumpta Escarp Gibert
Raúl Moreno Montaña

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Yolanda López Fernández
Marta Ribas Frías

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Vidal Aragonés Chicharro
Natàlia Sànhez Dipp

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Esperanza García Gonzàlez

El Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constitu-
ent, al qual ha correspost la presidència de la Comissió, de conformitat amb l’arti-
cle 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parlament del 9 de juny de 2020, ha 
designat president el diputat Vidal Aragonés Chicharro, el qual ha estat ratificat per 
la Comissió.
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La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del 
Parlament, ha elegit vicepresidenta la diputada Najat Driouech Ben Moussa, i secre-
tària, la diputada Elisabeth Valencia Mimbrero.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2020
La secretària de la Comissió, Elisabeth Valencia Mimbrero; el president de la 

Comissió, Vidal Aragonés Chicharro

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 433/XII, de suport a les 
persones que pateixen la síndrome postpòlio
290-00403/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70357 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 07.07.2020

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 433/XII, de suport 
a les persones que pateixen la síndrome postpòlio (tram. 290-00403/12), us informo 
del següent:

La síndrome postpòlio es troba inclosa en el llistat de malalties que són objecte 
d’atenció per la Xarxa d’Unitats d’Expertesa Clínica (XUEC) de malalties neuro-
musculars minoritàries, tal com figura en el punt 4 Malalties de la neurona motora, 
de l’annex 1 de la convocatòria 01/2019 d’Unitats d’Expertesa Clínica (UEC) en 
malalties minoritàries (MM) del Catsalut.

A nivell de les European Reference Networks (ERN) en malalties neuromuscu-
lars s’ha inclòs la postpòlio, donats els criteris associats a la major complexitat clíni-
ca i assistencial. Per la seva banda, La poliomielitis (o pòlio) no està inclosa perquè, 
afortunadament, no hi ha casos. A l’estat espanyol es va eradicar l’any 1986, i l’OMS 
va declarar Europa lliure de poliomielitis el 2002 en reconèixer que els canvis en 
el comportament d’aquesta infecció han estat gràcies a les actuals mesures higièni-
ques sanitàries i sobretot al sanejament de les aigües pel que fa al subministrament 
i la depuració.

A data 11 de febrer de 2020, el CatSalut va emetre la resolució per a la creació 
de la XUEC de malalties neuromusculars minoritàries. D’aquesta manera, i segons 
els resultats, s’estableixen l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (HSCSP), l’Hospi-
tal Universitari Vall d’Hebron (HUVH), l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB), 
l’Hospital Germans Trias i Pujol amb Institut Guttmann (UHGTP-IG) i l’Hospital 
Parc Taulí de Sabadell (HPTS), com a centres que allotgen UEC en l’àrea de malal-
ties de la neurona motora d’adults.

El procediment i els termini es troben recollit al web https://catsalut.gencat.cat/
ca/proveidors-professionals/unitats-expertesa-clinica-malalties-minoritaries-UEC/
convocatories-designacio-uec/, i la resolució de la convocatòria es pot consultar al 
lloc web https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_profes-
sionals/unitats-expertesa-clinica/convocatories/resolucio-convocatoria-01-2019.pdf.

En referència a la garantia per a les persones afectades de poliomielitis i síndro-
me postpòlio de rebre periòdicament del sistema sanitari públic els tractaments ade-
quats de rehabilitació, així com les ajudes tècniques necessàries, val a dir que les 

https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/unitats-expertesa-clinica-malalties-minoritaries-UEC/convocatories-designacio-uec/
https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/unitats-expertesa-clinica-malalties-minoritaries-UEC/convocatories-designacio-uec/
https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/unitats-expertesa-clinica-malalties-minoritaries-UEC/convocatories-designacio-uec/
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/unitats-expertesa-clinica/convocatories/resolucio-convocatoria-01-2019.pdf
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/unitats-expertesa-clinica/convocatories/resolucio-convocatoria-01-2019.pdf
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UEC (les quals conformen les XUEC) són unitats multidisciplinàries on s’inclouen 
professionals de rehabilitació que realitzen les prescripcions tècniques segons les 
necessitats dels pacients. Dins de l’apartat de Malalties del sistema nerviós central, 
subapartat Afeccions del sistema nerviós perifèric, es troba el Pla de rehabilitació 
de Catalunya, on es recull la corresponent cartera de serveis.

La XUEC de malalties neuromusculars treballa en xarxa amb la resta de recur-
sos assistencials del territori/comunitat on resideix el pacient, exercint tasques de 
consultoria, assessorament i difusió del coneixement, i s’ha previst que s’abordin 
protocols de les malalties objecte d’atenció de la xarxa.

Cal assenyalar que factors com l’edat i el temps d’evolució de la malaltia, els 
símptomes diversos (principalment fatiga progressiva, debilitat muscular i dolor i, 
en menor mesura, atròfia muscular, dificultat per a respirar i deglutir, trastorns de la 
son i intolerància al fred) i les seqüeles neurològiques aparegudes dècades després 
de la infecció aguda, són tingudes en compte per tal d’avaluar una possible incapa-
citat permanent. I és que l’evolució de la malaltia pot arribar a ser incapacitant i pas-
sar per diferents graus d’incapacitat al llarg de la vida; els pacients més greus poden 
necessitar ajuda de terceres persones per a les activitats de la vida diària i, per tant, 
considerar-se tributaris d’una gran invalidesa.

D’aquesta manera s’ha de valorar individualment cada pacient considerant 
aquests efectes tardans i relacionar la clínica amb la seva conseqüent repercussió 
funcional per així poder valorar si podran o no continuar desenvolupant la seva fei-
na. En aquest sentit, a Catalunya, les funcions exercides per la Sub-direcció General 
d’Avaluacions Mèdiques (que empra la denominació d’ICAM) s’atribueixen a la Di-
recció General d’Ordenació i Regulació Sanitària (DGORS) i gestiona els processos 
mèdics i sanitaris en matèria d’incapacitats laborals.

La missió de l’ICAM és doncs la de realitzar la inspecció, l’avaluació i el segui-
ment dels processos mèdics i sanitaris corresponents a les prestacions del sistema 
de la Seguretat Social en matèria d’incapacitats laborals, tant temporals com perma-
nents. I la Incapacitat és la situació del treballador que després d’haver estat sotmès 
al tractament prescrit, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, suscep-
tibles de determinació objectiva i previsiblement definitives, que disminueixen o 
anul·len la seva capacitat laboral. No obstarà aquesta qualificació com incapacitat la 
possibilitat de recuperació, si aquesta és incerta o a llarg termini.

Segons el Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en ma-
teria de incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, 
de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, serà com-
petència de l’Institut Nacional de la Seguretat Social avaluar, qualificar i revisar la 
incapacitat, en qualsevol dels seus graus i reconèixer el dret a les prestacions eco-
nòmiques contributives de la seguretat Social per Incapacitat permanent, en els seus 
diferents graus, així com determinar les contingències causants de les mateixes.

A Catalunya la competència l’assumeix el Departament de Salut a través de la 
Sub-direcció general d’Avaluacions Mèdiques, encarregada de qualificar a través del 
cos específic de metges avaluadors i d’efectuar la proposta al director provincial de 
l’INSS, amb un dictamen preceptiu i no vinculant, quan existeix una disminució o 
anul·lació de la capacitat pel treball.

L’ICAM té en compte tots aquests criteris de persones afectades pel Síndrome 
post-Pòlio (SPP) per tal d’avaluar correctament les limitacions funcionals atribuïbles 
a la SPP de forma sempre individualitzada i seguint protocols i guies avaluades i 
supervisades per neuròlegs; normalment són malalts atesos per un equip multidis-
ciplinari i que precisen una atenció integral. També es tenen en compte els criteris 
de comorbiditat que poden acompanyar la malaltia neurològica. Així, la valoració 
efectuada pels Òrgans Qualificadors és traslladada a l’Institut Nacional de la Segu-
retat Social per tal de considerar els efectes tardans de la Pòlio com una condició 
patològica dolorosa i invalidant.
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En darrer lloc, cal assenyalar que els diferents grups parlamentaris catalans amb 
representació al Congrés dels Diputats, han vingut treballant constantment en la re-
visió dels supòsits de jubilació anticipada compresos en el Real Decreto 1851/2009 
de 4 de desembre, pel qual es desenvolupa l’article 161 bis de la Llei general de la 
Seguretat Social quant a l’anticipació de la jubilació dels treballadors amb discapa-
citat de grau igual o superior al 45 per cent, amb la finalitat que es modifiqui el seu 
article primer i que aquest requisit, amb l’informe mèdic corresponent tan sols sigui 
una condició que les persones afectades hagin de complir en el moment d’efectuar 
la sol·licitud, i no durant el període mínim de cotització.

Barcelona, 25 de juny de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 526/XII, sobre l’atenció 
sanitària a Sant Vicenç dels Horts
290-00486/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70358 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 07.07.2020

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 526/XII, sobre 
l’atenció sanitària a Sant Vicenç dels Horts (tram. 290-00486/12), us informo del 
següent:

En relació amb la necessitat de garantir l’atenció especialitzada ambulatòria en 
diferents àmbits (dermatologia, endocrinologia i traumatologia) a Sant Vicenç dels 
Horts (Baix Llobregat), des del Departament de Salut s’està treballant per tal d’ins-
taurar una modalitat d’interconsulta entre professionals d’atenció primària i d’aten-
ció hospitalària en format virtual, gràcies a l’aprofitament de les possibilitats que 
ofereixen les noves tecnologies.

Amb aquesta oferta, la població podrà gaudir dels serveis necessaris d’atenció 
especialitzada assistencial de qualitat, evitant igualment la necessitat de realitzar un 
desplaçament físic.

D’altra banda, atenent a les necessitats de la població, els espais del CAP El Ser-
ral estan destinats a l’activitat assistencial per part del Centre de Salut Mental Infan-
to Juvenil i del Centre de Desenvolupament Infantil d’Atenció Precoç.

Finalment, el centre d’urgències d’atenció primària (CUAP) El Serral garanteix 
actualment l’atenció continuada les vint-i-quatre hores del dia als veïns i veïnes de 
Sant Vicenç dels Horts. En aquest sentit, cal tenir present que la plantilla de profes-
sionals del CUAP és completa, a diferencia de l’EAP, amb un metge, una infermera 
i un administratiu. Durant l’any 2018 es va contractar el professional d’infermeria i 
el professional d’administració que mancaven.

Barcelona, 25 de juny de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Control del compliment de la Resolució 651/XII, sobre la incorporació 
d’un professional de la infermeria als centres educatius
290-00602/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70981 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 07.07.2020

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 651/XII, sobre 
la incorporació d’un professional de la infermeria als centres educatius (tram. 290-
00602/12), us informo del següent:

Des del Departament d’Educació, conjuntament amb el Departament de Salut, 
s’està treballant en un acord marc amb l’objectiu d’establir i regular la col·laboració 
per al desenvolupament de les intervencions vinculades a la salut de l’alumnat amb 
malalties cròniques, necessitats com-plexes d’atenció o amb malaltia crònica avan-
çada, escolaritzats en els centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya.

La finalitat és que aquest alumnat rebi el suport sanitari i educatiu que requereix, 
adaptat a les seves necessitats de manera personalitzada, i així poder garantir que 
puguin desenvolupar el màxim d’autonomia personal.

En l’actualitat, des del Departament d’Educació es detecten les necessitats edu-
catives especials derivades per motius de salut de l’alumnat quan s’incorpora als 
ensenyaments obligatoris. No obstant això, és fonamental garantir que l’alumnat 
escolaritzat en els ensenyaments de segon cicle d’educació infantil rep l’atenció sa-
nitària que requereix.

Per tal de donar suport a l’alumnat que ho requereix és necessari treballar des del 
Departament d’educació de manera conjunta amb les administracions locals.

Per aquest motiu, som conscients de la necessitat de treballar conjuntament amb 
les administracions locals i donar resposta a tots els infants.

El grup de treball format per representants del Departament d’Educació i del De-
partament de Salut encarregat d’impulsar l’acord marc de col·laboració entre amb-
dós, està desenvolupant diversos programes amb l’objectiu de millorar la salut i 
l’atenció de l’alumnat que ho requereix, com per exemple el programa de promoció 
i protecció de la salut.

Per tal de garantir l’equitat en l’aplicació d’aquests programes, s’ha de donar 
compliment al principi d’universalitat i de proporcionalitat, d’aquesta manera es po-
drà intensificar les actuacions en sigui més necessari.

L’atenció a l’alumnat amb necessitats especials derivades per motius de salut ha 
de garantir que aquest alumnat pugui desenvolupar les seves activitats amb la màxi-
ma normalitat, de manera que les seves activitats diàries siguin compatibles amb el 
desenvolupament general de l’activitat escolar.

La figura d’infermer o infermera del Programa Salut i Escola serà l’encarregada 
de fer de nexe entre el centre educatiu i el centre d’atenció primària (CAP), o l’Àrea 
Bàsica Sanitària (ABS) de referència, valorant les propostes d’actuació més adients 
i tenint en compte el benestar, el desenvolupament integral i l’interès superior de 
l’alumnat en qüestió.

Des del Departament d’Educació, a través dels Serveis Territorials d’Educació i 
del Consorci d’Educació de Barcelona, es treballa contínuament per conèixer exac-
tament quina és la situació de l’alumnat i així poder donar resposta a les seves ne-
cessitats. En aquest sentit, de manera coordinada amb el Departament de Salut s’està 
elaborant un mapa de necessitats amb el nombre d’alumnat diagnosticat amb una 
malaltia crònica, i l’alumnat diagnosticat amb necessitats complexes de salut.
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Per tal de dur a terme les actuacions establertes a l’informe mèdic i al pla per-
sonalitzat d’atenció de l’alumnat en qüestió, des dels equips directius dels centres 
educatius es poden posar en contacte amb els equips directius mèdics dels centres 
d’atenció primària (CAP), perquè se’ls faciliti la formació, la capacitació o l’asses-
sorament que necessitin.

Els centres d’atenció primària són els responsables de facilitar als centres educa-
tius el material sanitari necessari.

El personal dels equips d’assessorament psicopedagògic estan formats per pro-
fessorat d’orientació educativa (psicopedagogs), treballadores/s socials i fisiotera-
peutes, que faciliten l’accés al currículum de l’alumnat amb discapacitat motriu o 
amb dificultats de mobilitat, assessorant el personal docent i a les famílies d’aquest 
alumnat en la resposta educativa oportuna.

Barcelona, 1 de juliol de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 741/XII, sobre el millorament 
viari de la carretera GI-682
290-00679/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70802 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 07.07.2020

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 741/XII, sobre el 
millorament viari de la carretera GI-682 (tram. 290-00679/12), us informo del se-
güent:

Pel que fa a l’apartat a), l’estudi que es planteja requereix de la col·laboració tèc-
nica i conjunta entre el Servei Català de Trànsit del Departament d’Interior i la Di-
recció General d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Soste-
nibilitat quant a la seva aplicació pràctica.

Tanmateix, la declaració de l’estat d’alarma establerta pel Reial Decret 46372020, 
de 14 de març i les seves pròrrogues va comportar l’aturada de moltes de les activi-
tats derivades de la pròpia situació d’emergència. Igualment, molts procediments i 
terminis han estat suspesos amb l’objectiu de reduir riscos de propagació de la Co-
vid-19. En aquest sentit, també va quedar suspesa l’activitat contractual de l’Admi-
nistració, llevat dels serveis essencials i bàsics, motiu pel qual no es va poder iniciar 
la contractació per a l’elaboració d’aquest estudi tècnic, atès que el Servei Català de 
Trànsit no disposa actualment de personal tècnic suficient per donar resposta a l’ela-
boració d’aquest estudi tècnic.

És per això, que el Servei Català de Trànsit, en la mesura que es reprenguin els 
serveis públics que presta i pugui donar resposta als seus procediments i contractes 
suspesos, efectuarà l’elaboració d’aquest estudi tècnic, que per altra banda compor-
ta un treball de camp implícit i un desplaçament del personal adoptant les mesures 
d’higiene, seguretat i salut necessàries per evitar els contagis.

Quant a l’apartat b), el Departament de Territori i Sostenibilitat va iniciar, el dia 
2 del proppassat mes de març, l’execució de l’actuació anomenada «Millora local. 
Seguretat viària. Estudi i implantació de millores en seguretat viària per a motoris-
tes a la xarxa de carreteres de la Generalitat. Any 2014». Posteriorment, com a con-
seqüència de la declaració de l’estat d’alarma per la situació d’emergència sanitària, 
les obres van veure’s aturades temporalment i s’han reprès durant el mes de maig.
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Aquesta actuació consisteix en implantar bandes sonores per a motoristes i bar-
reres tipus new jersey en zones puntuals, entre els PK 3 i 28 (entre Blanes i cala Gi-
verola).

Barcelona, 29 de juny de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 120/XII, sobre els residus 
plàstics
390-00120/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 70803 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 07.07.2020

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

talunya, i per tal de donar compliment a l’apartat a) de la Moció 120/XII, sobre els 
residus plàstics (tram. 390-00120/12), us informo del següent:

El 25 de juny de 2019 el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar la 
memòria preliminar de l’avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i 
d’ús eficient dels recursos de Catalunya. Aquesta iniciativa parteix de diversos fets:

– La Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, que s’ha anat adaptant 
a l’evolució de la situació i als canvis en el context normatiu europeu i estatal, ha de 
renovar se per respondre als reptes en matèria de recursos.

– La legislació europea planteja objectius molt ambiciosos que és urgent abor-
dar de forma estratègica: Directiva 2008/98/CE de 19 de novembre de 2008 sobre 
els residus, Directiva 2018/850 de 30 de maig per la que es modifica la Directiva 
1999/31/CE relativa a la deposició dels residus i la Directiva (UE) 2019/904 del 5 de 
juny de 2019, relativa a la reducció de l’impacte de determinats productes de plàstic 
al medi ambient.

– La Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, especifica l’obligació de pre-
sentar al Parlament de Catalunya un projecte de llei de prevenció dels residus i d’ús 
eficient dels recursos.

– La Moció 119/XI del Parlament de Catalunya, sobre la gestió dels residus, insta 
el Govern a iniciar l’elaboració d’un nou projecte de llei de prevenció dels residus i 
per a l’ús eficient dels recursos, com una llei marc que empari els canvis legislatius 
necessaris per a avançar cap a una economia circular, baixa en carboni i basada 
en la sostenibilitat, la producció neta, la responsabilitat ampliada del productor i el 
residu zero.

En aquest sentit, resulta necessari renovar la norma bàsica catalana en matèria de 
residus, i impulsar la nova Llei per a la prevenció i gestió dels residus i de l’ús efi-
cient dels recursos, que doni cobertura al conjunt de polítiques que caldrà implantar 
a Catalunya per tal de:

– Garantir l’accés als recursos materials que la població, la indústria i les acti-
vitats de serveis del país necessiten, avançant cap a una Catalunya autosuficient pel 
que fa als recursos en el marc de l’estratègia del Paquet d’Economia Circular apro-
vat per la UE.

– Assolir els importants objectius que ha plantejat Europa en les darreres directi-
ves (prevenció, foment del reciclatge, reducció de la disposició final així, ús eficient 
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dels materials i prohibició de determinats productes plàstics d’un sol ús) millorant 
les pautes de producció i consum.

– Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic impulsant la recollida i la valorit-
zació de tots els residus per només haver de tractar aquells residus no valoritzables i 
aconseguir una reducció global dels impactes que s’associen a la generació i gestió 
de residus, en particular amb relació a la contaminació del sòl i a la mitigació del 
canvi climàtic.

– Estimular l’economia i la creació de llocs de treball i millorar el coneixement 
i la transparència de la gestió dels residus.

En el marc de l’avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús efi-
cient dels recursos de Catalunya s’aborda l’aplicació de la Directiva (UE) 2019/904 
del Parlament Europeu i del Consell, del 5 de juny de 2019, relativa a la reducció de 
l’impacte de determinats productes de plàstic al medi ambient per tal de prohibir la 
venda de productes de plàstics d’un sol ús i la prohibició de productes no reutilitza-
bles i no recarregables.

A més, s’inclou també la capacitat d’ampliar l’àmbit d’aplicació de la responsa-
bilitat ampliada del productor a productes actualment no coberts per aquesta figura 
com ara són els residus tèxtils, els mobles, els residus perillosos, etc. Concretament, 
es preveu analitzar la capacitat normativa del Govern de la Generalitat per implan-
tar aquest tipus de mesures, i molt especialment pel que fa als sistemes de dipòsit, 
devolució i retorn.

En definitiva, els punts plantejats en aquesta Moció es consideraran en el marc 
de la futura llei de prevenció i gestió de residus i de l’ús eficient dels recursos.

En aquest sentit, la situació d’aquests darrers mesos degut a la pandèmia del 
Covid-19 ha comportat una demora en l’elaboració de la llei, actualment en fase de 
redacció, amb l’objectiu de disposar d’una proposta de text abans que finalitzi el pri-
mer semestre de 2020.

Així mateix, cal esmentar que el Govern de la Generalitat de Catalunya, per 
avançar en les mesures de prohibició de la venda de productes de plàstics d’un sol 
ús, el juny de 2019 va aprovar un acord de Govern de restricció de determinats pro-
ductes de plàstic d’un sol ús a la Generalitat de Catalunya:

http://presidencia.gencat.cat/web/.content/departament/transparencia/acords_go-
vern/2019/2019_06_11/SIG19TES0700.pdf

Barcelona, 29 de juny de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 129/XII, sobre la universitat
390-00129/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 70472 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 07.07.2020

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 129/XII, sobre la universitat (tram. 
390-00129/12), us informo del següent:

El pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2020 conté mesures d’in-
crement de finançament de les universitats. En aquest sentit, el finançament real  
de les universitats públiques creix en 130 MEUR respecte el 2017 fins a un total de  
908,2 MEUR.
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D’altra banda, el programa 422 d’Educació Universitària creix en 145,3 MEUR 
respecte el 2017 i passa de 833 MEUR a 979 MEUR, per tant, s’incrementa en un 
17,4% per a tot el sector públic Generalitat, i en un 17,1% per la part del programa 
gestionat directament per la Secretaria d’Universitats i Recerca (finançament directe 
universitat) que suposa un 98,4% del total.

El pressupost també s’ha incrementat amb la dotació per a les transferències de 
capital a les universitats públiques en 10 milions d’euros respecte l’avantprojecte de 
pressupost 2019, per dur a terme un millor manteniment d’edificis i instal·lacions, 
que garanteixi l’adequat funcionament de la prestació dels serveis universitaris (se-
guretat, TIC’s...). Es tracta de nous recursos nets per a les universitats públiques que 
representen l’inici de la recuperació del Pla d’Inversions Universitàries (PIU).

Finalment, el Govern ha previst per al proper curs 2020-2021 una reducció al 
70% del preu màxim establert des de l’any 2012 de matrícula de les universitats pú-
bliques, per una banda i, per altra, per tal de reforçar el suport a l’estudiantat univer-
sitari en situació econòmica més desafavorida, també ha reduït el preu bonificat per 
als i les estudiants que se situen en els trams 1 i 2 de les beques Equitat.

Barcelona, 26 de juny de 2020
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre l’anàlisi econòmica de la despesa extraordinària generada per la 
crisi de la Covid-19 en el sector públic de la Generalitat, l’impacte en 
els ingressos i la proposta de modificació pressupostària per al 2020
354-00303/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units (reg. 67164).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Economia i Hisenda, 07.07.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre la contractació pública durant l’estat d’alarma
354-00307/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: José María Cano Navarro, del GP Cs (reg. 67358).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Economia i Hisenda, 07.07.2020.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre la suspensió de les convocatòries i els projectes del Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional
354-00313/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: David Cid Colomer, del GP CatECP (reg. 68673).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Economia i Hisenda, 07.07.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre la reprogramació del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional
354-00316/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: José María Cano Navarro, del GP Cs (reg. 68677).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Economia i Hisenda, 07.07.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la 
consellera de Justícia sobre la igualtat de tracte als interns dels 
centres penitenciaris dependents del Departament de Justícia amb 
relació a la concessió de beneficis penitenciaris
354-00327/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Lorena Roldán Suárez, juntament amb un altre diputat 
del GP Cs (reg. 71759).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Justícia, 07.07.2020.

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

Sol·licitud de compareixença del director general de Promoció 
Econòmica, Competència i Regulació del Departament d’Economia 
i Hisenda davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè expliqui 
la reassignació dels recursos del Fons Feder 2014-2020 per a cobrir 
despeses sanitàries derivades de la pandèmia de Covid-19
356-00786/12

SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units (reg. 68526).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 07.07.2020.
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Sol·licitud de compareixença del secretari general de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda perquè expliqui la reassignació dels recursos 
del Fons Feder 2014-2020 per a cobrir despeses sanitàries derivades 
de la pandèmia de Covid-19
356-00787/12

SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units (reg. 68527).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 07.07.2020.

Sol·licitud de compareixença del secretari de Mesures Penals, 
Reinserció i Atenció a la Víctima davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre la igualtat de tracte als interns dels centres 
penitenciaris dependents del Departament de Justícia amb relació a 
la concessió de beneficis penitenciaris
356-00800/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 71760).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 07.07.2020.

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

Compareixença en ponència del responsable de les polítiques 
d’infància del Comitè de Catalunya de l’UNICEF amb relació a la 
Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
353-00523/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 12.06.2020.

Compareixença en ponència de Lluïsa Garcia-Esteve, presidenta de 
la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l’Hospital Clínic 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00534/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 12.06.2020.
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Compareixença en ponència de Joan Mayoral i Simón, director 
de la Comissió Interdepartamental per a l’Impuls de la Protecció 
Efectiva davant els Maltractaments a Infants i Adolescents, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil
353-00535/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 12.06.2020.

Compareixença en ponència de Laia Rosich, coordinadora de l’Eix de 
Violències del Consell Nacional de Dones de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil
353-00537/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 26.06.2020.

Compareixença en ponència de José Manuel Alonso Varea, director 
del Màster en Prevenció i Tractament de la Violència Familiar de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00539/12

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00017/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil», 12.06.2020.

Compareixença en ponència de Noemí Pereda Beltran, professora de 
Victimologia a la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats 
Acadèmia i membre del Grup de Recerca en Victimització Infantil 
i Adolescent de l’Institut de Neurociències de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00543/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 12.06.2020.



BOPC 643
10 de juliol de 2020

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes 46

Compareixença en ponència de Carmen Redondo, educadora 
en centres residencials d’acció educativa, amb relació a la 
Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
353-00544/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 12.06.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Exil 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil
353-00558/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 26.06.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació 
Ibn Battuta amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00560/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 26.06.2020.

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’Oficina de l’Expresident Carles Puigdemont 
corresponent al 2019
334-00099/12

PRESENTACIÓ: GLÒRIA SALA RIBAS, SECRETÀRIA DE L’OFICINA DE CARLES 

PUIGDEMONT I CASAMAJÓ

Reg. 70713 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.07.2020

A la Mesa del Parlament
Per indicació del Sr. Josep Lluís Alay, responsable de l’Oficina del Molt Hble. 

Sr. Carles Puigdemont, adjunt els fem arribar la Memòria d’Activitats d’aquesta ofi-
cina durant l’any 2019.

Els preguem ens enviïn, tan aviat com els sigui possible, un justificant de recep-
ció d’aquest document.
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Cordialment els saluda,

Barcelona, 29 de juny de 2020
Glòria Sala Ribas, Oficina de Carles Puigdemont i Casamajó, 130è president de 

la Generalitat

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.70.10. Altres comunicacions

Acord del Govern pel qual s’autoritza els departaments de la 
Presidència i de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a realitzar 
les actuacions oportunes per a garantir al Molt Honorable Senyor 
Pasqual Maragall i Mira, expresident de la Generalitat, l’atenció i el 
suport que corresponen a les altes funcions exercides
335-00007/12

PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 70923 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.07.2020

A la Mesa del Parlament
Em plau de trametre-us l’acord adoptat en la sessió del Govern de la Generalitat 

del dia 30 de juny de 2020, d’aprovació de la iniciativa SIG20PRE0979 - Proposta 
d’acord del Govern pel qual s’autoritza els departaments de la Presidència i de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a realitzar les actuacions oportunes per ga-
rantir al Molt Honorable Senyor Pasqual Maragall i Mira, expresident de la Genera-
litat, l’atenció i el suport que corresponen a les altes funcions exercides.

Barcelona, 30 de juny de 2020
El secretari del Govern

Per delegació (Resolució PRE/402/2020, de 14 de febrer; DOGC 8065, de 17.2.2020)
La directora de l’Oficina del Govern, Alicia Uceira De Pablo

Acord del Govern pel qual s’autoritza els departaments de la 
Presidència i de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a realitzar 
les actuacions oportunes per garantir al Molt Honorable Senyor Pasqual 
Maragall i Mira, expresident de la Generalitat, l’atenció i el suport que 
corresponen a les altes funcions exercides
La Llei 6/2003, de 22 d’abril, regula l’estatut dels expresidents de la Generalitat, 

amb l’objecte de garantir que els presidents de la Generalitat, un cop hagin cessat, 
puguin atendre llurs necessitats personals i polítiques amb la dignitat i el decòrum 
que corresponen a les altes funcions exercides.

Aquestes previsions es despleguen pel Decret 195/2003, d’1 d’agost, pel qual 
s’aprova el règim estatutari dels expresidents de la Generalitat de Catalunya, l’arti-
cle 2 del qual disposa que els presidents de la Generalitat de Catalunya gaudiran, a 
partir del moment del seu cessament, de la consideració, l’atenció i el suport corres-
ponent a qui ha ocupat aquest càrrec.

Aquesta garantia s’articula, d’una banda, amb uns drets econòmics recollits als 
articles 2 i 3, i amb la determinació per part del Govern de la Generalitat, a l’article 
6, d’uns mitjans personals i materials que s’han de posar a llur disposició.

En la mesura què és competència del Govern de la Generalitat la determinació 
d’aquests mitjans personals i materials, mitjançant Acord de 8 de gener de 2019, el 
Govern va autoritzar els departaments de la Generalitat a realitzar, en l’àmbit de les 
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seves competències, les actuacions oportunes per garantir als expresidents de la Ge-
neralitat l’atenció i el suport que corresponen a les altes funcions exercides amb la 
finalitat d’assegurar el seu dret a viure dignament durant totes les etapes de la vida 
mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals i socials bàsiques.

L’any 2007 el Molt Honorable Senyor Pasqual Maragall i Mira va fer públic que 
li havien diagnosticat Alzheimer, malaltia que en l’actualitat pateix en un grau avan-
çat. Per aquesta raó, i conforme a la finalitat que persegueix la normativa reguladora 
de l’estatut dels expresidents de la Generalitat, cal portar a terme les actuacions que 
assegurin a l’expresident Molt Honorable Senyor Pasqual Maragall i Mira el dret a 
viure dignament durant l’actual etapa de la seva vida. Per això, el Govern considera 
necessari posar a disposició del Molt Honorable Senyor Pasqual Maragall i Mira la 
dotació pressupostària establerta pel Decret 195/2003, d’1 d’agost, esmentat.

D’acord amb l’article 49 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, cor-
respon al Govern la potestat d’emetre orientacions o criteris adreçats als òrgans de 
l’Administració de la Generalitat per assolir més coherència en els objectius respec-
tius o una harmonització de llurs actuacions, sense que això impliqui l’exercici de 
la potestat reglamentària.

Per tot això, a proposta de la consellera de Presidència i del vicepresident del Go-
vern i conseller d’Economia i Hisenda, el Govern

Acorda:
– 1 Autoritzar els departaments de la Presidència i de la Vicepresidència i d’Eco-

nomia i Hisenda a realitzar, en l’àmbit de les seves competències, les actuacions ne-
cessàries per tal que la dotació pressupostària de l’article 4.2 del Decret 195/2003, 
d’1 d’agost, esmentat es posi a disposició del Molt Honorable Senyor Pasqual Mara-
gall i Mira per atendre la cobertura de llurs necessitats personals i socials bàsiques i 
garantir-li el dret a viure dignament durant l’actual etapa de la seva vida.

– 2 Aprovar el procediment per al pagament al Molt Honorable Senyor Pas-
qual Maragall i Mira de la dotació pressupostaria prevista a l’article 4.2 del Decret 
195/2003, d’1 d’agost, pel qual s’aprova el règim estatutari dels expresidents de la 
Generalitat de Catalunya, que figura a l’Annex d’aquest Acord.

– 3 Els/les secretaris/àries generals dels departaments de la Presidència i de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda comunicaran al Govern les actuacions que 
adoptin als efectes de donar compliment a aquest Acord.

– 4 Comunicar aquest Acord al Parlament de Catalunya.

Annex
Procediment per al pagament al Molt Honorable Senyor Pasqual Maragall i Mira 

de la dotació pressupostaria prevista a l’article 4.2 del Decret 195/2003, d’1 d’agost, 
pel qual s’aprova el règim estatutari dels expresidents de la Generalitat de Cata-
lunya.

A l’empara de l’article 49 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el 
Govern estableix la tramitació per al pagament de la dotació pressupostària prevista 
a l’article 4.2 del Decret 195/2003, d’1 d’agost, al Molt Honorable Senyor Pasqual 
Maragall i Mira, en els termes següents:

Primer. El Molt Honorable Senyor Pasqual Maragall i Mira o la persona que el 
representi legalment, ha de presentar una sol·licitud adreçada al /la secretari/ària ge-
neral del Departament de la Presidència, instant el pagament de la dotació pressu-
postària prevista a l’article 4.2 del Decret 195/2003, d’1 d’agost, pel qual s’aprova el 
règim estatutari dels expresidents de la Generalitat de Catalunya.

Segon. Per tal de procedir a la fiscalització prèvia, l’òrgan competent emetrà una 
proposta de resolució motivada en la qual s’autoritzarà la reserva de crèdit, la dis-
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posició de crèdit i posterior reconeixement de l’obligació de pagament i en la que 
constarà l’import de la dotació, així com la retenció que, si escau, s’hagi de fer en 
concepte d’Impost de la Renda de les Persones Físiques. Aquesta resolució autorit-
zarà les unitats administratives per a la comptabilització de la reserva de crèdit, la 
disposició de crèdit i l’autorització de la despesa a favor del Molt Honorable Senyor 
Pasqual Maragall i Mira en el sistema corporatiu de la comptabilitat GECAT i l’au-
torització per a la comptabilització del reconeixement de les obligacions econòmi-
ques derivades.

Tercer. La resolució esmentada a l’apartat segon haurà de ser notificada a l’in-
teressat, el qual haurà de complir amb les obligacions recollides a l’article 7 de la 
Llei 6/2003, de 22 d’abril, que regula l’estatut dels expresidents de la Generalitat, en 
matèria de transparència.

Quart. Aquest procediment s’aplicarà anualment a partir de la data d’aprovació 
de l’Acord de Govern al qual s’annexa.
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