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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 842/XII del Parlament de Catalunya, sobre la resposta a 
la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la pandèmia de 
Covid-19
255-00012/12, 255-00013/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 56, 03.07.2020, DSPC-P 98

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de juliol de 2020, ha debatut les 
propostes de resolució presentades pels grups i subgrups parlamentaris, subsegüents 
al debat sobre la gestió de la crisi sanitària de la Covid-19, les mesures adoptades per 
a fer-hi front i les accions previstes de protecció social i reactivació econòmica, i al 
debat sobre la reconstrucció de Catalunya davant de l’impacte de la pandèmia de la 
Covid-19, tinguts els dies 1 i 3 de juliol.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 155 del Reglament del Parlament, 
ha adoptat la següent

Resolució
I. La gestió de la crisi sanitària de la Covid-19

II. Reconstrucció: protecció social i reactivació econòmica
II.1. Objectius i actuacions de caràcter general
II.2. Repriorització dels pressupostos
II.3. Salut
II.4. Drets i llibertats
II.5. Taula de diàleg
II.6. Administració pública
II.7. Justícia
II.8. Afers socials
II.9. Dona i igualtat
II.10. treball
II.11. Economia i empresa
II.12. Comerç, consum i turisme
II.13. Indústria
II.14. Agricultura, ramaderia, pesca i alimentació
II.15. Educació
II.16. Universitat, recerca i coneixement
II.17. Habitatge
II.18. Justícia
II.19. Món local
II.20. Seguretat i emergències
II.21. Medi ambient
II.22. Cultura
II.23. Esports

I. La gestió de la crisi sanitària de la Covid-19

1
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reconèixer la tasca feta pels pro-

fessionals del sistema sanitari i residencial per a afrontar la crisi generada per la 
Covid-19.

2
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reconèixer i agrair el gran esforç 

i la bona feina que han fet els professionals sanitaris durant la pandèmia i tenir un 
record especial en forma d’homenatge al Parlament per a tots els que han perdut la 
vida a causa de la pandèmia.
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3
El Parlament de Catalunya constata que durant la pandèmia de Covid-19 el siste-

ma sanitari de Catalunya ha respost de manera eficient a la situació límit de pressió 
assistencial i que els professionals de la salut han garantit, amb llur esforç i implica-
ció, una atenció de qualitat a la ciutadania.

4
El Parlament de Catalunya manifesta, de manera solemne, l’agraïment de la so-

cietat catalana als professionals sanitaris, als treballadors de les residències per a 
gent gran, als treballadors de les activitats i els sectors essencials, als membres dels 
cossos i forces de seguretat, a la Unitat Militar d’Emergències, als cossos de bom-
bers, als voluntaris i a totes les persones que amb lliurament, responsabilitat, ab-
negació i compromís envers la societat han estat al capdavant de la lluita contra el 
coronavirus.

5
El Parlament de Catalunya constata que la societat catalana ha mantingut una 

actitud exemplar durant el període de confinament i en el compliment de les obliga-
cions imposades, una actitud que, sens dubte, ha contribuït a limitar el creixement i 
l’expansió de la Covid-19. En aquest sentit, el Parlament encoratja tota la societat a 
mantenir una actitud vigilant respecte al coronavirus, no abaixar la guàrdia i con-
tinuar rigorosament amb les mesures de prevenció recomanades per les autoritats 
sanitàries.

6
El Parlament de Catalunya constata que la gestió sanitària, econòmica i social 

de la pandèmia de Covid-19 ha estat marcada per la voluntat de recentralització i de 
propaganda nacionalista per part del Govern de l’Estat. En una actuació unilateral 
que només ha servit per a tensar les relacions entre l’Estat i Catalunya, s’ha tornat a 
imposar la deriva autoritària i recentralitzadora, prioritzant una gestió militaritzada 
de l’ordre públic.

7
El Parlament de Catalunya denuncia que aquesta recentralització no només ha 

malmès les relacions polítiques i institucionals, sinó que, a més, ha estat perjudicial 
per a la bona gestió de la pandèmia i ha tingut un impacte substancial en diverses 
àrees del Govern essencials per a combatre la Covid-19: 

a) S’ha pretès imposar la distribució territorial en províncies, tot i que l’ordenació 
sanitària al territori de Catalunya fa molts anys que funciona per regions sanitàries.

b) Es va imposar la compra centralitzada per part de l’Estat, la qual cosa va ésser 
un absolut fracàs. Mentre la necessitat d’equips de protecció individual es multipli-
cava per vuit, l’Estat no hi donava resposta, i ja són conegudes les deficiències amb 
relació a l’homologació i la qualitat mínima del poc material que va arribar (menys 
del 10% del que es va utilitzar durant el pic de la pandèmia).

c) L’estat d’alarma ha anat acompanyat d’una campanya política permanent sobre 
la unitat de l’Estat, incloent-hi anuncis a tota plana, que ha prioritzat la propaganda 
nacionalista en detriment de la pedagogia sobre com prevenir contagis i garantir la 
salut.

8
El Parlament de Catalunya manifesta que la gestió de l’estat d’alarma per part del 

Govern de l’Estat ha tornat a despullar la manca de compromís de l’Estat espanyol i 
les seves principals forces polítiques amb models de gestió federals, i fins i tot amb 
el mateix model de l’estat de les autonomies, que, a la pràctica, ha quedat reduït a 
una reunió informativa en què el president de l’Estat pretenia dictar instruccions als 
presidents autonòmics.
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9
El Parlament de Catalunya constata que la pandèmia de Covid-19 ha fet més evi-

dent que mai la necessitat de disposar de totes les eines, els recursos i la capacitat 
de decisió d’un estat, per a poder garantir la seguretat vital, econòmica i social de la 
ciutadania de Catalunya, i que qualsevol reconstrucció és i serà incompleta si no es 
disposa de les eines i els recursos d’un estat.

10
El Parlament de Catalunya manifesta que la independència és l’única alternativa 

perquè Catalunya pugui bastir el país just, lliure i net que la ciutadania necessita, i 
defensa el dret a l’autodeterminació per a fer possible la consecució de la República 
catalana.

11
El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat d’articular un gran acord de 

país per tal de fer efectius els principals consensos que traven la societat catalana.

12
El Parlament de Catalunya manifesta que el conflicte polític entre Catalunya i 

l’Estat espanyol no pot quedar somort per la situació creada per la crisi de la Co-
vid-19; expressa la voluntat de continuar-ne reivindicant la resolució i treballar-hi 
prioritàriament, i manifesta que la solució al conflicte entre Catalunya i l’Estat es-
panyol només pot ésser política i ha de passar per l’amnistia i per l’exercici del dret 
a l’autodeterminació del poble de Catalunya, un dret establert en el Pacte internacio-
nal de drets civils i polítics i constantment vulnerat pel Govern espanyol.

13
El Parlament de Catalunya denuncia l’existència d’una causa general contra l’in-

dependentisme per part de l’Estat espanyol, que actua de manera repressiva i pretén 
deslegitimar, criminalitzar i desarticular el moviment independentista; i afirma que 
la gestió de la crisi sanitària, social i econòmica no pot marginar o oblidar l’agenda 
de la repressió i els drets civils i polítics que són vulnerats constantment per l’Estat 
espanyol.

14
El Parlament de Catalunya constata que la gestió de la crisi de la Covid-19 ha 

comportat un retrocés i una limitació injustificada i desproporcionada en els drets 
humans i les llibertats inherents a tota la ciutadania, tant en l’àmbit global com en 
el de l’Estat espanyol.

15
El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de canviar la manera com s’ha 

gestionat la crisi sanitària, humanitària, social i econòmica provocada per la Co-
vid-19 per a evitar que el gruix dels greuges provocats recaiguin sobre els mateixos 
sectors socials que històricament han patit totes les crisis socioeconòmiques, com 
ha passat recentment amb la crisi iniciada el 2008.

16
El Parlament de Catalunya denuncia que les comunicacions i les accions de bona 

part dels governs a escala mundial sobre la crisi de la Covid-19 han comportat un 
discurs generador de por per a justificar la regressió de drets i llibertats, i que en ca-
sos com el de l’Estat espanyol ha portat, fins i tot, a la militarització d’aquesta gestió 
i comunicació.

17
El Parlament de Catalunya constata que la vulneració de drets durant la crisi de 

la Covid-19 ha estat superior en el cas dels presos polítics a causa de l’actuació arbi-
trària i amenaçadora del Tribunal Suprem cap a les juntes de tractament encarrega-
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des d’autoritzar-ne la sortida perquè poguessin passar el confinament a casa, després 
d’ignorar la recomanació de l’alta comissionada de les Nacions Unides pels Drets 
Humans, Michelle Bachelet, que demanava la sortida dels centres penitenciaris de 
totes les persones preses amb consideració de baixa perillositat, incloent-hi, en con-
cret, els presos polítics.

18
El Parlament de Catalunya rebutja que la fase de represa segueixi la deriva res-

trictiva dels drets i afirma que cal gestionar la represa de la normalitat amb un total 
respecte dels drets i llibertats de la ciutadania, evitant les mesures més lesives per a 
aquests drets i llibertats.

19
El Parlament de Catalunya afirma que la crisi actual és sistèmica i que cal un 

canvi de model amb la represa de la normalitat per a aconseguir una societat més 
democràtica, justa i igualitària, i constata que, en el cas de l’Estat espanyol, això im-
plica necessàriament posar fi al règim del 1978 i afrontar els conflictes polítics que 
van quedar oberts amb la falsa transició democràtica.

20
El Parlament de Catalunya manifesta el seu reconeixement a la societat civil que, 

per raons històriques de la singularitat nacional de Catalunya, ha tingut i té un pes 
rellevant en la construcció del benestar social al país. Cal considerar aquesta realitat 
especialment en aquests moments de crisi i, per tant, de canvi.

21
El Parlament de Catalunya constata que, arreu del món, l’impacte de la Covid-19 

i de les mesures adoptades per a afrontar-la ha estat marcat per l’asimetria i la des-
igualtat. El dret al confinament i, consegüentment, el dret a la salut s’ha convertit en 
un privilegi de classe, atès que els professionals amb més formació i amb feines es-
tables són els que tenen més possibilitats de teletreballar. Petits comerços i autònoms 
han baixat les persianes, mentre grans multinacionals de la logística i la telecomuni-
cació obtenien beneficis extraordinaris. Els costos de la pandèmia, lluny d’ésser com-
partits, han estat piramidals: per a la minoria de dalt han estat pocs i infreqüents, i 
per a la majoria de la base han estat substancials i diaris. És imprescindible garantir 
una recuperació que redistribueixi aquests costos, per a evitar que en la represa de 
l’activitat econòmica es tornin a cometre els errors de la gran recessió del 2008, quan 
es va impulsar un ajust per la via de la despesa que va carregar els costos de la recu-
peració sobre els més dèbils i precaris.

II. Reconstrucció: protecció social i reactivació econòmica

II.I. Objectius i actuacions de caràcter general

22
El Parlament de Catalunya constata que aquest moment de reconstrucció poste-

rior a la pandèmia de Covid-19 és un moment fundacional que marcarà el camí de 
futur de Catalunya i que ha de servir d’inflexió per a construir un país lliure, net i 
just, i, per aquest motiu, considera imprescindible una reconstrucció en clau repu-
blicana que serveixi per a: 

a) Reactivar l’economia productiva amb un pla de cinc anys que garanteixi una 
economia del coneixement sostenible que generi i reparteixi riquesa, en què hi hagi 
present la perspectiva de gènere d’una manera transversal i que prioritzi l’estímul 
de sectors estratègics.

b) Reforçar l’estat del benestar i garantir que tothom tingui les necessitats bàsi-
ques assegurades, un nou contracte social que garanteixi més drets i millors serveis 
públics, amb una aliança per un sistema públic de salut universal, amb un finança-



BOPC 645
13 de juliol de 2020

1.10. Acords i resolucions 11 

ment just i amb l’educació com a pilar per a garantir la igualtat d’oportunitats com 
a elements essencials.

c) Reconciliar la vida familiar i la laboral, amb l’impuls de la corresponsabilitat 
i la conciliació, i també d’un pla d’usos del temps que permeti desplegar la reforma 
horària i d’un pacte social per al teletreball que garanteixi els drets laborals.

d) Reconnectar el territori per a aconseguir un país cohesionat i amb xarxa, amb 
l’impuls de més recursos a l’habitatge i la mobilitat, i amb l’augment de la capacitat 
de decisió i de recursos per als ajuntaments, i per a garantir el dret a l’habitatge, amb 
un 15% de parc públic d’habitatge català al conjunt del territori.

e) Repensar el model productiu i apostar per l’economia circular, per a convertir 
Catalunya en la capital verda del sud d’Europa, fins a arribar al residu zero, i garan-
tir l’energia renovable, democràtica i de quilòmetre zero, que serveixi per a descar-
bonitzar el país amb l’assumpció plena dels acords de París i el Pacte Verd Europeu, 
per a arribar a la neutralitat climàtica l’any 2040 i convertir la Generalitat en la pri-
mera administració productora d’energia neta.

f) Rellançar la cultura i l’esport, garantint-ne la igualtat de transformació social; 
impulsant un pla de suport de la cultura la tardor del 2020, amb ajuts als professio-
nals i promovent un estatut de l’artista; reclamant la rebaixa de l’impost sobre el va-
lor afegit aplicat a la cultura i l’esport, i treballant per una inversió en cultura i esport 
equivalent als països europeus.

23
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la reconstrucció del país 

amb la doble vocació, d’una banda, d’assegurar l’horitzó vital i econòmic de la 
ciutadania davant les dificultats i la incertesa com a conseqüència de la pandèmia 
de Covid-19, amb la garantia plena dels drets individuals i col·lectius i la igualtat 
d’oportunitats; i, de l’altra, de convertir aquesta reconstrucció en la base i el fona-
ment de la futura República catalana per a tothom.

24
El Parlament de Catalunya manifesta la conveniència que la Comissió d’Estudi 

de la Reconstrucció i la Reactivació Social i Econòmica s’encarregui de fer el se-
guiment dels acords adoptats pel Ple sobre la reconstrucció de Catalunya davant 
l’impacte de la pandèmia de Covid-19 i d’avaluar-los, i que el Govern comparegui 
i reti comptes periòdicament sobre el compliment d’aquests acords en aquesta co-
missió d’estudi.

25
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incloure la perspectiva de gènere en el disseny i l’aplicació de les mesures i 

els programes de reactivació econòmica i protecció social elaborats per a afrontar la 
situació generada per la pandèmia de Covid-19, i específicament per a potenciar els 
programes per a garantir la plena coeducació, la paritat en la conciliació i la corres-
ponsabilitat en els usos del temps.

b) Vetllar perquè els ciutadans siguin presents en les fases de diagnosi, delibera-
ció i disseny de mesures per a afrontar la crisi sorgida durant la pandèmia i en les 
accions previstes de protecció social i per a la reactivació econòmica, i en concret 
en les següents: 

1a. Centrar la recuperació de la crisi en les persones i contribuir a llur empode-
rament, autonomia i sostenibilitat econòmica i social.

2a. Fomentar els models de suport comunitari basats en la col·laboració i el co-
neixement i les infraestructures obertes.

3a. Proporcionar espais de reflexió multidisciplinària per a aportacions de polí-
tica pública de gran abast.
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4a. Informar i sensibilitzar els ciutadans de les mesures per a la recuperació de 
la crisi i de la transformació que s’ha emprendre.

5a. Obrir als ciutadans la possibilitat de fer juntament amb els experts les passes 
i els instruments per al nou horitzó.

6a. Dissenyar i implantar espais per a obrir i fer participada la tasca del comitè 
tècnic per a l’elaboració, el seguiment i l’avaluació del Pla per a la reactivació eco-
nòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi de la Covid-19, i també la 
dels consells assessors, les taules de diàleg i els grups de treball relacionats.

c) Garantir l’alineació del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social 
com a conseqüència de la crisi de la Covid-19 amb els disset objectius de desenvolu-
pament sostenible de l’Agenda 2030 de l’Organització de les Nacions Unides.

26
El Parlament de Catalunya manifesta que la represa no ha de consistir en una 

mera reactivació de l’economia, sinó que ha de servir per a repensar l’economia i 
la societat, amb l’objectiu de garantir un desenvolupament sostenible, equitatiu i in-
clusiu.

27
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Treballar perquè la Generalitat disposi de més recursos i de la màxima capa-

citat tributària, de manera que gestioni, recapti, liquidi i inspeccioni tots els impos-
tos per a assegurar que Catalunya disposa dels recursos necessaris per a afrontar la 
represa i la recuperació econòmica posterior a la pandèmia.

b) Continuar avançant en la línia d’una fiscalitat progressiva i verda que garan-
teixi el màxim de recursos propis per a garantir una represa inclusiva, sostenible  
i equitativa.

28
El Parlament de Catalunya considera necessari que el lideratge de la Generalitat 

vagi més enllà del seu estricte àmbit competencial i insta el Govern de la Generalitat 
a exigir al Govern de l’Estat: 

a) Que dugui a terme les modificacions legals necessàries per a suspendre de 
manera automàtica la Llei d’estabilitat pressupostària i els seus objectius de dèficit, 
deute públic i regla de despesa, seguint l’exemple de la Unió Europea amb la suspen-
sió del Pacte d’estabilitat i creixement, i, en tot cas, garantir que l’objectiu de dèficit 
per al 2020 se situa en el mínim necessari per a poder afrontar l’increment de des-
peses derivades de l’emergència sanitària, econòmica i social.

b) Que permeti als ajuntaments fer dèficit per a afrontar els efectes econòmics i 
socials de la pandèmia, i poder-lo finançar amb els romanents de superàvit previs o 
amb l’emissió de deute si la solvència financera els ho permet.

c) Que prioritzi la consolidació fiscal i la generació de nous ingressos en detri-
ment de l’ajust per la via de la despesa, que permetin l’augment necessari de recur-
sos transferits a través del Fons per a la Recuperació Econòmica i Social: 

1r. Impulsant una reforma fiscal progressiva que, en la línia de les mesures fis-
cals progressives i verdes aprovades al Parlament de Catalunya el 2017 i 2020 i, 
en concret, aprovant un nou impost que gravi les grans fortunes i que reverteixi el 
dúmping fiscal basat en l’impost de patrimoni; i, de la mateixa manera, impulsant 
una reforma fiscal que iguali la càrrega fiscal de les rendes de capital amb les rendes 
del treball, i impulsant mesures puntuals d’ingressos extraordinaris per a garantir la 
represa, que permetin distribuir d’una manera equitativa els costos de la pandèmia i 
la reactivació econòmica posterior, per a recuperar per al bé comú els beneficis ex-
traordinaris que la pandèmia ha generat en determinats sectors.
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2n. Derogant l’impost sobre dipòsits bancaris perquè el Govern de Catalunya pu-
gui recuperar aquesta figura impositiva, suspesa arran de la creació de la mateixa 
figura en l’àmbit estatal.

d) Manifesta que l’impacte i la gestió de la pandèmia de Covid-19 arreu d’Euro-
pa ha fet palesa la necessitat de reformular unes institucions europees subordinades 
als interessos dels estats i construïdes sobre la lògica de l’austeritat permanent i, en 
aquest sentit, considera necessari traslladar a les institucions europees: 

1r. La necessitat urgent d’arribar a un acord amb relació al pla de recuperació 
econòmica posterior al coronavirus dotat amb 750.000 milions d’euros, per tal de 
posar a disposició de les administracions públiques els recursos indispensables per 
a evitar agreujar el deteriorament del teixit productiu i de les condicions de vida dels 
ciutadans de la Unió Europea.

2n. La necessitat imprescindible de desenvolupar estabilitzadors automàtics que 
garanteixin la seguretat vital i econòmica de la ciutadania en cas de confinament 
sanitari, impulsant una renda bàsica de confinament finançada directament pel Banc 
Central Europeu per la via de la creació de nova moneda que sigui transferida direc-
tament a treballadors confinats, sense que això impliqui un increment del deute dels 
estats i les administracions públiques.

II.2. Repriorització dels pressupostos

29
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reprioritzar la despesa dels departaments i aprovar una ampliació del pressu-

post a partir dels recursos provinents de l’Estat i de la Unió Europea per tal de des-
tinar-los a respondre als reptes col·lectius que ha generat la pandèmia de Covid-19.

b) Presentar la proposta d’ampliació del pressupost per a fer front a la crisi sani-
tària, econòmica i social.

c) Assegurar la viabilitat de tots els projectes i convocatòries que es puguin veu-
re afectats per la reprogramació del Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(Feder), que s’ha de destinar a pal·liar la crisi econòmica i sanitària provocada per la 
Covid-19, d’acord amb la proposta de la Comissió Europea, establint mecanismes al-
ternatius de finançament per als projectes d’especialització i competitivitat territorial 
(PECT) de la segona convocatòria per a, així, continuar reforçant la transformació 
econòmica del territori. S’ha d’optimar i maximitzar la gestió dels fons europeus ac-
celerant la certificació de despesa i, per tant, minimitzant els efectes que els retards 
d’execució hagin pogut causar, amb la flexibilització que permet la Comissió Euro-
pea amb relació a la despesa sanitària. Alhora s’han d’impulsar els projectes de com-
petitivitat territorial basant-se en la innovació i el treball compartit entre diferents 
agents per a fer front als reptes a partir de l’impuls d’estratègies territorials.

30
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Go-

vern de l’Estat: 
a) La revisió de l’objectiu de dèficit per al 2020, per a situar-lo com a mínim en 

l’1%, per a poder fer front a l’increment de despeses derivades de l’emergència sani-
tària, econòmica i social i a la disminució d’ingressos.

b) La concessió de permís als ajuntaments per a utilitzar llur superàvit i accedir 
a recursos procedents d’endeutament, d’acord amb la solvència financera de cadas-
cun, per a destinar-los a fer front als efectes econòmics i socials de la pandèmia de 
Covid-19.

c) L’increment dels recursos que ha previst transferir enguany per mitjà del Fons 
per a la Recuperació Econòmica i Social, i la continuïtat del Fons per al 2021, per tal 
de finançar les mesures per a la recuperació econòmica i la protecció social.
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d) La gestió de part dels fons europeus de recuperació econòmica postcorona-
virus per tal de finançar les mesures per a la recuperació econòmica i la protecció 
social.

e) La transferència, en el marc dels Fons Covid-19, de recursos suficients per a: 
1r. Combatre els efectes de l’emergència educativa derivada de la pandèmia sa-

nitària.
2n. Donar cobertura als ajuts alimentaris per a menors vulnerables des del final 

del curs escolar actual fins a l’inici del curs 2020-2021.
3r. Complementar els ajuts d’urgència social que donin els ajuntaments.
4t. Fer efectiva la contractació dels professors necessaris.
f) El finiment, amb el consens de tot el sector, de l’infrafinançament crònic que 

pateix el sistema sanitari català per part del Govern de l’Estat espanyol, per a poder 
construir un sistema públic de salut just.

g) L’ampliació del fons finalista anunciat per al transport públic perquè pugui fer 
front als costos econòmics addicionals reals pel manteniment d’una oferta superior 
a la demanda i per les mesures extraordinàries en neteja i desinfecció d’estacions  
i vehicles durant la pandèmia de Covid-19.

h) La mobilització de fins a 950 milions d’euros per a pal·liar les pèrdues quan-
tificades al sector cultural.

i) L’import de 56 milions d’euros que s’han hagut de mobilitzar des del pressu-
post del Departament de Cultura per a fer front a les mesures d’emergència i de re-
presa del sector cultural.

j) La implantació d’un impost sobre la provisió de continguts per part dels pres-
tadors de serveis de comunicacions electròniques i de foment del sector audio visual 
i difusió de la cultura digital, i també la redistribució d’aquests recursos a les co-
munitats autònomes en funció del nombre d’usuaris que tinguin els operadors de 
telecomunicacions, incorporant-hi criteris de distribució vinculats a les llengües co-
oficials.

k) L’augment dels recursos del Pla estatal d’habitatge per a capgirar la dinàmi-
ca actual i poder donar una resposta adequada als programes socials i a l’ampliació 
del parc d’habitatges assequibles, i també l’augment dels recursos per a garantir el 
finançament de la tasca de mediació i reforç que caldrà en les oficines d’habitatge 
municipals i de la Generalitat.

l) La creació d’un grup de treball amb el Departament de Territori i Sostenibilitat 
que avanci en el finançament de les vies d’altes prestacions i l’aplicació del sistema 
de vinyeta i que identifiqui les possibles opcions a seguir i defineixi les passes ad-
ministratives i jurídiques necessàries per a fer-ho possible.

31
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar-li, en la primera convocatòria del mes de juliol de la Comissió 

d’Economia i Hisenda, un informe sobre les despeses extraordinàries provocades 
per la Covid-19 en l’àmbit sanitari i social, i un informe sobre l’impacte en els in-
gressos tributaris de la Generalitat.

b) Presentar-li, davant la Comissió d’Economia i Hisenda, en el termini d’un mes 
i una vegada es tingui notificació del repartiment del Fons Estatal Extraordinari de 
16.000 milions d’euros destinats a les comunitats autònomes, un informe sobre els 
recursos rebuts, la destinació d’aquests recursos i l’impacte pressupostari.

c) Presentar, en el termini de dos mesos, la modificació dels pressupostos de la 
Generalitat per al 2020, una vegada imputats els recursos del Fons Extraordinari 
Estatal, de manera que la modificació s’ha d’aprovar abans que s’acabi el mes de 
setembre. La reestructuració dels pressupostos ha de seguir les prioritats següents: 

1a. Indústria.
2a. Educació.
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3a. Universitats, recerca i innovació.
4a. Salut.
5a. Pobresa infantil i gent gran.
6a. Transport.
d) Reconèixer la reassignació del Fons Europeu de Desenvolupament Regional 

que ha fet, de manera voluntària, el Departament d’Economia per a dedicar-los a 
despesa provocada per la Covid-19, amb la precarització dels projectes presentats en 
l’àmbit de la recerca i dels projectes d’especialització territorial.

e) Garantir, per mitjà d’un acord de govern i amb els recursos pressupostaris 
assignats, la inversió dels projectes del Fons Europeu de Desenvolupament Regio-
nal que han quedat sense finançament per tal que es corregeixi aquesta situació i es 
mantingui el nivell dels projectes presentats i aprovats, tant en l’àmbit de la recerca 
com en els projectes d’especialització territorial.

f) Presentar-li, en el termini d’un mes, davant la Comissió d’Economia i Hisen-
da, un informe de la despesa extraordinària que ha fet durant la crisi de la Covid-19 
en tots els àmbits de la seva gestió, un informe de les transferències rebudes d’altres 
institucions i, finalment, una proposta de modificació pressupostària per a afrontar 
la situació provocada per la pandèmia.

g) Informar cadascuna de les comissions específiques, en el termini d’un mes, de 
la despesa extraordinària que ha fet durant la crisi de la Covid-19 en els àmbits de la 
seva competència.

II.3. Salut

32
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Assegurar que cada institució o centre sanitari adopta les mesures adequades 

a la seva estructura organitzativa per a garantir el descans dels professionals.
b) Dur a terme accions per a vigilar i garantir una bona salut física, psicològica  

i emocional dels professionals del sistema sanitari.
c) Dur a terme una auditoria de la despesa feta per a la gestió de la pandèmia 

sota l’estat d’alarma que inclogui totes les contractacions fetes en tot el sistema de 
l’Institut Català de la Salut i el sistema sanitari integral d’utilització pública de Ca-
talunya i llur idoneïtat, presentar-li’n els resultats en el si de la Comissió de Salut en 
un període no superior a sis mesos i fer també una auditoria independent sobre les 
despeses generades al sector privat i llur relació amb la tarifa establerta perquè, si 
escau, es pugui tornar als pressupostos públics l’escreix de pagament.

d) Fer, a fi de reforçar el sistema de salut i els mecanismes de salut pública, les 
modificacions pressupostàries necessàries per a afrontar els diversos nivells d’actua-
ció en l’àmbit sanitari, tant pel que fa a la despesa ja feta com a la que es preveu per 
a abordar tant un possible rebrot com el retorn a la normalitat assistencial, amb la 
incorporació dels ingressos provinents de l’Estat i els específics de la Unió Europea.

e) Dotar l’atenció primària dels mecanismes i els recursos humans i tecnològics 
necessaris per a fer el rastreig dels possibles contactes, conjuntament amb els res-
ponsables i especialistes de salut pública, i per a assegurar l’atenció dels pacients de 
Covid-19 i la gestió i el seguiment de les patologies derivades.

f) Assegurar la qualitat de les dades i augmentar el nombre de proves per a poder 
detectar casos i contactes de Covid-19 i garantir-ne la contenció.

g) Reforçar des de l’atenció primària i comunitària la supervisió mèdica a les 
residències de gent gran i la d’altres persones dependents potenciant l’atenció do-
miciliària.

h) Aprofitar l’entrada massiva i accelerada de la telemedicina i les noves tecno-
logies en el sistema sanitari durant la situació provocada per la Covid-19 per a con-
tinuar millorant l’atenció de les persones.
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i) Augmentar els recursos econòmics i humans de l’atenció primària i potenci-
ar-ne la capacitat resolutiva aprofitant les noves formes d’atenció i els nous materials 
tecnològics impulsats durant la pandèmia de la Covid-19. La incorporació a l’aten-
ció primària dels mecanismes de telemedicina i de millores tecnològiques no pot 
implicar ni la pèrdua de la qualitat assistencial ni l’abandonament dels ciutadans no 
incorporats a la digitalització, i en cap cas no es poden perdre les dimensions clau 
de l’atenció primària: l’accessibilitat, la proximitat, la capacitat de resolució i la lon-
gitudinalitat.

j) Assegurar el paper cabdal de l’atenció primària en la prevenció, la gestió, la 
vigilància i el seguiment de la pandèmia de Covid-19, especialment a fi de protegir 
les persones més vulnerables, com ara les que viuen en centres residencials.

k) Avançar en la desburocratització i simplificació dels processos administratius 
de l’atenció primària.

l) Reobrir tots els centres d’atenció primària i consultoris tancats per necessitats 
de personal i de gestió durant la pandèmia.

m) Garantir els recursos econòmics per a contractar els professionals necessaris 
per a recuperar l’activitat assistencial, quirúrgica i diagnòstica al més aviat possible.

n) Vetllar per millorar les condicions dels professionals.
o) Acordar qualsevol mecanisme de compensació econòmica per als professio-

nals de l’àmbit de la salut amb les taules de negociació establertes per al diàleg 
social i iniciar un procés de diàleg sense excloure cap sector professional ni fer di-
ferències entre el personal propi i el subcontractat. Aquest diàleg s’ha de regir pel 
principi de no-discriminació i no ha d’afavorir la divisió entre professionals.

p) Preveure la modificació pressupostària adequada per a tornar al personal sa-
nitari les retribucions i els drets perduts durant les retallades, facilitar l’equiparació 
de retribucions, jornades, condicions laborals i objectius entre els professionals de 
l’Institut Català de la Salut i el sistema sanitari integral d’utilització pública de Ca-
talunya, i estudiar el retorn del 5% que penalitza les nòmines del personal des del 
2012.

q) Assegurar la capacitat assistencial davant possibles rebrots i els circuits sepa-
rats en els centres assistencials per a contenir els possibles contagis i per a no aturar 
tota la capacitat assistencial.

r) Garantir que, davant possibles rebrots o noves pandèmies, el Departament de 
Salut: 

1r. Disposi d’estocs de material de protecció i assistencial i de proves fins a tres 
mesos.

2n. Reforci les plantilles i les estructures sanitàries per a disposar d’equips per a 
un període d’entre tres i cinc dies.

3r. Reforci el personal d’atenció primària per a assumir amb més intensitat l’aten-
ció domiciliària i la telemedicina.

4t. Estableixi protocols clars de seguretat i prevenció per al sector sanitari, socio-
sanitari i residencial i serveis de referència en l’atenció primària i els centres de re-
ferència per a malalties infeccioses.

5è. Millori registre de les dades i el tractament de la informació de vigilància 
epidemiològica.

6è. Avanci la campanya de vacunació de la grip als col·lectius de risc i fomenti la 
vacunació del personal sanitari.

7è. Millori els sistemes d’informació a la població en coordinació amb els ajun-
taments.

s) Programar el retorn progressiu a l’activitat assistencial hospitalària i d’atenció 
primària a mesura que es vagin alliberant recursos actualment destinats a la Co-
vid-19.



BOPC 645
13 de juliol de 2020

1.10. Acords i resolucions 17 

t) Recuperar tota l’assistència desprogramada i recuperar l’atenció de les pato-
logies que, com ara el càncer o les cardiopaties, no han estat ateses durant la crisi 
sanitària.

u) Mantenir, elaborant plans de contingència, la disponibilitat de les estructures i 
els circuits sanitaris i socials necessaris per si es produeixen rebrots de la Covid-19.

v) Elaborar un pla d’aprovisionament de material sanitari que permeti disposar 
d’un estoc amb totes les eines necessàries perquè el sistema pugui donar la millor 
resposta possible a un eventual rebrot de la Covid-19 i que a la vegada diversifiqui 
els proveïdors i reforci l’economia local.

w) Activar la xarxa d’oficines exteriors del Departament d’Empresa i Coneixe-
ment per a garantir la dotació, l’homologació i la validació de proveïdors de produc-
tes sanitaris, i contribuir a garantir part dels subministraments.

x) Utilitzar les eines de participació ciutadana en l’àmbit de la salut per a recollir 
l’opinió dels ciutadans amb relació a la pandèmia de Covid-19 i incorporar l’anàlisi 
consegüent a la planificació sanitària i social dels propers mesos i, en general, del 
futur.

y) Assegurar que les actuacions del Departament de Salut que impliquin el trac-
tament d’informació confidencial per a controlar malalties transmissibles emergents 
es facin tenint en consideració les qüestions ètiques desenvolupades pel Comitè de 
Bioètica de Catalunya i els seus grups específics.

z) Crear un programa de consolidació de places que permeti recuperar les pèr-
dues de personal produïdes per les retallades, amb convocatòries de places àmplies 
i ràpides.

a’) Fer una revisió ràpida dels malalts amb patologies greus que eren en llista 
d’espera abans de la Covid-19 i no han estat atesos durant la crisi.

b’) Elaborar un pla de xoc per a abordar les llistes d’espera, ja immenses abans 
de la Covid-19 i ara molt més llargues, i planificar un reforç diagnòstic i terapèutic.

c’) Establir a escala territorial mecanismes de coordinació i integració funcio-
nal de tots els dispositius assistencials, tant de l’Institut Català de la Salut com del 
sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, socials i sociosanitaris.

33
El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir preparat l’1 de setembre de 

2020 un pla de contingència per un possible rebrot de l’epidèmia de Covid-19 que 
contingui almenys les mesures per a garantir l’atenció sanitària i social següents: 

a) Complir el dret a la igualtat i la no-discriminació de les persones grans, de 
les persones amb discapacitat i de les persones amb trastorns de l’espectre autista 
garantint l’atenció a llurs necessitats sanitàries i socials des de la xarxa sanitària  
i social pública en cas de nous repunts de la Covid-19.

b) Produir tests ràpids per a millorar la prevenció i evitar el col·lapse del sistema 
sanitari.

c) Preveure un increment del nombre d’hotels medicalitzats coordinats amb cada 
hospital de Catalunya i acordar que el personal sanitari tingui l’opció d’allotjar-s’hi, 
si ho prefereix.

d) Augmentar la quantitat de material i equipament hospitalari.
e) Assegurar que tota la informació sobre la Covid-19 es trasllada d’una manera 

clara als professionals i a la població en general, tenint en compte l’accessibilitat de 
la informació per a les persones amb discapacitat.

f) Garantir la gratuïtat de tots els telèfons d’emergències, habilitar un número de 
telèfon gratuït per a no saturar el 061 i donar resposta a les urgències.

g) Avaluar l’impacte que les condicions de distanciament de seguretat i les mesu-
res d’higiene representen per a la realització de les activitats terapèutiques i de suport 
a les persones amb discapacitat o amb trastorns de l’espectre autista, i dotar aques-
tes entitats d’un finançament extra perquè d’aquesta manera estigui garantit l’accés 
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d’aquestes persones i llurs famílies a les activitats terapèutiques i de suport durant 
possibles confinaments o períodes amb mesures de distanciament físic.

h) Crear un registre de voluntaris per a ajudar la població vulnerable davant el 
coronavirus.

i) Crear un programa telefònic d’atenció a la solitud durant el confinament, amb 
un programa específic d’atenció a la gent gran i a les persones amb problemes de 
salut mental i discapacitat.

j) Desenvolupar programes de suport telemàtic a la infància, per a facilitar la 
gestió emocional del confinament de famílies amb infants, amb programes especí-
fics per als menors amb necessitats educatives especials, problemes de salut mental 
o complexitat social.

k) Posar en marxa programes de suport emocional i formació en gestió de crisis 
per a professionals, amb disponibilitat de teleassistència per a professionals sanita-
ris, professionals de residències i forces de l’ordre públic.

l) Garantir les mesures de protecció sanitària suficients, tant a professionals 
d’atenció a persones amb VIH com a residents, que es troben en residències i pisos 
tutelats, atès que la majoria d’aquestes persones són d’alt risc en cas de contraure la 
Covid-19.

34
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir que tots els centres tenen una planificació i un magatzem suficient 

que els permeti de respondre amb urgència davant un potencial rebrot de Covid-19.
b) Apostar per l’atenció primària, perquè pugui col·laborar en la detecció de ca-

sos comunitaris treballant coordinadament amb la xarxa de salut pública.
c) Aplicar un pla per a l’abordatge de les llistes d’espera d’intervencions quirúr-

giques, de proves i de consultes externes.
d) Establir o mantenir els convenis amb hotels o establiments similars per a po-

der facilitar la quarantena o l’allotjament als sanitaris que no puguin o no vulguin 
fer-ho a casa seva.

e) Assegurar que tots els protocols, informació i nou coneixement generat res-
pecte a la Covid-19 es traslladen d’una manera clara i efectiva als professionals i a 
la població general.

f) Mantenir disponibles els llits de cures intensives que s’han creat durant la fase 
més aguda de la pandèmia per a poder cobrir els possibles repunts d’incidència o 
l’aparició de nous brots estacionals, fins que no es disposi d’un tractament adequat 
o d’una vacuna eficaç.

g) Dotar els treballadors sanitaris d’uns mitjans de protecció òptims i que es pu-
guin renovar amb la periodicitat que estableixen les guies d’ús.

h) Garantir la disponibilitat de tests PCR i de serologia per a fer-los a tots els 
professionals sanitaris que ho necessitin, i així poder identificar de manera precoç 
els possibles positius.

i) Garantir la higienització adequada tant dels vehicles de transport sanitari com 
de tot el material que hagi estat utilitzat per al trasllat de persones amb sospita o 
certesa de Covid-19, abans d’utilitzar-los per a un altre servei.

j) Reconèixer que l’epidèmia de Covid-19 ha incrementat la necessitat d’atenció 
psicosocial, tant en pacients com en els professionals que han estat en la primera 
línia d’atenció i, en conseqüència, potenciar les línies d’assistència especialitzada 
en salut mental, definint un pla per a acompanyar emocionalment els professionals 
durant la sortida de la crisi actual i, d’una manera especial, preparar el terreny per 
si hi hagués un rebrot de l’epidèmia.

k) Constatar que durant el confinament hi ha hagut un augment de les addiccions,  
que van des del consum de tòxics fins a les xarxes socials, i que hi ha pacients que 
també han empitjorat, per la qual cosa cal potenciar-ne la detecció i l’abordatge.
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l) Estar molt atent a les necessitats que expliciten els col·lectius i associacions de 
pacients de salut mental, perquè és més necessari que mai ésser a prop de les famí-
lies i donar-los el suport que necessiten.

35
El Parlament de Catalunya es compromet a dur a terme amb la màxima celeritat 

els treballs d’elaboració del projecte de llei de restabliment del complement de pro-
ductivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, per a blin-
dar el cent per cent de les direccions per objectius.

36
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incrementar la despesa en salut prevista per al 2020 en el marc de la necessà-

ria reestructuració i priorització dels pressupostos de la Generalitat.
b) Garantir la prevenció i la protecció dels pacients i dels professionals sanitaris 

davant nous brots i onades de Covid-19, i, amb aquesta finalitat, establir nous me-
canismes de provisió de material i d’equipaments sanitaris, i prioritzar l’abastiment 
provinent de producció industrial de proximitat.

c) Integrar l’atenció sanitària i social per a oferir una millor resposta a la pobla-
ció més vulnerable i impulsar un nou model d’acompanyament de la gent gran basat 
en l’acostament de més serveis a les llars, per tal que el domicili esdevingui el centre 
d’operacions de l’atenció a la gent gran en situació de vulnerabilitat.

d) Elaborar, en el termini d’un mes, un pla de xoc sanitari post-Covid-19 per a 
poder activar i recuperar l’atenció mèdica paralitzada per la pandèmia.

e) Enfortir l’atenció primària i donar-li la centralitat que li correspon dins el sis-
tema sanitari per mitjà, si més no, de: 

1r. La gestió del seguiment comunitari de nous contagis de Covid-19.
2n. El millorament de les instal·lacions i una dotació suficient de personal.
3r. L’adequació i el reforç dels serveis en les poblacions amb gran afluència de 

turisme o de població de temporada.
4t. El millorament de la ràtio de pacient per temps de consulta i d’atenció.
5è. L’existència d’un centre d’urgències i atenció primària d’alta resolució en les 

poblacions de més de 30.000 habitants.
f) Aprovar un pla de xoc per a reduir les llistes d’espera per a visites a especia-

listes, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques.
g) Garantir l’existència de plans de contingència al servei d’atenció a la salut per 

mitjà del 061 que permetin i garanteixin un ús intensiu d’aquest servei en situacions 
d’emergència.

h) Mantenir permanentment la gratuïtat de la trucada al servei d’atenció a la sa-
lut per mitjà del 061.

i) Establir, davant l’aparició de nous brots i l’arribada de noves onades de Co-
vid-19, protocols d’actuació i de formació, clars i transparents, per al personal sa-
nitari i el personal de les residències per a gent gran que garanteixin una atenció 
sanitària ràpida.

j) Mantenir permanentment una borsa de personal sanitari que permeti ampliar 
la dotació de personal del sistema sanitari públic quan la situació sanitària o epide-
miològica ho requereixi.

k) Estendre, més enllà de l’emergència sanitària generada per la Covid-19, la 
renovació i la prescripció automatitzades de receptes per a pacients amb malalties 
cròniques, i evitar així desplaçaments als centres de salut de persones especialment 
vulnerables.

l) Establir convenis estables i permanents amb el Consell de Col·legis de Farma-
cèutics de Catalunya per a continuar oferint a les persones especialment vulnerables 
el lliurament de medicaments a casa sense que hagin de sortir.
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m) Ampliar la durada de la campanya «Mascareta/Salut» mentre l’ús de la mas-
careta com a mitjà per a evitar el contagi de Covid-19 sigui recomanable o obligatori 
en determinades situacions d’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries.

n) Continuar el programa de compra de material i equipament sanitari per a 
mantenir una reserva estratègica que garanteixi l’abastament de tot el material ne-
cessari per a fer front a possibles rebrots o noves onades de Covid-19 o a qualsevol 
altra crisi sanitària.

o) Garantir prou material de protecció individual per a evitar el contagi per Co-
vid-19 per a tot el personal del sistema sanitari.

p) Reforçar la permeabilitat entre les residències per a gent gran, l’atenció pri-
mària i l’atenció hospitalària per a garantir un seguiment mèdic constant de la gent 
gran resident.

q) Millorar l’atenció domiciliària en l’atenció primària potenciant la teleassis-
tència i la telemonitorització en l’àmbit domiciliari, a les residències de gent gran i 
als centres de salut, amb l’objectiu d’evitar desplaçaments innecessaris als pacients 
vulnerables.

r) Monitoritzar l’evolució epidemiològica de la Covid-19 per mitjà de les aigües 
residuals i els residus de la depuració, i establir un sistema d’alerta que anticipi la 
informació sobre possibles rebrots o noves onades de contagi.

s) Millorar l’atenció dels problemes de salut mental en l’etapa post-Covid-19 amb 
l’establiment de mesures organitzatives que fomentin l’hospitalització a domicili, 
programes de teleassistència i l’atenció sanitària en centres sociosanitaris.

t) Donar continuïtat a les adaptacions dels espais dels hospitals, especialment 
d’urgències i unitats de cures intensives, per a prestar un millor servei sanitari i pro-
tecció i aïllament dels pacients davant la Covid-19.

u) Reforçar les oficines de farmàcia com a part del sistema de salut i valorar, jun-
tament amb els agents socials i professionals del sector, l’ampliació de les funcions 
assignades per a millorar l’atenció sanitària que rep la ciutadania.

v) Acordar un nou pacte per la sanitat que tingui com a objectiu concretar i pla-
nificar les reformes i els recursos que el sistema sanitari necessita per a garantir la 
qualitat del servei que presta a la societat. Aquest nou pacte ha de preveure, si més 
no, els aspectes següents: 

1r. La dotació de noves estructures de salut pública que permetin afrontar els 
nous reptes de la salut, els nous episodis d’emergència epidèmica i les necessitats de 
prevenció i protecció de la salut, amb la participació dels ciutadans.

2n. L’increment de la despesa i la inversió en salut dels pressupostos de la Gene-
ralitat, de tal manera que, en el període de tres anys, els recursos disponibles per a 
la sanitat s’incrementin en 2.500 milions d’euros.

3r. El millorament i la dignificació de les condicions contractuals i retributives 
dels professionals de la sanitat, especialment dels més joves i dels que estan en pe-
ríode de formació especialitzada.

4t. Un nou pla d’equipaments i infraestructures sanitàries que millori l’estat ac-
tual de la xarxa d’equipaments i avanci en la tecnologia sanitària, la telemedicina  
i la salut digital.

5è. El millorament de l’organització sanitària dotant de capacitat i autonomia de 
gestió els centres, i l’impuls de l’autonomia dels professionals, promovent la capaci-
tat d’autoorganització i el treball en equip, i incorporant noves professions als equips 
assistencials.

6è. L’impuls de l’atenció primària i el garantiment de la coordinació dels diferents 
àmbits assistencials amb una relació col·laborativa, en benefici de la persona atesa.

37
El Parlament de Catalunya insta el Govern a potenciar i millorar el model sani-

tari tenint en compte els coneixements i el punt de vista dels professionals d’aquest 
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àmbit. En el marc del Pla de salut de Catalunya s’ha de definir aquesta millora d’una 
manera participativa entre l’Administració, els gestors dels centres sanitaris i els 
professionals.

38
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Establir les bases per a construir, amb les forces polítiques i socials i amb la 

participació de les entitats científiques i sindicals, un nou pacte per la salut que es-
tableixi els mecanismes organitzatius i de coordinació necessaris per a poder dur 
a terme una atenció social i sanitària centrada en les persones, que en garanteixi 
l’atenció al llarg de la vida i que estableixi i prioritzi un sistema que permeti treba-
llar en uns mecanismes de finançament tan bons com sigui possible per a establir: 

1r. Un sistema de salut públic, universal i finançat amb impostos.
2n. Un increment de la despesa destinada a salut, amb més participació de l’àm-

bit de la salut en els pressupostos de la Generalitat, per a tendir a una despesa en 
salut del 7% del producte interior brut i amb una despesa per càpita que tendeixi als 
2.000 euros l’any, i assegurar una despesa de 1.500 euros per càpita.

3r. Un sistema que garanteixi l’equitat territorial i la qualitat assistencial.
4t. Un sistema que afavoreixi el desenvolupament de la recerca i la innovació  

i que faciliti el desenvolupament de la indústria relacionada amb la salut.
b) Reforçar la prevenció, la promoció i la vigilància de la salut per mitjà de veri-

tables polítiques de salut pública, amb la participació de tots els nivells de l’Admi-
nistració, mitjançant les actuacions següents: 

1r. Reforçar, amb prou recursos humans i materials, la recentment recuperada 
Agència de Salut Pública.

2n. Desplegar la Llei de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, elaborar els 
Estatuts de l’Agència i nomenar-ne el Consell Assessor.

3r. Disposar les places suficients d’epidemiòlegs per a desenvolupar els progra-
mes de prevenció i de seguiment i rastreig del coronavirus, i tots els programes de 
salut pública, en col·laboració amb els municipis i les entitats supralocals.

c) Reforçar l’atenció primària i comunitària com a eix assistencial bàsic i ver-
tebrador del sistema, de manera que els pressupostos de salut de la Generalitat de 
Catalunya arribin a una despesa del 25% real.

d) Establir uns marcs pressupostaris pluriennals que permetin el disseny i la in-
versió estratègica per a afrontar els canvis tecnològics i terapèutics complexos i rà-
pids que s’estan produint.

e) Incrementar la ràtio d’infermeria perquè s’apropi als percentatges de la Unió 
Europea, i dotar els professionals del reconeixement i els mecanismes per a ampliar 
llur capacitat assistencial.

f) Establir noves professions sanitàries de suport a les tasques de facultatius i in-
fermeria per a facilitar la tasca assistencial i disminuir la burocràcia.

g) Facilitar els mecanismes de gestió en cada centre assistencial dotant els pro-
fessionals de més mecanismes i capacitat de decisió.

h) Facilitar carreres professionals que es desenvolupin en entorns multiprofessio-
nals i que prioritzin una major especialització, el millorament dels tractaments i els 
avenços científics i tecnològics, amb l’abordatge de la cronicitat i de l’acompanya-
ment al final de la vida.

39
El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar un pla de contingència per 

als serveis residencials per a establir les mesures per a afrontar amb les màximes 
garanties de seguretat i protecció de la salut un eventual rebrot o segona onada de 
Covid-19. Aquest pla ha de preveure les mesures següents: 

a) Prevenció, protecció i provisió de material sanitari i atenció sanitària a les re-
sidències.
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b) Accessibilitat a les proves diagnòstiques i derivació als recursos del sistema 
de salut.

c) Disposició d’espais alternatius d’atenció als residents.
d) Comunicació permanent amb les famílies.
e) Protocol·lització dels processos de final de vida.
f) Reforç i formació del personal directiu, sanitari i assistencial.

40
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir l’assistència sanitària de tots els ciutadans de Catalunya, indepen-

dentment de l’espai en què resideixen.
b) Establir, de manera immediata, un sistema d’alerta primerenca en tot l’àmbit 

residencial de Catalunya que asseguri una correcta comunicació entre el Govern i 
les residències, i que aclareixi els criteris d’aïllament, tractament, derivació a un 
centre hospitalari i altres aspectes rellevants davant una possible situació de rebrot 
epidèmic.

c) Publicar, en el termini de quinze dies, les dades relacionades amb l’afectació 
de la Covid-19 en tot l’àmbit residencial de Catalunya, tant públic com privat, amb 
la inclusió de les dades següents, entre d’altres: residents amb casos positius de Co-
vid-19; casos sospitosos; èxitus; recursos econòmics i materials aportats directament 
per la Generalitat i recursos aportats pel Govern de l’Estat, ajuntaments i diputa-
cions; derivacions hospitalàries; denegacions de derivacions hospitalàries; accions 
de desinfecció en equipaments fetes pel Govern, per la Unitat Militar d’Emergències,  
per empreses privades o per les mateixes residències; desinfeccions denegades pel 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; professionals que han causat bai-
xa, i reposició de professionals per part de la Generalitat. Totes aquestes dades han 
d’ésser públiques i s’han de desglossar per cada centre residencial, tant de gent gran 
com d’infants i de persones amb discapacitat.

d) Assegurar que tots els centres residencials de Catalunya disposin d’equips de 
protecció individual i de proves PCR suficients amb relació al nombre de professio-
nals i de residents que tenen, amb estocs no inferiors a les necessitats de tres mesos.

e) Incrementar, en el termini d’un mes, les ràtios actuals de professionals i els 
mòduls econòmics dels centres residencials, a partir de l’acord amb totes les patro-
nals residencials de Catalunya.

f) Establir, en el termini d’un mes, un protocol de compliment obligatori per als 
centres residencials que asseguri un mecanisme per a mantenir informats els fami-
liars dels residents, d’una manera correcta i continuada, sobre llur estat de salut i 
sobre els criteris socials i sanitaris que poden aplicar-se, i que faciliti un contacte 
normalitzat bo i respectant les mesures de seguretat personal que s’estableixin per a 
prevenir el contagi de la Covid-19.

g) Reforçar la coordinació entre els serveis sanitaris i els serveis residencials de 
les persones amb discapacitat intel·lectual, i establir protocols i emergències adap-
tats a les necessitats d’aquest col·lectiu.

h) Revertir, en el termini de dos anys, la privatització de l’assistència mèdica als 
centres residencials de Catalunya, de manera que sigui assumida per professionals 
del sistema públic de salut.

41
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar l’atenció primària dels recur-

sos humans i materials necessaris per a poder desenvolupar el servei de seguiment 
de contactes positius de Covid-19.

42
El Parlament de Catalunya constata que la sanitat i la salut pública són incloses 

com a competències exclusives en el marc competencial del Govern i que, com a 
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administració pública responsable de les decisions sanitàries a Catalunya, és ne-
cessària la màxima col·laboració i coordinació de la Generalitat amb totes les orga-
nitzacions multilaterals responsables de gestionar els riscos sanitaris mundials. En 
conseqüència, el Parlament insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions ne-
cessàries davant del Govern de l’Estat espanyol per a: 

a) Garantir la presència directa del Govern de la Generalitat en tots els àmbits de 
participació de l’Organització Mundial de la Salut.

b) Reforçar la governança multinivell de l’Organització Mundial de la Salut i 
assegurar que les administracions amb poder legislatiu en l’àmbit sanitari puguin 
participar d’una manera directa en els òrgans de decisió de l’ens.

43
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Enfortir el sistema de vigilància epidemiològica.
b) Desplegar l’Agència de Salut Pública de Catalunya, creada pel Parlament de Ca-

talunya per mitjà de la Llei 5/2019, del 31 de juliol, de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya i de modificació de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, per a 
potenciar la promoció i la protecció de la salut, i la prevenció i la gestió de les alertes 
epidemiològiques i alimentàries.

c) Impulsar un programa específic que permeti absorbir l’impacte en la salut 
mental de la Covid-19 i que alhora comporti un augment de pressupost estructural 
per a aquesta àrea.

44
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reobrir tots els centres d’atenció primària amb els serveis que oferien abans 

dels efectes de la Covid-19.
b) Garantir un nombre suficient de línies telefòniques als centres d’atenció pri-

mària, gratuïtes i accessibles per a tota la població.
c) Recuperar el dret a la visita presencial, de manera que l’atenció no sigui subs-

tituïda per una trucada telefònica, una videotrucada o visites virtuals.
d) Incrementar el pressupost del Departament de Salut per a garantir que totes 

les visites i intervencions programades per a enguany es puguin fer efectives.
e) Incrementar el pressupost per a recuperar el que han comportat les retallades 

que han patit els treballadors del sistema sanitari públic en llurs retribucions des de 
l’any 2010.

45
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Crear les bases per a establir un nou pacte per la salut, fruit d’un acord majo-

ritari entre les forces parlamentàries, polítiques i socials, amb la participació de les 
entitats científiques i sindicals, que permeti establir les bases econòmiques, legis-
latives i organitzatives per a abordar les reformes necessàries del sistema de salut. 
Aquest pacte ha d’incloure: 

1r. La dotació d’estructures reforçades de salut pública.
2n. Un nou impuls de l’atenció primària, garantint la coordinació dels diferents 

àmbits assistencials.
3r. El reconeixement dels professionals pel que fa a drets laborals, i el foment de 

la capacitat, l’autonomia i el millorament de la gestió dels centres, amb mecanismes 
d’avaluació.

4t. Un increment de recursos per a equipaments i infraestructures.
b) Encetar un grup de treball amb representants de l’àmbit local, entitats socials, 

entitats prestadores de serveis i el Govern per a redefinir, enfortir i millorar els sis-
temes d’atenció domiciliària. Cal un nou model de servei d’ajuda a domicili (SAD) 
que incrementi les hores d’atenció i els tipus de servei, que lluiti contra la soledat 
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no volguda i que esdevingui l’eix central de l’atenció i la cura de les persones amb 
dependència, allargant al màxim possible l’estada d’aquestes persones a casa seva, 
fins que la institucionalització sigui inevitable.

c) Revertir, en el termini de dos anys, la privatització de l’assistència mèdica als 
centres residencials de Catalunya, de manera que sigui assumida per professionals 
del sistema públic de salut.

d) Concretar els recursos que el Departament d’Educació o altres departaments 
tenen previst destinar a afrontar l’emergència educativa i al proper curs escolar  
i universitari.

e) Crear una línia d’ajuts de 50 milions d’euros per a autònoms i petites empreses 
del sector industrial i de serveis afectades econòmicament per la crisi de la Covid-19, 
amb l’objectiu de mantenir els llocs de treball i, per tant, l’activitat econòmica.

f) Crear una segona línia d’ajuts de 30 milions d’euros per a autònoms i petites 
i mitjanes empreses, amb l’objectiu que desenvolupin programes de transformació 
tecnològica i digital i programes d’innovació, per a millorar-ne la competitivitat.

g) Crear un fons català extraordinari per a la reconstrucció social i econòmica, 
dotat amb 600 milions d’euros, dirigit als ajuntaments, perquè s’enforteixin i tinguin 
més capacitat financera per a assolir la recuperació sanitària, social i econòmica.

h) Publicar al web de la Generalitat una llista de tota la despesa extraordinària 
(incloent-hi contractacions i pagaments) que ha dut a terme durant la crisi de la Co-
vid-19 i, especialment, la llista de tot el material sanitari que ha comprat la Gene-
ralitat.

i) Presentar-li mensualment, davant la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i 
la Reactivació Social i Econòmica, la informació sobre la situació de la pandèmia, 
donar-li compte de les gestions dutes a terme i presentar-li els treballs i estudis en-
carregats pel Govern.

j) Promoure i fomentar els mecanismes de cooperació i corresponsabilització 
amb el Govern d’Espanya per a abordar les mesures que permetin la millor recons-
trucció sanitària, social i econòmica possible.

46
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir que totes les mesures que emprengui siguin respectuoses amb els 

drets i les llibertats de totes les persones, tenint en compte els informes del comitè 
d’experts sobre el foment i la defensa de drets humans, civils i polítics del Depar-
tament de Justícia, per a aconseguir una represa amb garanties per a la ciutadania.

b) Elaborar un informe trimestral, per mitjà de l’Oficina de Drets Civils i Polí-
tics, que inclogui el seguiment de l’afectació en els drets i les llibertats de la ciuta-
dania de les mesures que vulguin aplicar la Generalitat i el Govern espanyol en la 
represa, i presentar aquest informe a la Comissió d’Economia i Hisenda.

c) Exigir a l’Estat espanyol que respecti en tot moment els drets i les llibertats 
establerts per la Declaració universal de drets humans, especialment en la gestió de 
la crisi derivada de la pandèmia de Covid-19.

II.5. Taula de diàleg

47
El Parlament de Catalunya insta el Govern a treballar en la resolució del conflic-

te polític per mitjà de la taula de diàleg entre governs i insta a convocar-la durant el 
mes de juliol.

II.6. Administració pública

48
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) Dissenyar un pla de reincorporació gradual dels treballadors públics de l’Ad-
ministració de la Generalitat que els doti de material de protecció i adeqüi els es-
pais de treball, respecti els nous aforaments i les distàncies de les dependències on 
desenvolupen la feina, amb una atenció especial envers les persones amb una salut 
més fràgil, i que inclogui un pla de contingència davant els diferents escenaris que 
es puguin donar i un possible rebrot de la pandèmia.

b) Reduir la temporalitat i la precarietat en el si de l’Administració de la Gene-
ralitat, i, amb aquest objectiu, culminar els processos de selecció que ja estan en 
marxa i convocar, sense més demora, els processos de selecció de personal a què ja 
s’havia compromès i els que siguin necessaris per a reduir la taxa actual del 40% a 
un 8% en el termini de dos anys.

c) Respectar la llibertat d’elecció dels treballadors de l’Administració de la Ge-
neralitat per a triar la data dels dies de lliure disposició i les vacances, dins de les 
necessitats del servei.

d) Fer efectiva la devolució de les pagues extraordinàries pendents de retornar 
(60% de la del 2013 i 100% de la del 2014) en el termini més breu possible, i restituir 
els drets laborals anteriors al 2011.

e) Establir una línia de bestretes sense cost per als treballadors públics que ho 
necessitin pel fet d’haver vist reduïts severament els ingressos de la unitat familiar.

f) Convocar els concursos de trasllats que marca la normativa i introduir en tots 
els processos de selecció de personal el «currículum cec» com a eina per a garantir 
la plena igualtat d’oportunitats dels aspirants.

g) Dissenyar un pla que organitzi de manera integral el teletreball en el si de 
l’Administració de la Generalitat, dotant els treballadors públics dels mitjans ne-
cessaris per a desenvolupar llurs funcions de casa estant, garantint-los la seguretat 
informàtica en l’accés a les bases de dades i en la transmissió de dades personals,  
i assegurant-los el respecte de la jornada de treball i del dret a la desconnexió.

h) Impulsar institucionalment el reconeixement de tots els treballadors públics i 
els voluntaris que han acomplert, durant la crisi de la Covid-19, tasques relacionades 
amb l’atenció per a pal·liar els efectes de la pandèmia en qualsevol àmbit.

49
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Complir l’acord subscrit i efectiu, durant el juliol del 2020, de pagament del 

60% pendent de la paga extraordinària del 2013 sostreta pel Govern als treballadors 
públics.

b) Estendre la paga extraordinària anunciada per al personal sanitari i de les re-
sidències per a gent gran al personal del Cos de Mossos d’Esquadra, als bombers de 
la Generalitat, al personal penitenciari i dels serveis d’emergències, als agents rurals 
i als educadors socials de centres de menors per a compensar-los el lliurament i la 
dedicació en la lluita contra la pandèmia de Covid-19.

c) Establir, davant els rebrots i les noves onades de Covid-19, un protocol uni-
forme per als treballadors públics que determini les condicions per a l’adscripció 
temporal de personal a altres òrgans o unitats de reforç, sempre que impliqui canvi 
d’horaris o de centre de treball, i garanteixi els permisos per a cura de persones a 
càrrec i la fixació de criteris clars i estables per als dies de vacances i afers propis.

d) Implantar els equips informàtics suficients, amb un mínim de dues unitats per 
oficina judicial, preparats perquè el personal de l’Administració pugui teletreballar 
davant els rebrots o les noves onades de Covid-19.

e) Instal·lar càmeres termogràfiques als accessos dels centres penitenciaris, les 
comissaries dels Mossos d’Esquadra, les oficines d’atenció al ciutadà i els edificis  
i equipaments judicials.
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II.7. Administració de justícia

50
El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir preparat l’1 de setembre de 

2020 un pla de contingència per un possible rebrot de l’epidèmia de Covid-19, que 
contingui almenys les mesures per a la reactivació de l’Administració de justícia se-
güents: 

a) Establir un pla i un calendari de mesures de reforç mentre duri la pandèmia i 
la situació post-Covid-19 per a desencallar la tramitació dels assumptes en els quin-
ze dies següents a l’aprovació d’aquesta resolució i fer-les efectives en el termini de 
dos mesos, per mitjà de la cobertura adequada i urgent de personal funcionari i in-
terí en les diferents àrees laborals en els ordres jurisdiccionals més afectats per la 
suspensió d’assenyalaments i dels terminis processals, així com de les àrees en què 
es preveu més col·lapse a causa dels efectes socioeconòmics de la crisi sanitària, la 
competència de les quals sigui de la Generalitat –funcionaris, auxiliars i gestors su-
ficients per a desbloquejar la situació de saturació actual–, i amb la finalitat de resti-
tuir la tramitació normal dels assumptes i garantir el dret a la tutela judicial efectiva 
de les parts litigants, i retre’n comptes en seu parlamentària.

b) Garantir les mesures de seguretat necessàries de tots els treballadors públics, 
operadors jurídics i ciutadans que, a les seus judicials i als ens dependents del De-
partament de Justícia, hi presten serveis, hi treballen o es troben en un procés judi-
cial pendent de tramitació mentre persisteixi la pandèmia de Covid-19.

II.8. Afers socials

51
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aprovar per mitjà d’un decret una nova fitxa del contracte programa amb els 

municipis, prorrogat des del 2019, que hauria d’anar acompanyada d’un fons econò-
mic suficient per a atendre les derivades socials de la pandèmia.

b) Consolidar el sistema de serveis socials municipals, a ampliar-ne la ràtio i a 
incorporar la figura del psicòleg per a donar una resposta integral, ràpida i efecti-
va a l’increment de la demanda assistencial prevista i de malalties psicològiques i 
mentals.

c) Obrir immediatament totes les oficines de benestar social de Catalunya.
d) Prioritzar la cobertura de baixes, permisos i excedències, ja que es preveu que 

els serveis socials rebran un increment important de demandes tant de prestacions 
com d’acompanyament de persones i famílies víctimes de la crisi derivada de la pa-
ràlisi econòmica.

e) Revisar i ampliar la cartera de serveis socials i aprovar-ne una de nova.

52
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aplicar mesures per a millorar l’accés dels ciutadans als serveis socials, a crear 

eines d’atenció social proactiva per als que tenen necessitats materials, de suport i 
d’acompanyament i que acudeixen als serveis socials bàsics en la situació de crisi 
social i econòmica derivada de la pandèmia de Covid-19 i a donar suport als equips 
bàsics que atenen els ciutadans que requereixen ajuts i prestacions socials urgents.

b) Fer una convocatòria extraordinària d’ajuts a entitats socials per a afrontar els 
impactes socials derivats de la pandèmia que permeti cobrir les necessitats socials 
bàsiques i les de suport i acompanyament social.

c) Ampliar el contracte programa de serveis socials per al 2020 als ens locals 
per a atendre necessitats creixents com les ajudes d’urgència, el suport a les perso-
nes sense llar i el reforçament dels serveis d’atenció domiciliària de les persones en 
situació de dependència.
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d) Traslladar la urgència a les companyies subministradores d’energia perquè 
signin els convenis amb el Govern per a impedir talls de subministraments i es cor-
responsabilitzin del cost de la pobresa energètica que pateixen les famílies vulnera-
bles, i a crear, en col·laboració amb els ens locals, un programa de govern de gestió 
centralitzada de la pobresa energètica que permeti a les famílies obtenir descomptes 
i ajuts, a fi de garantir el dret bàsic al consum energètic a les llars.

53
El Parlament de Catalunya s’adhereix a l’acord de la declaració institucional de 

la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania sobre la gestió de l’in-
grés mínim vital, i demana al Govern estatal que compleixi les peticions que s’es-
menten en l’acord.

54
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aprovar un pla d’emergència social per la Covid-19 que permeti d’abordar 

les conseqüències de la crisi sanitària causada per aquesta pandèmia, amb una in-
cidència especial en els grups de població en situació d’especial vulnerabilitat, que 
inclogui: 

1r. Un diagnòstic de situació que permeti d’avaluar l’impacte social de la pandè-
mia de Covid-19 en els diferents grups de població, amb una referència expressa a 
l’impacte per gènere, grups d’edat, població amb discapacitat i població pertanyent 
a minories ètniques o col·lectius migrants.

2n. Una anàlisi de la resposta oferta pels sistemes de protecció social per a afron-
tar les conseqüències socials d’aquest impacte, tant en el cas de la població activa, 
des de l’àmbit de l’ocupació, com de la població inactiva, amb una referència expres-
sa als grups de població vulnerable.

3r. Les reformes que permetin de minorar aquest impacte i canalitzar una recu-
peració social, amb l’objectiu de prevenir el risc d’exclusió i corregir situacions d’ex-
clusió social, amb una consideració expressa de les situacions de cronicitat.

4t. Les garanties que es puguin desplegar, amb caràcter d’atenció d’emergència, 
sens perjudici de l’eventual vocació de permanència, per a afrontar circumstàncies 
específiques de privació material severa que determinen la situació de pobresa de les 
persones que en són beneficiàries, en necessitats relacionades amb drets bàsics com 
l’alimentació, l’habitatge, la salut o l’educació, entre d’altres.

b) Elaborar una estratègia de prevenció i lluita contra l’exclusió social post-Co-
vid-19, que permeti d’actualitzar les línies d’actuació i les polítiques adreçades a la 
promoció de la inclusió social, la prevenció del risc d’exclusió i l’atenció a l’exclu-
sió social. En aquesta nova actualització, amb la finalitat d’abordar l’impacte social 
causat per la crisi sanitària de la Covid-19 i integrar les polítiques que s’han posat en 
marxa durant els darrers mesos per a afrontar-ne les conseqüències, s’han d’abordar 
específicament, entre altres, almenys els aspectes següents: 

1r. Els mecanismes de coordinació i cooperació amb les entitats locals necessaris 
per a garantir la coherència de les polítiques de lluita contra la pobresa i l’exclusió 
social, promovent la igualtat social entre tots els ciutadans amb independència del 
lloc de residència.

2n. El reforç de les polítiques destinades, amb caràcter específic, a atendre si-
tuacions de pobresa infantil, reforçant els programes actuals adreçats a procurar la 
garantia dels drets bàsics de tots els infants, amb la participació de les accions em-
preses per l’Alt Comissionat per a la Lluita contra la Pobresa Infantil.

3r. L’atenció prestada atenent les circumstàncies específiques dels grups més vul-
nerables de població, amb perspectiva de gènere i edat, amb una referència especial 
a les necessitats de les persones amb discapacitat, les persones pertanyents a mino-
ries ètniques o col·lectius migrants, i de les que viuen en entorns rurals.
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c) Actualitzar el Pla territorial sectorial d’habitatge per a incorporar-hi l’objectiu 
de promoure un nombre suficient d’habitatges socials amb la finalitat d’establir les 
bases que permetin d’atendre les necessitats habitacionals del conjunt de la població, 
i també el desplegament de mesures específiques adreçades a abordar les situacions 
d’infrahabitatge i d’assentaments barraquistes que encara persisteixen a Catalunya.

d) Establir mecanismes de prevenció que detectin els processos d’exclusió abans 
que les persones acabin vivint al carrer i incorporar en aquests processos els agents 
socials i les àrees de l’Administració que hi puguin intervenir, com ara policia local, 
Mossos d’Esquadra, centres de salut i serveis socials, entre d’altres.

e) Agilitar els tràmits perquè el Fons d’Ajut Europeu per a les Persones Més 
Desafavorides (FEAD) arribi ara mateix a les famílies que més ho necessiten per a 
cobrir-los les necessitats alimentàries i d’higiene bàsiques, especialment en els con-
textos de més vulnerabilitat.

f) Actualitzar dades sobre pobresa infantil a Catalunya utilitzant òrgans ja creats 
com l’Observatori de Drets de la Infància per a definir polítiques públiques i imple-
mentar mesures reals i efectives per a combatre la pobresa infantil.

g) Avaluar les conseqüències a curt, mitjà i llarg termini que tindrà per als joves 
la crisi de la Covid-19.

h) Reforçar els serveis socials bàsics en coordinació amb els serveis socials mu-
nicipals, per a la detecció, la identificació i l’actuació davant de qualsevol forma de 
violència contra els infants.

i) Impulsar la formació en l’àmbit de la prevenció i les actuacions per a la lluita 
contra la violència infantil en tots els camps i professions que tinguin interrelació 
amb infants (docents, personal de l’àmbit sanitari, centres de menors, personal de 
centres de justícia juvenil, professionals de l’àmbit del lleure, professionals de cen-
tres de menors amb discapacitat).

55
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incrementar la despesa social prevista per al 2020 en el marc de la necessà-

ria reestructuració i priorització dels pressupostos de la Generalitat per a enguany.
b) Incrementar en almenys 20 milions d’euros la dotació pressupostària destina-

da a la prestació econòmica de serveis bàsics creada pel Decret llei 14/2020, del 28 
d’abril, i obrir, com més aviat millor, una nova convocatòria pública per a l’atorga-
ment de la prestació econòmica de serveis bàsics.

c) Posar en marxa un conjunt d’ajuts socials específics per a atendre les necessi-
tats de les famílies, especialment de les més vulnerables, a les quals la pandèmia de 
Covid-19 ha colpejat de manera més cruenta.

d) Impulsar polítiques de suport a les famílies que prevegin, entre altres actua-
cions, transferències públiques amb relació a la renda per a facilitar la conciliació 
real de la vida personal i la laboral.

e) Establir prestacions econòmiques complementàries no condicionades per a la 
cura de menors fins als tres anys d’edat.

f) Promoure polítiques públiques d’atenció social a la dependència i la criança 
que garanteixin serveis públics de qualitat, equitatius i universals.

g) Posar en pràctica iniciatives comunitàries dirigides a la cura de les persones 
dependents i sense recursos.

h) Incrementar les pensions de supervivència i les pensions assistencials actualit-
zant l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) i l’indicador de renda 
de suficiència de Catalunya (IRSC), i recuperar la pèrdua de valor acumulada per la 
congelació d’aquests dos índexs.

i) Actualitzar la cartera de serveis socials, incloent-hi la teleassistència com un 
dret.

j) Eliminar el copagament dels serveis socials.
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k) Fomentar iniciatives de conciliació a domicili que permetin garantir l’atenció 
a la infància davant els rebrots o les noves onades de Covid-19.

l) Garantir, davant els possibles rebrots o noves onades de Covid-19, el material 
de protecció individual suficient per a tot el personal de les residències per a gent 
gran i per a llurs residents, i també l’adquisició del material sanitari necessari per a 
fer front a una nova crisi sanitària.

m) Valorar socialment i laboralment els treballadors que atenen la gent gran, i 
garantir-ne la formació, la qualificació i els drets laborals.

n) Impulsar la creació de comitès d’ètica assistencial als centres i residències per 
a gent gran, i donar-hi veu a les famílies i als residents, des del respecte a llurs drets 
ciutadans i a llur autonomia i voluntat.

o) Garantir a les persones grans el dret a l’autonomia pròpia per a decidir conti-
nuar vivint a casa o amb llur família, i garantir els recursos tècnics i econòmics per 
a poder fer efectiva aquesta decisió per part del sistema de protecció social.

p) Dotar totes les residències per a gent gran amb un programa d’atenció indivi-
dualitzada d’urgència per a detectar i atendre llurs necessitats sanitàries més imme-
diates, tant pel que fa al personal que hi treballa com als residents.

q) Mantenir permanentment una borsa de personal que permeti d’ampliar la do-
tació de personal de les residències per a gent gran quan la situació sanitària o epi-
demiològica ho requereixi.

r) Incrementar i perioditzar permanentment les tasques de neteja i desinfecció 
dels centres de dia i residència per a gent gran.

s) Fomentar, amb els ajuntaments, l’establiment de protocols d’atenció a la gent 
gran especialment vulnerable per a garantir que les persones grans que viuen totes 
soles i no poden recórrer a un tercer puguin adquirir productes d’alimentació sense 
necessitat de sortir de casa.

t) Renovar, en col·laboració amb les entitats socials i els ens locals, el pacte per a 
la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social, per a donar continuïtat a la lluita 
contra aquesta problemàtica social i planificar la resposta a les necessitats sorgides 
amb motiu de la pandèmia de Covid-19.

u) Millorar i aplicar noves mesures especials de prevenció i suport contra la vio-
lència de gènere en situacions de confinament.

56
El Parlament de Catalunya expressa la necessitat de fer complementaris i sub-

sidiaris l’ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania, d’acord amb el que 
estableix l’article 4.5 de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de 
ciutadania.

57
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Establir, en el termini d’un mes, els canvis tècnics i legislatius per a fer efectiu 

el cobrament de l’ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania, assegurant 
que els beneficiaris tinguin garantits els ingressos mínims recollits per la disposi-
ció transitòria tercera de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de 
ciutadania.

b) Comunicar a l’Institut Nacional de la Seguretat Social les dades dels actuals 
perceptors de la renda garantida de ciutadania i que poden ésser beneficiaris de l’in-
grés mínim vital. Aquest trasllat s’ha de fer amb el vistiplau dels beneficiaris de la 
renda garantida de ciutadania, en un procés que hauria d’estar enllestit el 30 de se-
tembre de 2020.

c) Assegurar que, fins que no es produeix una resolució expressa de l’Institut Na-
cional de Seguretat Social, es tindrà dret a continuar percebent la renda garantida 
de ciutadania; que no podrà ésser suspesa en el cas que l’Institut denegui l’ingrés 
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mínim vital, i sempre que es compleixin els criteris establerts per la Llei 14/2017, 
del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.

d) Incrementar els imports destinats als ajuntaments per via del contracte pro-
grama de Serveis Socials per a afrontar les gestions derivades de les diverses pres-
tacions.

e) Fer efectiva la complementarietat de la renda garantida de ciutadania amb les 
rendes del treball a temps parcial per a tots els col·lectius beneficiaris de la renda 
garantida, d’acord amb el que estableix la disposició transitòria quarta de la Llei 
14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.

f) Elevar l’import de l’índex de renda de suficiència de Catalunya durant l’any 
2020, de manera que passi dels 569,12 euros mensuals fixats actualment als 655,63 
euros mensuals, i dels 7.967,73 euros anuals actuals a 9.178,82 euros anuals. D’aques-
ta manera, quedaria compensada la pèrdua de poder adquisitiu dels seus beneficiaris 
dels darrers deu anys, període des del qual aquest índex està congelat, i es donaria 
accés a més població vulnerable a prestacions que fixen l’import de l’indicador de 
renda de suficiència de Catalunya com a índex de referència.

g) Presentar, en el termini de tres mesos, un nou mapa de prestacions socials a 
Catalunya i una estratègia per a simplificar-ne la gestió, per a tendir a unificar-les 
amb la renda garantida de ciutadania, revisant les condicions d’accés, desburocratit-
zant els tràmits i facilitant-ne un accés universal, tot garantint l’equitat, la fiabilitat 
i l’harmonització.

58
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Posar en pràctica les actuacions previstes en el Pla de suport a la indústria de 

la mobilitat i l’automoció i dotar-lo dels recursos necessaris per a dur-les a terme, 
d’acord amb la Moció 66/XII, sobre la política industrial.

b) Elaborar un informe de l’afectació de la Covid-19 sobre l’activitat turística 
que hi faci una aproximació des de l’anàlisi de la demanda i de l’oferta, tot conside-
rant-ne els efectes directes, i també els indirectes i els induïts.

c) Activar una línia d’ajuts directes adreçada a professionals i microempreses del 
sector turístic que, per llurs característiques i condicions, siguin més vulnerables als 
efectes de la crisi econòmica provocada per la Covid-19.

d) Activar una línia d’ajuts directes adreçada al comerç, procurant garantir la 
continuïtat dels establiments comercials que han vist amenaçada llur viabilitat pels 
efectes econòmics de la pandèmia de Covid-19.

e) Impulsar mesures d’ajut a les empreses del sector del transport de mercaderies 
i viatgers que han vist reduïda llur activitat totalment o parcialment, per tal de pal·liar  
els efectes de la crisi de la Covid-19, i preparar el sector per a modernitzar-se per 
mitjà de la descarbonització, la digitalització i el reforç global.

f) Reforçar el suport de la banca pública als sectors econòmics més afectats per 
l’emergència sanitària, oferint liquiditat a autònoms, pimes i empreses per a assegu-
rar, així, llocs de treball i mitigar els efectes de la Covid-19.

g) Cercar els mecanismes adequats per a donar resposta a les necessitats econò-
miques que l’organització d’activitats esportives ha generat o generarà a les entitats 
esportives i a les administracions locals a causa de la Covid-19.

h) Augmentar les partides pressupostàries destinades a subvencions per l’orga-
nització d’activitats esportives que tinguin un impacte significatiu en el sistema es-
portiu català.

i) Impulsar els projectes de recerca i innovació en tecnologies digitals avança-
des que afavoreixin la generació i l’impuls d’una nova indústria i economia per a 
Catalunya.

j) Accelerar les inversions i els projectes relatius a la tecnologia 5G aplicada als 
sectors econòmics, socials i productius per tal d’acompanyar-los en la reconversió  
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i fer-los més resilients davant el canvi de model econòmic que comporten la digita-
lització i la tecnificació.

k) Afavorir la inversió i l’aposta per projectes relacionats amb les tecnologies di-
gitals avançades, com el 5G, la internet de les coses, la intel·ligència artificial o els 
drons intel·ligents, de manera territorialitzada a tot Catalunya per tal d’afavorir la 
igualtat d’oportunitats en la generació d’aquesta nova economia digital a tot el ter-
ritori.

l) Adoptar les mesures necessàries per a posar en marxa una línia d’ajuts amb 
una dotació suficient per a obrir una línia de concessió de subvencions directes en 
l’àmbit del comerç, els serveis, l’artesania i la moda afectats econòmicament per la 
Covid-19.

m) Estudiar la viabilitat d’activar una línia immediata de microcrèdits de fins a 
25.000 euros, amb un any i mig de carència, sense comissions i a un tipus d’interès 
del 0%, per a establiments de restauració afectats per la Covid-19.

n) Desenvolupar protocols de comerç segur per a assegurar les garanties higièni-
ques i de seguretat per als empresaris, treballadors i clients en la reobertura de co-
merços i negocis, i també oferir formació al personal sobre les mesures de prevenció 
de la propagació de la Covid-19 adaptades a cada lloc de treball.

o) Crear un pla de digitalització del petit comerç que permeti de modernitzar-lo 
i adaptar-lo als nous hàbits de compra.

p) Complir el manament del Parlament de començar a treballar en els pressupos-
tos del 2021, adaptats a la crisi sanitària, econòmica i social, per a poder-los presentar 
abans del 10 d’octubre de 2020, tal com estableix la Llei de finances públiques de Ca-
talunya.

q) Incrementar significativament el pressupost en R+D+I i fixar com a objectiu 
a llarg termini que la inversió del Govern, les empreses, les universitats i les orga-
nitzacions no governamentals dedicada a aquesta finalitat sigui del 3% del producte 
interior brut, i també augmentar la col·laboració i interacció entre la recerca pública 
i la privada, per a afavorir un augment de la inversió privada.

r) Dissenyar i posar en marxa en el termini més breu possible una finestreta úni-
ca que contingui tota la informació administrativa i que centralitzi i faciliti tots els 
tràmits possibles a les famílies, els treballadors, els autònoms, les pimes i les admi-
nistracions locals i supramunicipals amb referència a la situació de crisi sanitària, 
econòmica i social provocada per la Covid-19.

s) Estudiar una reformulació de la línia de finançament de l’Institut Català de 
Finances Crèdit-Inversió, destinada al finançament d’actius fixos, materials, imma-
terials i financers, que reprodueixi el límit de la inversió sol·licitada a 25.000 euros 
i cobreixi el cent per cent d’aquesta. El termini de devolució s’ha d’ajustar en funció 
de l’import sol·licitat, però no pot ésser inferior, en cap cas, a cinc anys.

t) Estudiar una reformulació de la línia de finançament de l’Institut Català de Fi-
nances Crèdit-Circulant, destinada a despeses i necessitats pròpies dels negocis, que 
redueixi el límit de la sol·licitud a 25.000 euros, ampliï el termini de devolució a deu 
anys i atorgui fins a dos anys de carència.

59
El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir preparat l’1 de setembre de 

2020 un pla de contingència per un possible rebrot de l’epidèmia de Covid-19, que 
contingui almenys les mesures urgents de suport a les famílies i els menors vulne-
rables següents: 

a) Elaborar un informe amb les mesures i les accions que s’han dut a terme per 
a garantir les beques de menjador i les ajudes alimentàries durant el confinament 
per la Covid-19 al conjunt de menors vulnerables a les províncies de Catalunya, que 
identifiqui els punts forts i febles de la resposta donada, i elaborar un pla de futur per 
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a altres possibles crisis, que garanteixi un àpat al dia, el que normalment es pren al 
menjador escolar, als infants de les famílies més vulnerables.

b) Crear un fons de contingència especial d’ajut per a famílies.

60
El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir preparat l’1 de setembre de 

2020 un pla de contingència per un possible rebrot de l’epidèmia de Covid-19, que 
contingui almenys les mesures preventives de l’addicció a les pantalles següents: 

a) Sensibilitzar i promoure una campanya sobre la problemàtica de l’addicció a 
pantalles, que vagi més enllà del concepte d’aquesta addicció, amb l’objectiu que 
els infants aprenguin a fer un ús adequat del telèfon mòbil, les xarxes socials i els 
videojocs.

b) Reactivar urgentment la taula d’estudi de les tecnologies de la informació i la 
comunicació per a definir un pla estratègic que n’abordi específicament les addic-
cions.

61
El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir preparat l’1 de setembre de 

2020 un pla de contingència per un possible rebrot de l’epidèmia de Covid-19, que 
contingui almenys la mesura contra el maltractament i l’abús infantil següent: re-
forçar, millorar i difondre per mitjà de xarxes socials i mitjans de comunicació, el 
servei de telèfon gratuït 116-111 Infància Respon, mitjançant el qual els infants i 
adolescents poden denunciar possibles casos d’abusos sexuals, assetjament escolar, 
ciberassetjament i qualsevol forma de violència contra els infants.

62
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Analitzar l’impacte de la Covid-19 i les conseqüències físiques, emocionals i 

socials del confinament i de la crisi econòmica que se’n deriva sobre infants, ado-
lescents i joves. Per aquest motiu, és clau aprofitar el coneixement i l’expertesa del 
sector i dels professionals, i també dels òrgans d’assessorament, com l’Observatori 
dels Drets de la Infància.

b) Promoure, més enllà dels mesos d’estiu, el lleure educatiu, en tant que és un 
estímul imprescindible per al desenvolupament vital d’infants i adolescents, i la in-
serció laboral dels joves. En aquest sentit, és imprescindible, des d’una òptica co-
munitària, entendre l’educació en el lleure com una part indestriable de l’educació 
formal, i per tant cal promoure i potenciar la col·laboració entre l’educació formal i 
la no formal i garantir el reconeixement de l’educació en el lleure com un agent més 
de la comunitat educativa.

c) Continuar impulsant ajuts a la pobresa infantil i l’atenció a les situacions de vul-
nerabilitat des de l’òptica dels drets dels infants i adolescents i de la cohesió social.

d) Canviar la perspectiva adultocèntrica amb què s’ha afrontat la gestió de la 
pandèmia i incorporar-hi elements essencials per a la consideració dels infants, ado-
lescents i joves com a ciutadans de ple dret. En aquest sentit, el Parlament de Cata-
lunya insta el Govern a: 

1r. Preservar drets elementals dels infants i adolescents, com el de llur salut in-
tegral –física, emocional i mental– i llur educació.

2n. Considerar l’opinió dels infants i adolescents i posar sempre llurs necessitats 
en el centre.

3r. Millorar la comunicació per a adaptar-la a les edats i els nivells de maduresa 
dels infants i adolescents, amb la finalitat que la informació els sigui comprensible.

4t. Permetre als infants i adolescents el gaudi a l’aire lliure, el contacte amb la 
natura i el dret a l’espai públic en condicions de seguretat.
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5è. Preservar, en cas d’un nou confinament, els àmbits essencials de detecció de 
situacions de risc, com els serveis de pediatria, l’escola, el lleure educatiu o els ser-
veis socials.

6è. Impulsar accions de conciliació laboral i familiar amb una perspectiva de gè-
nere i corregint possibles situacions discriminatòries o d’exclusió social.

7è. Ajudar les famílies en l’acompanyament pedagògic i emocional dels fills, en 
la revinculació dels infants i els adults amb les escoles i en l’aprenentatge de noves 
rutines higièniques, de prevenció i d’autocura.

63
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Convertir el benestar de la infància en un eix vertebrador de les polítiques 

públiques destinades a afrontar les conseqüències de la Covid-19 i a garantir que 
la resposta en aquest àmbit sigui integral i prengui en consideració d’una manera 
coordinada aspectes com la salut, l’educació, l’habitatge i l’accés a les activitats de 
lleure dels infants.

b) Quantificar abans que comenci el nou període escolar el nombre d’infants i 
adolescents en situació de malnutrició, tal com estableix el Protocol per a la detec-
ció i seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents, i 
a desplegar un pla que garanteixi que llurs dificultats actuals d’accés a l’alimentació 
no es cronifiquin.

c) Posar en marxa un pla amb casals i activitats d’estiu destinats als infants i ado-
lescents de famílies més vulnerables i a posar l’accent en el fet que els dispositius 
que es despleguin serveixin per a detectar les situacions que s’han produït durant el 
confinament i que necessiten ésser abordades amb urgència.

d) Posar en marxa un pla específic de detecció i abordatge de les violències con-
tra els infants generades o agreujades durant el confinament seguint el model pro-
posat per a les víctimes de violència masclista.

e) Crear un canal de denúncia i notificació per a infants i adolescents que afronten 
situacions de violència adaptat a llurs necessitats, a partir del telèfon Infància Respon 
i seguint el model de canal de WhatsApp creat per a víctimes de violència masclista.

64
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir els mitjans necessaris, la provisió de materials i els equips de pro-

tecció dels treballadors per a poder complir els protocols i l’atenció adequada dels 
residents o usuaris de residències, centres de dia i serveis d’atenció domiciliària.

b) Assegurar la suficient dotació de recursos per a una atenció sanitària de qua-
litat i la dotació i reposició de personal a les residències.

c) Promoure l’adaptació i la modificació de les mesures del pla de desescalada a 
les residències segons l’evolució de la situació a diferents centres.

d) Aprovar un pla autonòmic per a combatre la soledat de la gent gran en coor-
dinació amb les administracions locals i les entitats involucrades, amb una dotació 
econòmica proporcionada per a dur a terme, entre altres, les mesures següents: pro-
jectes de voluntariat d’acompanyament a persones grans, la col·laboració amb el ter-
cer sector social com ara la teleassistència, la construcció de pisos tutelats i l’habili-
tació de noves places d’oferta de programes destinats a la promoció de l’envelliment 
actiu i la prevenció de la dependència.

e) Impulsar iniciatives legislatives de drets de les persones grans que estableixin 
un marc comú de drets que garanteixin la participació activa i la plena integració de 
les persones grans en tots els àmbits de la vida social, cultural i econòmica.

f) Potenciar els serveis d’assistència domiciliària per a les persones en situació 
de dependència, i prioritzar l’assistència personal en particular en els casos en què 
la persona tingui reconeguda una discapacitat física.
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g) Reduir la llista d’espera per a la valoració o la revisió de la situació de depen-
dència.

65
El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir preparat l’1 de setembre de 

2020 un pla de contingència per un possible rebrot de l’epidèmia de Covid-19, que 
contingui almenys les mesures per a protegir la gent gran següents: 

a) Garantir els mitjans necessaris, la provisió de materials i els equips de protec-
ció dels treballadors d’atenció a la dependència per a poder complir els protocols i 
l’atenció adequada de les persones residents o usuàries de residències, centres de dia 
i serveis d’atenció domiciliària.

b) Impulsar recomanacions de coordinació entre els diferents nivells de l’Admi-
nistració pública referents als diversos recursos d’atenció a la gent gran.

c) Davant un possible nou brot epidèmic, garantir una atenció de qualitat tant en 
residències públiques i privades, en els centres de dia i en els serveis d’atenció do-
miciliària (SAD) com en la necessitat d’atendre persones grans que actualment no 
són usuàries del SAD o dels serveis socials.

d) Reforçar la seguretat i evitar el frau de què han estat objecte algunes persones 
grans en llurs domicilis particulars durant el confinament, i també la transparència 
i la informació relacionada amb la gent gran.

e) Dur a terme una campanya de sensibilització i informació perquè els profes-
sionals de farmàcia comunitària puguin detectar i fer el seguiment de les persones 
especialment vulnerables a l’aïllament i a la solitud per a prevenir situacions de de-
satenció en els domicilis durant períodes de confinament.

f) Establir mesures d’acompanyament de la gent gran amb èmfasi en totes les 
xarxes de proximitat i d’assistència primària.

66
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Establir un pla de pagament dels deutes pendents amb les entitats i empreses 

del tercer sector social que gestionen serveis públics i que han estat directament im-
plicades en el manteniment dels serveis durant la pandèmia.

b) Impulsar immediatament la tramitació del projecte de llei d’acció concertada.

67
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Demanar a l’Estat la derogació de la Llei orgànica 4/2000, de l’11 de gener, 

sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i a pre-
sentar i defensar davant el Govern espanyol les mesures normatives que facilitin 
els mecanismes d’arrelament i permetin regularitzar administrativament les més de 
150.000 persones que s’estima que viuen a Catalunya en situació irregular, 600.000 
a l’Estat. Aquesta proposta haurà de fer aportacions específiques per als treballadors 
de les cures i els joves migrats no acompanyats.

b) Obrir una línia d’ajuts per a fomentar la contractació de treballadors de les 
cures en situació administrativa irregular a fi de fomentar-ne l’arrelament social, la 
regularització administrativa i l’exercici del treball amb contracte i amb els matei-
xos drets i deures que la resta de treballadors.

c) Obrir una línia d’ajuts per a promoure processos de regularització per mitjà 
de l’arrelament social, a partir del suport a l’assessorament jurídic d’empreses i tre-
balladors i el foment de la creació de projectes d’autoocupació, de cooperatives de 
treball i de formació ocupacional.

d) Obrir una línia d’ajuts per a cursos de serveis de primera acollida –de català, 
sobre el coneixement del mercat de treball, sobre la societat catalana o sobre igual-
tat– destinats a l’obtenció de l’informe d’arrelament social.
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e) Mantenir, malgrat les retallades de l’Estat als fons de polítiques actives d’ocupa-
ció, la línia ACOL dels programes de formació i treball que subvencionen la contrac-
tació de persones en situació administrativa irregular i llur consegüent regularització.

f) Defensar i aplicar totes les propostes de la Declaració de la Taula de Ciutada-
nia i Immigració en defensa d’un procés de regularització administrativa que ens 
ajudi a sortir de la crisi abans i amb igualtat.

g) Adoptar les mesures i dur a terme les actuacions necessàries per a continuar 
donant la formació necessària a tots els membres de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra perquè compleixin els principis d’actuació policial en totes les 
identificacions i evitar així qualsevol pràctica discriminatòria que es pugui donar en 
les identificacions i en qualsevol altre tipus d’actuació policial.

h) Establir mecanismes que fomentin la integració de la diversitat en la cultura 
corporativa de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i a promoure mesu-
res efectives perquè els procediments policials s’adeqüin a la realitat social i cultural 
de Catalunya.

i) Elaborar un pla per a eliminar els criteris discriminatoris de base ètnica o ra-
cial en les identificacions policials dutes a terme per les forces i cossos de seguretat 
presents a Catalunya amb competències en matèria de seguretat pública i que pre-
vingui i detecti les identificacions fetes amb aquests criteris i estableixi la interven-
ció consegüent si es produeixen.

68
El Parlament de Catalunya insta el Govern a preservar i a potenciar el compro-

mís social i l’expertesa acumulada en la gestió i la prestació de serveis per part de 
la societat civil, entre altres la del tercer sector, a l’hora de generar benestar per a la 
ciutadania en totes les seves dimensions: sanitària, social, educativa i cultural.

II.9. Dona i igualtat

69
El Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvolupar un pla amb mesures 

de lluita contra la violència masclista per a afrontar els efectes del confinament en 
aquest sentit, per a millorar la capacitat de resposta i per a assegurar que qualsevol 
dona pugui sortir d’una situació de violència masclista. Aquest pla ha d’incorporar, 
a fi de millorar la cobertura dels serveis a tot el territori, els aspectes següents: 

a) L’augment de places de serveis residencials per a facilitar a les dones en situa-
ció de violència masclista i llurs fills el suport necessari personal, psicològic, mèdic, 
social, jurídic i de lleure i la plena integració.

b) L’obertura de tres nous serveis d’intervenció especialitzada que ofereixin infor-
mació, atenció i recuperació a les dones víctimes de violència masclista i llurs fills.

c) L’obertura de nous serveis residencials especialitzats per a dones víctimes de 
violència masclista en situació de prostitució forçada i tràfic i per a dones transse-
xuals.

d) El suport a l’extensió dels serveis d’acollida d’urgència a tots els municipis de 
Catalunya.

70
El Parlament de Catalunya constata que la pandèmia ha posat de manifest el gran 

risc que pateixen determinats col·lectius vulnerables, entre els quals les dones que 
exerceixen la prostitució, especialment a peu de carretera a les comarques gironines 
frontereres amb la Catalunya del Nord i França, tant per llur situació socioeconò-
mica i llur seguretat com per les conseqüències sanitàries, que poden ésser espe-
cialment greus en el context de la crisi sanitària. Per aquest motiu, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern a posar en marxa els mecanismes adequats per a garantir 
la seguretat i els drets de les dones en contextos de prostitució i a demanar al Go-
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vern de l’Estat i al Congrés dels Diputats que, amb relació a aquesta qüestió, actuïn 
d’acord amb llurs competències.

71
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reforçar els pressupostos de l’Institut Català de les Dones amb la creació d’un 

fons específic que garanteixi que l’impacte de la Covid-19 no comportarà un retro-
cés dels avenços aconseguits en les polítiques d’igualtat a Catalunya.

b) Posar en marxa un pla específic que garanteixi que l’ocupació femenina no es 
recuperi a un ritme més lent que l’ocupació masculina, i que impedeixi que els llocs 
de treball que ja eren precaris es precaritzin encara més, amb l’impuls de progra-
mes específics per a abordar les necessitats de les cambreres de pis dels hotels, les 
cuidadores, les treballadores domèstiques i altres col·lectius altament precaritzats.

c) Impulsar un pla específic per a abordar la situació de les famílies monopa-
rentals femenines, acompanyat d’un pressupost adequat, que garanteixi la protecció  
i els drets de totes les dones soles que tenen llar i fills a càrrec.

d) Convocar la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la 
Violència Masclista, amb caràcter d’urgència, perquè posi en marxa un grup de tre-
ball específic per a abordar l’impacte de la Covid-19 i el confinament en les víctimes 
de violència masclista.

e) Crear un fons específic que permeti reforçar els serveis d’atenció a les víctimes 
de violència masclista, ampliant la dotació dels serveis d’intervenció especialitzada en 
violència masclista (SIE) i els serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD), i al-
hora garantint la feina de les entitats que fan atenció directa i ampliant de manera su-
ficient els recursos d’acompanyament psicològic i d’habitatge per a totes les víctimes 
de violència masclista, incloses les que són objecte d’explotació sexual i, amb la crisi 
sanitària, han quedat totalment exposades.

72
El Parlament de Catalunya dona suport i fa seu el document presentat pel Con-

sell Nacional de les Dones de Catalunya, que amb el títol «En la crisi del Covid-19 
visibilitzem la precarietat amb perspectiva de gènere», planteja la necessitat d’un pla 
de mesures d’emergència social per a poder fer front a la situació extrema que viu 
la societat catalana, amb visió de gènere i classe, per a poder atendre els col·lectius 
amb situació de vulnerabilitat més gran i evitar que s’incrementin les desigualtats  
i que tornin a ésser aquests col·lectius els que paguin en més gran mesura les conse-
qüències de la crisi sanitària, econòmica i social.

73
El Parlament de Catalunya constata que la crisi econòmica i social s’ha vist 

agreujada i accentuada per la crisi sanitària provocada per la Covid-19 i ha fet evi-
dents els límits i les desigualtats d’un model econòmic capitalista i patriarcal, que 
les dones pateixen més els impactes de la crisi i que, històricament, s’han descar-
regat sobre les dones les tasques de cura física i emocional de les persones i de la 
vida, a la vegada que se’ls ha negat tot reconeixement social i valor econòmic, tant 
si aquestes tasques es duen a terme de manera remunerada i precaritzada com si es 
fan de manera gratuïta.

74
El Parlament de Catalunya vol reconèixer explícitament el valor de les cures, i 

manifesta la necessitat de posar al centre de les polítiques el valor dels treballs de 
cura i la necessitat de pensar mesures per a fer front a la desvalorització social i 
econòmica d’aquestes tasques. Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya expres-
sa el seu reconeixement a totes les dones que s’han trobat en primera línia d’aquesta  
emergència sanitària i social, com a principals cuidadores a les llars, com a tre-
balladores i professionals sanitàries, educadores, treballadores socials, netejadores, 
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voluntàries i treballadores en àmbits de les cures no remunerats, en tant que sectors 
professionals en què les dones són el personal majoritari.

75
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Implantar els mecanismes institucionals i els recursos tècnics especialitzats 

necessaris per a garantir de manera efectiva que totes les polítiques públiques de la 
Generalitat tenen en compte l’impacte de gènere per a donar resposta a la situació 
de desigualtat i exclusió que pateixen les dones i que s’ha vist agreujada amb la pan-
dèmia de la Covid-19, per a avançar així, també, en la transversalització i la coordi-
nació efectiva de polítiques feministes en totes les àrees del Govern.

b) Estudiar la modificació de Llei de la renda garantida de ciutadania i desple-
gar-la d’una manera efectiva, amb la flexibilització dels requeriments d’accés i l’am-
pliació del criteri d’excepcionalitat que estableix l’article 7.3 de la Llei, per tal de 
facilitar l’accés immediat a totes les persones en situació de risc d’exclusió social i, 
en particular, les més afectades per l’impacte de gènere, com les treballadores de la 
llar, les treballadores sexuals i les víctimes de tràfic amb finalitats d’explotació se-
xual, les dones responsables de famílies monoparentals femenines amb pocs ingres-
sos i les dones víctimes de violència masclista.

c) Augmentar els recursos econòmics i humans que calguin per a garantir la dis-
ponibilitat urgent d’habitatge de protecció social per a dones soles i amb famílies 
monoparentals que estan vivint en condicions de precarietat en l’àmbit de la llar, 
amb l’ampliació de les places d’emergència i els recursos de habitatge d’inclusió de 
les entitats socials.

d) Incorporar criteris específics i de priorització en el ajuts al lloguer ordinaris i 
en els ajuts d’emergència adreçats especialment a dones en situació de vulnerabili-
tat, especialment les famílies monoparentals femenines, les treballadores sexuals i 
les víctimes de tràfic amb finalitats d’explotació sexual, i també les dones en situació 
de violència masclista.

e) Implementar recursos d’urgència específics per a les dones sense llar que com-
portin una protecció real i efectiva per a les situacions de violència masclista que 
puguin patir, tant si dormen al carrer com en centres de recursos mixtos.

f) Garantir la salut sexual i els drets sexuals i reproductius de totes les dones in-
dependentment de llur situació legal i administrativa.

g) Implementar un pla per a l’ocupació femenina que actuï sobre les causes de la 
feminització de la pobresa i garanteixi condicions per a eliminar la precarietat dels 
sectors més altament feminitzats, amb mesures de xoc contra la feminització de la 
pobresa i recursos per a la inserció laboral de les dones. En concret, i com a mínim, 
s’han de crear plans d’ocupació per a dones en situació de violència masclista, d’alta 
vulnerabilitat, monoparentals, treballadores sexuals, transgèneres i dones en situa-
ció d’irregularitat administrativa, entre altres, i també dones sense papers (d’un any 
per a poder regularitzar).

h) Revisar en clau de gènere les mesures de teletreball plantejades com a excep-
cionals, ja que sobrecarreguen el treball global de les dones, generen més obstacles 
i reprodueixen, novament, la divisió sexual dels treballs, la doble presència i la des-
igualtat en l’accés als mitjans tecnològics.

i) Reforçar i ampliar els programes de suport i ajuts econòmics a les famílies 
monoparentals femenines i equiparar-les, en tots els casos, a les famílies nombroses.

j) Garantir la intervenció integral a les dones, nenes i adolescents en situació de 
violències masclistes, mantenint, sense retallades, tots els recursos establerts en el 
Pacte d’Estat contra la violència, i reforçant els recursos socials de prevenció, detec-
ció i suport a les dones, nenes i adolescents exposades a situacions de violència que, 
en aquest context, es poden agreujar.
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k) Ampliar el personal dels serveis de la xarxa de violència per a donar resposta 
a l’atenció postconfinament, amb el reforç dels recursos tècnics especialitzats. Aug-
mentar, així mateix, les places d’allotjament de pisos de la xarxa d’acolliment, tot 
garantint que la oferta es planifica en coherència amb les necessitats detectades i en 
coordinació amb les entitats, i amb els recursos necessaris per a poder donar una 
atenció de qualitat sense precaritzar les treballadores especialitzades.

l) Crear recursos per a l’acolliment de persones LGBTI que viuen situacions de 
violència en llurs relacions afectives i sexuals.

m) Destinar recursos relatius a l’habitatge per a persones transgènere i joves 
LGBTI de quinze a divuit anys que viuen situacions de fòbia al col·lectiu i les per-
sones LGBTI en l’àmbit familiar.

n) Repensar el model de relació i fer un pla de contingència de l’Institut Català de 
les Dones i dels departaments que treballen amb les entitats d’atenció a les dones, amb 
l’objectiu de preservar aquest teixit social que està a primera línia i que han patit un ni-
vell molt alt de precarització, inestabilitat i exigències per part de l’Administració, fins 
al punt de posar en risc llur existència i la tasca feta durant molts anys d’atenció a les do-
nes, com ara l’entitat feminista Tamaia. Aquest pla de contingència, que ha d’ésser ela-
borat amb la participació de les entitats, ha de garantir la flexibilització i l’agilitació dels 
criteris de sol·licitud i justificació; ha d’assegurar la planificació i l’estabilitat de les ac-
tuacions i els recursos necessaris per a aplicar-les, tant en subvencions com en contrac-
tes, i ha d’incloure ajuts directes a les entitats petites que hagin patit una reducció dràs-
tica i involuntària dels ingressos per culpa de les mesures de contenció del coronavirus.

76
El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear, en el termini d’un any, l’Ob-

servatori contra les Violències Masclistes, com a entitat de dret públic, amb els ob-
jectius de: 

a) Facilitar l’assessorament, els recursos oportuns i l’acompanyament necessaris 
per a la lluita contra les violències masclistes.

b) Controlar i fer el seguiment del compliment de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, 
del dret de les dones a erradicar la violència masclista, i de la Llei 17/2015, del 21 de 
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

c) Crear i impulsar campanyes institucionals de sensibilització contra les agres-
sions sexuals i els assetjaments masclistes.

d) Elaborar protocols de resposta institucional contra les agressions sexistes i 
els assetjaments, entesos com a formes de violència masclista, als centres educatius  
i els espais públics i de lleure.

e) Elaborar informes regulars sobre la violència masclista.
f) Elaborar un pla urgent contra els feminicidis.

77
El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar suport a les entitats de la xar-

xa feminista que treballen per a prevenir i fer front a les violències masclistes, amb 
les actuacions següents: 

a) Accelerar el pagament de les subvencions en curs o ja justificades de les enti-
tats feministes del tercer sector i de l’economia social i solidària, i flexibilitzar els 
terminis de justificació dels projectes subvencionats.

b) Elaborar un pla de contingència per a donar suport a les entitats de l’econo-
mia social i solidària i de la xarxa feminista. Aquest pla s’ha d’elaborar de manera 
participada amb l’objectiu d’incorporar-hi les necessitats i les demandes de la xarxa 
d’entitats i col·lectius feministes.

78
El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir preparat l’1 de setembre de 

2020 un pla de contingència per un possible rebrot de l’epidèmia de Covid-19, que 
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contingui almenys les mesures de protecció a víctimes de violència masclista se-
güents: 

a) Garantir la intervenció integral a les dones en situació de violència masclista, 
mantenint, sense retallades, tots els recursos que preveu el Pacte d’Estat contra la 
violència de gènere i reforçant els recursos socials de prevenció, detecció i suport 
a les dones exposades a situacions de violència, que, en aquest context, es poden 
agreujar.

b) Iniciar i fomentar, en el marc de la campanya «Establiment Segur», campa-
nyes com la campanya «Mascareta 19» posant a disposició de les dones l’opció de 
donar la veu d’alarma a la farmàcia més propera, i essent aquest establiment qui 
contacti amb el 900.900.120 i el 112.

79
El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir preparat l’1 de setembre de 

2020 un pla de contingència per un possible rebrot de l’epidèmia de Covid-19, que 
contingui almenys la mesura d’atenció específica del col·lectiu LGTBI+ següent: ha-
bilitar un telèfon d’atenció al col·lectiu LGTBI+ que ofereixi un veritable assessora-
ment especialitzat les vint-i-quatre hores.

II.10. treball

80
El Parlament de Catalunya, en l’àmbit de la fibra òptica, insta el Govern a: 
a) Prioritzar, una vegada acomplert el seu compromís que totes les capitals de 

comarca hi estiguin connectades el 2020, les inversions necessàries per a fomentar 
el desplegament de la fibra òptica pública a tot el país.

b) Potenciar la signatura de convenis amb les diputacions per a fomentar accions 
conjuntes per al desplegament de la fibra òptica, a fi d’assolir el compromís de con-
nectar-hi tots els municipis amb nuclis poblats de més de cinquanta habitants el 
2023 i accelerar-n’hi l’arribada.

c) Continuar oferint suport tècnic i acompanyament en els plans de desplegament 
de la fibra òptica que impulsin les administracions públiques catalanes per a accele-
rar-ne l’arribada als municipis.

81
El Parlament de Catalunya, pel que fa als àmbits i òrgans de la funció pública, 

insta el Govern a: 
a) Impulsar un marc de regulació de la prestació de serveis en la modalitat de 

teletreball per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat i els seus or-
ganismes autònoms, garantint la negociació en els espais de concertació i negociació 
col·lectiva de la funció pública.

b) Posar a disposició dels treballadors públics les eines i els mitjans adequats per  
a teletreballar, a garantir-los la formació per a la prestació de serveis en la modalitat de 
teletreball i a impulsar les mesures corresponents d’acompanyament i de garantia de la 
prevenció de riscos laborals.

c) Crear una comissió d’avaluació que continuï i avaluï la implantació del teletre-
ball, proposi millores en la implantació i segueixi com es desenvolupa la prestació 
de serveis en aquesta modalitat.

82
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Go-

vern espanyol: 
a) La pròrroga dels expedients de regulació d’ocupació tramitats durant l’estat 

d’alarma més enllà del 30 de juny de 2020, a introduir fórmules que flexibilitzin 
la reincorporació al treball d’acord amb el sector i les activitats de les empreses, a 
garantir les prestacions d’atur dels treballadors i que en aquests supòsits no se n’ex-
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haureixi la durada màxima, a mantenir les garanties de l’ocupació en les limitacions 
dels acomiadaments i a establir sistemes de bonificació proporcionals respecte a les 
cotitzacions empresarials.

b) Garanties excepcionals en matèria de prestacions i subsidis d’atur per a tre-
balladors fixos discontinus, treballadors de la llar, artistes i altres col·lectius que no 
s’hagin pogut reincorporar a llur activitat per les conseqüències de la crisi sanitària.

c) La derogació de les reformes laborals, en especial pel que fa a la recuperació im-
mediata de l’autorització administrativa dels expedients de regulació d’ocupació per 
part de les autoritats laborals i la prelació del conveni col·lectiu sectorial d’àmbit català 
respecte al conveni d’empresa.

d) El traspàs a la Generalitat de les polítiques passives d’ocupació, d’acord amb 
l’Estatut. Mentrestant, el Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar al Go-
vern espanyol que doti urgentment el Servei Públic d’Ocupació Estatal dels recursos 
necessaris per a gestionar les prestacions i els subsidis per desocupació dels treba-
lladors i les nombroses incidències produïdes.

e) El traspàs a la Inspecció de Treball de les competències relatives a la seguretat 
social, tal com estableix l’Estatut.

f) El retorn dels recursos distribuïts per la Conferència Sectorial d’Ocupació i 
Assumptes Laborals provinents de les cotitzacions d’empreses i treballadors cata-
lans, ara reduïts el 55%, i a fer una nova convocatòria en què s’atorguin a Catalunya 
els més de 215 milions d’euros retinguts.

g) Una regulació legislativa urgent per a garantir els drets laborals de les perso-
nes que treballen en la modalitat de teletreball, també amb relació a les plataformes 
digitals.

83
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Desenvolupar, amb les garanties degudes, per mitjà de sistemes no presencials 

i amb l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, les mediacions en 
conflictes col·lectius i la interposició, la mediació i la resolució de les demandes de 
conciliació administrativa prèvia, tant individuals com col·lectives.

b) Establir ajuts i sistemes d’acompanyament per a la visibilització, el suport, la 
seguretat i la salut dels treballadors autònoms, i a avançar amb relació als òrgans de 
concertació i diàleg social per a aquest col·lectiu.

c) Reforçar els sistemes de mediació davant els conflictes col·lectius derivats de la 
crisi sanitària i en l’acompanyament en el retorn a l’activitat dels treballadors afec-
tats per expedients de regulació d’ocupació.

d) Incloure en el pla d’actuació de la Inspecció de Treball mesures de control del 
temps de treball i de la contractació temporal, a fi de vetllar per les condicions de treball 
i la seguretat dels treballadors, també en els nous sistemes d’organització del treball.

e) Elaborar urgentment un pla temporal per a afrontar l’impacte de la crisi sanità-
ria sobre el mercat de treball en el període de transició dels expedients de regulació 
de força major als expedients de regulació per causes ordinàries. Aquest pla ha d’in-
cloure elements pressupostaris, com ara ajuts, subvencions o prestacions, i recursos 
per a gestionar-lo.

84
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Avaluar, mitjançant l’elaboració d’un informe específic, la cobertura, la inten-

sitat i l’eficàcia de la protecció social adreçada als grups de població més vulnera-
bles, tant des de l’àmbit contributiu com assistencial, que a més de les estadístiques 
precises, inclogui recomanacions que permetin de millorar la protecció dispensada 
a col·lectius que s’han vist més exposats a l’impacte social i econòmic de la crisi 
sanitària causada per la Covid-19, inclosos, entre altres, treballadors temporals, tre-
balladors amb contractes fixos discontinus, treballadores de la llar, treballadors au-
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tònoms en activitats estacionals o de temporada, o treballadors dedicats a la venda 
ambulant.

b) Reforçar els estímuls per a l’ocupació de tots els beneficiaris de l’ingrés mínim 
vital i de la renda garantida de ciutadania, cercant d’afavorir-los i de facilitar-los al 
màxim possible les oportunitats d’inserció laboral.

c) Reforçar els programes de formació professional per a l’ocupació com un dels 
principals mecanismes d’activació per als col·lectius de menor formació acadèmica  
i professional prioritzant els sectors de més valor afegit i innovació.

d) Elaborar un pla específic amb accions i mesures concretes i reals de concilia-
ció per a treballadors amb fills o amb tasques de cures, amb l’objectiu de fer efectiva 
i real la conciliació de la vida professional i familiar durant el tancament dels cen-
tres educatius i altres restriccions imposades per la Covid-19.

e) Sensibilitzar, informar i incentivar les empreses per a promoure el teletreball 
en totes les tasques que ho permetin, com a opció satisfactòria per a ambdues parts 
i per a adaptar-se a la «nova normalitat». Així mateix, valorar altres opcions de 
conciliació laboral, com l’adaptació de l’horari, la reducció de jornada i el permís 
retribuït.

f) Garantir la continuïtat dels centres especials d’ocupació i revisar-ne la norma-
tiva actual, i elaborar un pla de reactivació que garanteixi la viabilitat econòmica 
d’aquests centres, i també els llocs de treball i un futur digne per a les persones amb 
discapacitat, amb la col·laboració de patronals, sindicats i entitats socials. Aquest pla 
hauria de tenir en compte les principals reivindicacions del sector, i també la pro-
moció d’activitats amb més valor afegit, la creació de clústers innovadors o vivers 
de centres especials d’ocupació en activitats d’alt valor afegit o infrarepresentades 
en el sector, i la millora de la formació de persones amb discapacitat amb ofertes de 
formació oficial més acordants amb els avenços empresarials i tecnològics actuals.

g) Revisar i actualitzar d’una manera continuada i constant els protocols espe-
cífics de prevenció de riscos laborals i preservació de la salut de professionals de 
farmàcies, supermercats, atenció al públic, missatgeria, transportistes, personal del 
servei d’atenció domiciliària, residències, centres de dia, centres ocupacionals i altre 
personal dels recursos d’atenció i protecció social.

85
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reobrir les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en els propers 

quinze dies, garantint les mesures de seguretat per als usuaris i els treballadors.
b) Incrementar el personal tècnic de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya per a donar resposta a l’increment de demanda dels ciutadans, amb l’ob-
jectiu d’acostar-se a les ràtios fixades per l’Organització Internacional del Treball.

c) Executar de la manera més ràpida possible el desplegament de les estratègies 
territorials, per a fomentar l’adaptació de les programacions en matèria d’orientació, 
formació i promoció de l’ocupació a les necessitats del territori.

d) Impulsar processos d’alfabetització digital per als col·lectius vulnerables que 
n’estan exclosos, per tal d’adaptar llurs aptituds als requeriments de demanda del 
mercat, especialment després de la crisi generada per la Covid-19.

e) Revisar el catàleg actual de formació, orientant-lo cap a continguts que corres-
ponguin amb els objectius de transició digital i ecològica: indústria 4.0, pacte verd 
(green deal), energies renovables - fotovoltaiques, logística i indústries creatives, 
entre altres.

f) Reformular els plans d’ocupació amb noves orientacions, per tal que superin 
els models tradicionals centrats en actuacions sense possibilitats d’inserció efectiva, 
o amb molt poques possibilitats.

g) Executar els recursos per a polítiques d’ocupació provinents de l’Estat i, sobre-
tot, del Fons Social Europeu, ja que actualment no s’executen totalment.

Fascicle segon
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h) Establir un fons de finançament addicional i extraordinari per als centres es-
pecials de treball que facin una tasca socialment imprescindible i que necessitin 
equilibrar llur pressupost com a conseqüència de la Covid-19, per tal de garantir que 
continuïn fent aquesta tasca en el futur.

i) Impulsar un pla de xoc que inclogui mesures per a garantir el manteniment i 
la creació de l’ocupació de les persones amb dificultats especials i la viabilitat i sos-
tenibilitat dels centres especials de treball.

j) Aprovar un pla per a incrementar la contractació reservada per a persones amb 
especials dificultats en el conjunt de les administracions.

k) Crear noves places de serveis assistencials per a les persones amb dificultats 
especials en situació d’envelliment prematur o de deteriorament, que tindran difi-
cultats per a reincorporar-se a la feina i necessitaran un suport intensiu.

l) Reforçar l’activitat de la inspecció de treball en els espais més susceptibles de 
patir rebrots de Covid-19, com ara els escorxadors, per tal de fer complir les mesures 
necessàries per a poder treballar amb el mínim risc.

86
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir el subministrament i la disponibilitat als centres de treball de màsca-

res, equips de protecció individual i qualsevol altre material de protecció necessari 
davant la Covid-19.

b) Establir i acordar procediments d’actuació sectorials relatius a la valoració 
dels escenaris de risc davant la Covid-19 en els entorns laborals, i també garantir 
l’aplicació de mesures organitzatives, higièniques i de protecció personal.

c) Garantir que els serveis de prevenció de riscos laborals de les empreses i els 
treballadors tenen accés a la realització de les proves diagnòstiques indispensables 
per a poder fer un seguiment de la salut dels treballadors respecte a la Covid-19.

d) Establir les directrius, les instruccions i els criteris per a la realització de pro-
ves diagnòstiques per a la detecció de la Covid-19 per part dels serveis de prevenció 
de riscos laborals de les empreses.

e) Crear línies d’ajuts destinades a petites empreses i autònoms que els ajudi a fer 
front als costos derivats de l’adquisició d’equips de protecció individual i de mitjans 
de protecció col·lectiva.

f) Reforçar la Inspecció de Treball i la col·laboració d’aquesta amb els Mossos 
d’Esquadra per a fer complir les normes de seguretat i salut en els àmbits laborals.

g) Fomentar, en el marc del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, la fixa-
ció de les condicions de l’exercici del teletreball per a garantir, d’una banda, els drets 
laborals dels treballadors, i de l’altra, el dret a la desconnexió digital.

h) Reprendre els treballs del pacte per a la reforma horària com a marc que per-
meti d’organitzar el temps social i laboral de manera harmònica, posant en el centre 
el temps dedicats a les cures i a la corresponsabilitat.

i) Aprovar un pla d’ajudes econòmiques i assistencials per a pal·liar els efectes de 
la crisi sanitària de la Covid-19 en l’àmbit laboral i familiar. Aquest pla ha de con-
tenir, com a mínim, els aspectes següents: 

1r. Prestacions econòmiques per a garantir que els treballadors que s’han vist 
afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) o que es troben 
en situació de desocupació, i que encara no han percebut cap remuneració o no po-
den ésser destinataris de prestació, tinguin un mínim ingrés vital.

2n. Mesures assistencials que facin possible la conciliació de la vida familiar i 
la laboral de les famílies amb fills menors de catorze anys o amb persones depen-
dents a càrrec, posant atenció en les famílies més vulnerables o amb més dificultat 
per a conciliar la vida familiar amb la laboral, com ara les famílies nombroses o 
monoparentals.

j) Sol·licitar al Govern d’Espanya: 
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1r. La consideració d’accident laboral amb caràcter general per a tots els treba-
lladors que han estat contagiats de Covid-19 al lloc de treball.

2n. L’assumpció a càrrec de l’Estat de les baixes per malaltia des del primer dia 
quan els empleats estan en quarantena o estan malalts de Covid-19.

87
El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir preparat l’1 de setembre de 

2020 un pla de contingència per un possible rebrot de l’epidèmia de Covid-19, que 
contingui almenys les mesures per a garantir el manteniment de serveis essencials 
següents: 

a) Posar en marxa una borsa d’ocupació per a cobrir necessitats de substitució de 
treballadors i autònoms que presten serveis essencials.

b) Aplicar un protocol específic de prevenció de riscos laborals i preservació de 
la salut a professionals de supermercats, atenció al públic, missatgeria i transportis-
tes i personal del servei d’atenció domiciliària (atenció domiciliària a persones de-
pendents i amb discapacitat) amb material profilàctic com mascaretes, guants i gels,  
entre d’altres.

88
El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir preparat l’1 de setembre de 

2020 un pla de contingència per un possible rebrot de l’epidèmia de Covid-19, que 
contingui almenys la mesura per a garantir la conciliació següent: habilitar un telè-
fon d’assessorament i informació per a empreses i treballadors per a assegurar que 
ningú no hagi de renunciar a la feina per la manca de mesures i polítiques públiques 
de conciliació.

II.11. Economia i empresa

89
El Parlament de Catalunya, amb relació a les infraestructures, insta el Govern a: 
a) Finalitzar, l’any 2021, el desplegament de la fibra òptica per tot el territori de 

Catalunya, de manera que arribi a tots els municipis, per a permetre la connexió a 
infraestructures i serveis públics del país, i facilitar el desplegament de nous serveis.

b) Desplegar la tecnologia mòbil 5G per tot el territori de Catalunya, per a fer 
possible el desenvolupament de nous serveis que beneficiïn tant l’economia com la 
societat en conjunt, i per a facilitar l’alta velocitat, la capacitat i l’ús massiu de les 
dades en benefici de sectors econòmics com ara l’automoció, la salut, el transport o 
les utilitats (utilities).

90
El Parlament de Catalunya, amb relació a les persones, insta el Govern a: 
a) Garantir la connexió gratuïta per mitjà de dispositius per als alumnes des de 

l’educació infantil fins a la universitat per al curs 2020-2021, tenint en compte que 
l’inici del curs es pot efectuar de manera semipresencial a causa de la crisi de la 
Covid-19.

b) Desenvolupar un programa d’aprenentatge en línia de l’alumnat i proporcionar 
als docents i als centres educatius les eines digitals i els recursos pertinents perquè 
puguin donar continuïtat a l’aprenentatge en termes d’equitat i qualitat.

c) Incorporar a l’atenció primària mecanismes de telemedicina i millores tecno-
lògiques, sense que això impliqui una pèrdua de la qualitat assistencial ni un aban-
donament dels ciutadans aliens a la digitalització.

d) Crear un programa d’alfabetització digital universal, contra l’escletxa digital, 
especialment intensiu en la capacitació digital per a col·lectius en risc d’exclusió di-
gital.

e) Crear un programa especial d’alfabetització digital orientat al millorament de 
la capacitació de col·lectius de treballadors en atur, i també de treballadors en actiu 
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que estiguin en processos de canvis tecnològics o que hagin d’incorporar eines de 
teletreball.

f) Treballar, conjuntament amb les operadores de telecomunicacions, en acords 
de col·laboració publicoprivada per a garantir la connectivitat universal.

91
El Parlament de Catalunya, amb relació a les empreses, insta el Govern a: 
a) Crear un programa específic, dotat amb 10 milions d’euros, per a afavorir la 

transformació digital de les empreses amb l’objectiu d’incorporar les tecnologies 
de la informació i la comunicació en llurs processos de gestió de negoci, de relació 
amb tercers, de comerç electrònic, de digitalització de serveis i de solucions, entre 
d’altres.

b) Dissenyar un programa especial de digitalització per al sector del comerç 
dotat amb 5 milions d’euros, amb l’objectiu que el comerç de proximitat s’adapti 
als canvis i les transformacions que ja s’estaven produint abans de la crisi de la Co-
vid-19 i que ara s’han accentuat, com ara hàbits de compra, pluralitat de formats, 
horaris comercials i plataformes en línia.

92
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Facilitar la liquiditat a autònoms i pimes permetent l’ajornament de les quotes 

d’amortització del primer semestres del 2020 corresponents a operacions de préstecs 
concedits per l’Institut Català de Finances.

b) Posar en marxa, per mitjà de l’Institut Català de Finances, una línia de préstecs 
i avals de menys de 100.000 euros per a microempreses i autònoms a tipus d’interès 
zero i amb un retorn de fins a deu anys, per a garantir la liquiditat i la continuïtat de 
llurs activitats davant la crisi generada per la Covid-19.

c) Concedir, per mitjà de l’Institut Català de Finances, a petites empreses i autò-
noms préstecs per a facilitar que puguin reconvertir llur activitats, amb una atenció 
especial al sector del comerç i el turisme.

d) Ampliar la prestació econòmica de fins a 2.000 € per als autònoms a perso-
nes físiques que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la facturació pels 
efectes del coronavirus en llur activitat econòmica en tots els sectors d’activitat, i no 
solament en les activitats sobre les quals es va decretar el tancament.

e) Incrementar fins als 30 milions d’euros el pressupost dels ajuts posats en mar-
xa per la Generalitat per a compensar les pèrdues per la crisi del coronavirus dels 
treballadors autònoms que no tenen fonts alternatives d’ingressos.

f) Crear, per mitjà de l’Institut Català de Finances, una línia d’avals que com-
plementin el 20% no avalat per les línies ofertes per l’Estat a pimes i autònoms per 
mitjà de l’Institut de Crèdit Oficial.

g) Posar en marxa una línia d’ajuts destinats a projectes de transformació digital 
de petites empreses amb l’objectiu de facilitar que aquestes empreses es dotin dels 
mitjans tècnics necessaris per a possibilitar el teletreball.

h) Fomentar la digitalització d’autònoms i pimes per a reforçar-ne l’activitat i 
aprofundir en l’expansió comercial a partir d’eines digitals innovadores.

i) Implantar beneficis fiscals per als treballadors per compte propi per a adquirir 
equips tecnològics destinats al teletreball.

j) Donar suport a la tasca de recerca i innovació de pimes i emprenedors amb 
línies específiques de suport que incloguin una línia d’ajuts per a projectes d’R+D i 
innovadors.

k) Elaborar un pla de reactivació econòmica i de formació en la digitalització i 
el comerç en línia destinat a les iniciatives emprenedores liderades per dones afec-
tades per la Covid-19.

l) Posar a disposició de nous emprenedors els locals comercials de titularitat pú-
blica dotats de les condicions necessàries per a la implantació immediata de pro-
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jectes empresarials i d’autoocupació, oferint-los un lloguer amb una carència de dos 
anys i rendes limitades.

m) Habilitar crèdits pont per a petites empreses i autònoms en què s’avali un 
75% dels préstecs de la quantia referida a les despeses generades durant el primer 
trimestre del 2020.

II.12. Comerç, consum i turisme

93
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Revisar i adaptar el Pla estratègic de turisme 2018-2022 i el Pla de màrqueting 

turístic de Catalunya 2018-2022 a la nova realitat derivada de la Covid-19, amb la 
priorització a curt i mitjà termini del turisme de proximitat i la projecció d’una imat-
ge de seguretat dels equipaments i instal·lacions turístics, tant públics com privats.

b) Demanar a la Unió Europea que les diverses marques turístiques de Catalunya 
s’etiquetin com a zona verda europea i que passin a formar part de la xarxa certifi-
cada de zones i corredors verds de la Unió Europea.

c) Culminar immediatament la tramitació del Pla director de càmpings amb 
l’aprovació definitiva del pla, imprescindible per al millorament d’aquest sector, tan 
important per al país, i per a desencallar importants inversions previstes en el sector.

d) Flexibilitzar els criteris dels plans del foment del turisme 2020 per a permetre 
que els ajuntaments puguin posposar les obres al 2021, en consideració de les ne-
cessitats i els costos socials sobrevinguts que han de suportar com a conseqüència 
de la Covid-19.

e) Treballar, juntament amb la resta d’administracions implicades i de les asso-
ciacions del sector, per a elaborar una campanya de promoció de Catalunya com a 
destinació turística sanitàriament segura.

f) Actualitzar urgentment els plans d’usos de les platges del 2019 per a adap-
tar-los a les mesures de seguretat necessàries per a prevenir el contagi de Covid-19.

g) Elaborar i posar en pràctica un pla de desestacionalització per a atreure turis-
tes en temporada mitjana i baixa, que tingui en compte determinats col·lectius amb 
un poder adquisitiu alt, com, per exemple, els del sector de l’esport semiprofessional 
i professional, i els turistes sèniors europeus.

h) Tenir en compte, en les campanyes de promoció turística adreçades a les re-
gions d’origen, la important i excel·lent xarxa d’albergs de joventut que hi ha a Ca-
talunya.

i) Fer una moratòria, fins a l’1 de gener de 2021, per a l’aplicació de l’increment 
de la taxa turística.

j) Establir una aliança entre les polítiques turístiques i les culturals per a una ma-
jor eficàcia en el disseny i la promoció del sector del turisme cultural.

k) Presentar al Parlament, en el termini d’un mes, el Projecte de llei de les àrees 
de promoció econòmica urbana, la tramitació del qual acumula dos anys de retard, 
que ha d’ésser una eina bàsica en la promoció del comerç.

l) Aprovar un pla per a la reconstrucció del sector comercial, dotat amb 100 mi-
lions d’euros, que permeti adaptar el sector als reptes que s’han accelerat amb la 
crisi de la Covid-19, com són la venda en línia, les diverses plataformes de venda, els 
hàbits de consum o els horaris comercials, per a fer efectiu l’impuls imprescindible 
al comerç tradicional i de proximitat.

m) Aplicar mesures complementàries de suport a les estructures empresarials 
més febles del sector turístic, la restauració i el comerç en general.

n) Aplicar mesures complementàries de suport als treballadors del sector turístic, 
la restauració i el comerç en general.
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o) Regular urgentment les condicions generals que haurà de complir el col·lectiu 
de firaires, que a Catalunya aglutina més de 4.000 famílies i la majoria són petits 
autònoms, en el procés de tornada a la màxima normalitat possible.

p) Crear una taula interdepartamental amb l’objectiu que, en el termini de sis 
mesos, s’aprovi una regulació genèrica de l’activitat firaire de Catalunya, i atorgar-li 
garanties d’estabilitat i creixement.

94
El Parlament de Catalunya, en l’àmbit del comerç, insta el Govern a: 
a) Activar polítiques de promoció i prestigi del comerç de proximitat, promovent 

des de les administracions un consum segur, responsable, de proximitat i qualitat, i fent 
èmfasi en la promoció de l’agricultura i la ramaderia de proximitat.

b) Posar en marxa línies d’ajuts i préstecs destinats a la creació de projectes 
d’emprenedoria en el sector del comerç i l’hostaleria.

c) Agilitar, des de l’Institut Català de Finances, la concessió de les línies de crè-
dit existents.

d) Valorar l’automatització de la concessió de préstecs i línies de crèdit per part 
de l’Institut Català de Finances quan l’import sol·licitat sigui inferior al 20% de la 
facturació corresponent al 2019.

e) Aprovar un pla d’estímul del petit comerç que, per mitjà d’ajuts i incentius fis-
cals, contribueixi a recuperar l’activitat minorista després de la crisi sanitària gene-
rada per la Covid-19.

f) Oferir, davant la impossibilitat de fer front al pagament del lloguer de locals 
comercials, un programa d’intermediació entre llogaters i propietaris que tingui com 
a finalitat cercar el comú acord entre les parts i que permeti de trobar fórmules de 
continuïtat dels contractes de lloguer, sia mitjançant l’ajornament, el fraccionament, 
la condonació o la reducció de la renda.

g) Impulsar, juntament amb les altres administracions públiques, la necessària 
transformació digital del sector del comerç davant els reptes de l’omnicanalitat i el 
comerç electrònic.

h) Promoure i consensuar, amb el sector del comerç i les altres administracions, 
uns horaris comercials i criteris d’ocupació de l’espai públic que incentivin la de-
manda en unes condicions de seguretat.

i) Aprofundir en la simplificació i racionalització administrativa, aprovant un 
pla de simplificació de la regulació de l’activitat comercial i econòmica que faciliti 
l’obertura de nous projectes.

j) Promoure que les administracions locals, en l’àmbit de llurs competències, 
adoptin mesures de flexibilitat i simplificació administrativa que promoguin l’acti-
vitat econòmica.

k) Planificar, juntament amb els sectors corresponents i els experts, la resposta 
davant dels rebrots i les noves onades de Covid-19 per a evitar la improvisació i de-
finir, amb prou antelació, les mesures per a lluitar novament contra el virus i la ma-
nera com aquestes mesures poden afectar l’activitat econòmica.

95
El Parlament de Catalunya, en l’àmbit del turisme, insta el Govern a: 
a) Posar en marxa, en coordinació amb el sector turístic i les altres administra-

cions, un pla per a recuperar la confiança en Catalunya com a destinació turística 
segura.

b) Dissenyar un pla d’internacionalització de Catalunya com a destinació turísti-
ca a partir dels nous comportaments i hàbits dels consumidors, i activar-lo gradual-
ment en funció de les restriccions de mobilitat.

c) Treballar, juntament amb les línies aèries i l’Estat, per a recuperar la connecti-
vitat dels aeroports catalans, especialment de l’aeroport de Barcelona - el Prat, i mi-
llorar, així, la posició de Catalunya com a destinació turística.
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d) Permetre, durant el 2020, de flexibilitzar la gestió d’obertura de les activitats 
dels establiments turístics.

e) Incrementar les accions i les campanyes per a impulsar Catalunya com a des-
tinació turística interior i de proximitat.

f) Impulsar un pla de digitalització del turisme i d’impuls de la sostenibilitat.
g) Posar en marxa programes de formació del personal del sector turístic per a 

impulsar i millorar llurs competències digitals.
h) Crear línies d’ajuts i préstecs destinats a la promoció i creació de projectes 

d’emprenedoria en el sector del turisme.
i) Impulsar la creació de programes de turisme interior destinats especialment a 

joves, gent gran i persones amb pocs recursos.
j) Promoure un pacte de suport al turisme en què el sector públic i privat treba-

llin coordinadament per a impulsar una millora del model turístic de Catalunya, fent 
més incidència en la diversificació, la sostenibilitat i la qualitat.

II.13. Indústria

96
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Adoptar les mesures necessàries per a implementar una línia d’ajuts amb una 

dotació suficient que permeti d’obrir una línia de concessió de subvencions directes 
en l’àmbit dels autònoms i les petites i mitjanes empreses industrials afectats econò-
micament per la Covid-19.

b) Impulsar un pla industrial 4.0 per a la transformació digital de la indústria ca-
talana basat en la col·laboració i la coordinació entre la Generalitat, les universitats 
i els diferents actors industrials, i amb l’objectiu d’incentivar i acompanyar els au-
tònoms i les empreses en tot el procés de digitalització amb una aposta clara per les 
energies renovables i els sectors estratègics com el de la biotecnologia o la indústria 
agroalimentària.

c) Desenvolupar un programa que analitzi i detecti, en els diferents territoris, les 
cadenes de valor de la indústria catalana incompletes per a establir i incentivar in-
versions locals que permetin d’aprofitar aquestes oportunitats per a la inversió i la 
creació d’ocupació.

d) Dotar de fons pressupostaris suficients el Pla auto per a l’adaptació del sector 
de l’automòbil.

e) Desenvolupar un pla d’indústria específic, en col·laboració amb els diferents 
sectors industrials, que permeti de garantir el subministrament de material sanitari, 
sobre la base de l’experiència adquirida amb la pandèmia de Covid-19 i com a ga-
rantia davant de possibles rebrots.

f) Dissenyar i implementar un pla de xoc específic per a la indústria agroalimen-
tària o empreses del sector primari en estat crític que n’identifiqui les necessitats es-
pecials i tingui en consideració l’estacionalitat o la inversió suportada per a pal·liar 
les pèrdues per la crisi de la Covid-19.

g) Elaborar, per mitjà del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, un estudi en 
profunditat per a avaluar la situació de les empreses industrials. Les conclusions d’a-
quest estudi han d’ésser la base per a dur a terme accions com formació específica, 
ajuts a la reutilització, avaluació de la incidència per zones concretes, entre d’altres.

h) Facilitar que el cent per cent dels polígons industrials de Catalunya tingui ac-
cés a la fibra òptica.

97
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar de manera immediata una agenda industrial ambiciosa per tal que, 

després de la pandèmia de Covid-19, Catalunya sigui més competitiva, creixi eco-
nòmicament i generi ocupació.
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b) Desenvolupar, amb un pressupost de 10 milions d’euros, un pla urgent per a 
impulsar la innovació en el desenvolupament, la recerca i la fabricació industrial 
d’elements de protecció i diagnòstic de la Covid-19.

c) Promoure l’exportació i l’accés a mercats exteriors, atesa la caiguda del con-
sum interior, amb la finalitat de mantenir les activitats productives del teixit indus-
trial i garantir l’ocupació directa, indirecta i induïda que genera.

d) Estimular la implantació de projectes d’inversió industrial per mitjà de plans 
de reindustrialització i enfortiment de la competitivitat industrial.

e) Garantir l’execució total dels compromisos pressupostaris adquirits en el marc 
del Pacte per la indústria.

f) Incrementar totes les accions i mesures adreçades a impulsar la indústria 4.0.
g) Garantir el finançament, amb l’increment dels recursos necessaris, del progra-

ma de suport a l’automoció i a la mobilitat que ha d’impulsar la transformació de la 
indústria de l’automoció.

h) Dur a terme les accions i les inversions necessàries a Idiada per a mantenir 
i impulsar la seva activitat com a infraestructura essencial per a la innovació en el 
sector de l’automoció.

i) Garantir la disponibilitat del Fons Europeu de Desenvolupament Regional pre-
vist per als centres de recerca.

j) Impulsar la renovació del Pacte per la indústria amb un horitzó temporal 2020-
2030.

98
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar una política industrial per a 

avançar cap a un model econòmic sostenible, circular i d’alt valor afegit, que sigui la 
punta de llança de la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic i, en aquest 
marc: 

a) Impulsar un pla d’inversions estratègiques, tot convertint la necessària tran-
sició energètica en un eix vertebrador del territori i fent que la innovació sigui un 
pilar de desenvolupament empresarial amb un alt valor afegit i amb millors salaris.

b) Dotar-se d’eines de planificació indicativa, a partir de les quals es pugui es-
tablir una veritable política industrial, transversal i sectorial, orientada a millorar 
l’eficiència, la resiliència i l’equitat del model productiu.

c) Reduir la dependència de la demanda externa i un superàvit exterior que, in-
cloent-hi el saldo amb la resta de l’Estat, dobla el màxim recomanat per la Unió Eu-
ropea, tot impulsant la demanda interna amb millors salaris.

d) Assegurar la capacitat de vinculació del suport públic als projectes d’inversió 
de grans empreses multinacionals, tot abandonant la idea de la subvenció i apostant 
per una entrada de capital conjunt que permeti tenir incidència sobre la seva capaci-
tat de decisió, i traslladar a l’Estat l’exigència que els ajuts extraordinaris posteriors 
a la pandèmia de Covid-19 serveixin per a garantir aquesta participació en la deci-
sió empresarial, amb mecanismes de participació de la Generalitat en les decisions 
sobre les empreses beneficiàries en territori català.

II.14. Agricultura, ramaderia, pesca i alimentació

99
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer una compra pública a productors d’aliments, procedents tant de l’agricul-

tura com de la ramaderia, la sortida als mercats dels quals ha estat dificultada per 
l’alteració i el tancament dels canals de distribució habituals, cosa que n’ha generat 
un excedent. Aquests productes s’han de destinar al Banc del Aliments.

b) Posar en marxa un pla de xoc que permeti habilitar diverses línies d’ajut des-
tinades als sectors marítims i d’economia blava, com ara l’activitat marisquera, les 
explotacions aqüícoles, les confraries de pescadors, els operadors de la cadena del 
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peix i les empreses dels centres d’activitat marítima de Catalunya, amb l’objectiu 
d’ajudar-los a superar les conseqüències socioeconòmiques provocades per la pan-
dèmia de Covid-19.

c) Promoure un pla de suport al sector vitivinícola que permeti habilitar diverses 
línies, com ara ajuts a la promoció, la destil·lació de crisi, l’emmagatzematge privat 
o la verema en verd, però també mesures estructurals i estratègiques de futur com la 
substitució del sucre per most concentrat rectificat, adreçades a cobrir tota la cadena 
de valor del sector, amb un èmfasi especial en viticultors, cellers i denominacions 
d’origen víniques.

d) Impulsar una convocatòria de crèdits bonificats i interès del 0% per a les em-
preses del sector de la flor i la planta ornamental que hagin vist considerablement 
reduïda la facturació els mesos de març, abril i maig d’enguany respecte al 2019, 
amb l’objectiu d’ajudar-les a recuperar l’activitat donant-los liquiditat.

e) Facilitar una plataforma o mercat web de relació entre productors del sector 
agroalimentari i les iniciatives socials d’aprofitament alimentari, amb l’objectiu de 
contribuir a pal·liar l’emergència alimentària i evitar el malbaratament d’aliments.

f) Incentivar la relació entre consumidors i productors de proximitat facilitant la 
comercialització, oferint als compradors informació centralitzada amb criteris de 
proximitat i posant en valor la pagesia i el sector agroalimentari, que han proveït 
d’aliments la ciutadania durant la pandèmia de Covid-19.

g) Establir un pla de comunicació adreçat a la ciutadania per a informar de la 
producció d’aliments a Catalunya, de les necessitats d’un consum sostenible i salu-
dable i de la importància de valors com l’origen, la proximitat i la contribució dels 
agricultors, ramaders i pescadors a la gestió del territori i de la mar i a la preservació 
dels valors de la sostenibilitat ambiental i la biodiversitat. La Covid-19 ha generat 
una consciència col·lectiva de reconeixement social de la tasca essencial dels pro-
ductors d’aliments. En aquest sentit, és imprescindible contribuir a donar continuïtat 
a aquest sentir general més enllà de la crisi sanitària.

h) Sol·licitar al Govern de l’Estat espanyol que ampliï, si cal, la cobertura de les 
mesures extraordinàries a les necessitats reals que el sector agroalimentari hagi re-
clamat i a les seves demandes, amb una atenció especial als àmbits vitivinícola i de 
la fruita dolça i de pinyol.

i) Reclamar al Govern de l’Estat espanyol que acceleri els treballs de la nova llei 
de la cadena alimentària, amb l’objectiu d’abordar sense més demora la manca de 
transparència i equitat en les relacions comercials entre les diferents baules de la 
cadena alimentària.

100
El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir preparat l’1 de setembre de 

2020 un pla de contingència per un possible rebrot de l’epidèmia de Covid-19, que 
contingui almenys les mesures per al sector primari següents: 

a) Mantenir actualitzats els protocols sanitaris en agricultura, ramaderia i pesca 
per a garantir el manteniment de la cadena alimentària, des de la producció fins a 
la distribució al detall, en les millors condicions de seguretat per a empreses, treba-
lladors i famílies.

b) Promoure campanyes de promoció dels productes frescos de proximitat i ela-
borats en el marc d’una dieta mediterrània, equilibrada i saludable, donant suport, 
així, als productors i a la indústria agroalimentària.

c) Impulsar incentius per a la reactivació del sector forestal com a mesura de 
prevenció de grans incendis forestals i la promoció de l’ocupació rural per mitjà de 
formació específica de mà d’obra procedent d’altres sectors productius.
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II.15. Educació

101
El Parlament de Catalunya reconeix i agraeix la tasca feta per tota la comunitat 

educativa (docents, personal d’administració i serveis, famílies i alumnat) en un mo-
ment tan excepcional en què el sistema educatiu s’ha hagut d’adaptar en només unes 
hores a un model no presencial com a conseqüència del confinament.

102
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Començar el curs 2020-2021 garantint el dret a l’educació presencial de tot 

l’alumnat dels estudis de l’etapa obligatòria, reforçant la dotació de professionals 
als centres educatius i garantint el treball en grups de convivència estables, d’acord 
amb les indicacions de les autoritats sanitàries i els responsables de riscos laborals, 
i també cercar acords transversals amb els ajuntaments i les altres administracions 
per a trobar els espais que puguin ésser necessaris en situacions concretes de pos-
sibles rebrots.

b) Trencar la bretxa digital accelerant la implantació del Pla d’educació digital 
de Catalunya, que ha de permetre de cobrir les necessitats d’accés al coneixement 
en termes d’equipaments i connectivitat de l’alumnat més vulnerable a partir de la 
transformació digital dels centres educatius, la dotació esglaonada de dispositius per 
a l’alumnat i l’activació d’un pla extraordinari de formació del professorat en com-
petència digital docent.

c) Liderar el procés de lluita per superar les inequitats des del sistema educatiu, 
no solament la fractura digital, sinó les segregacions de caràcter social o cultural o 
per raó d’origen a partir d’un programa d’actuacions pluriennal contra les desigual-
tats educatives, amb una atenció especial sobre els centres d’elevada complexitat i 
amb la participació dels ens locals. Les actuacions previstes en el programa per al 
curs 2020-2021 han d’incorporar les actuacions conjunturals i extraordinàries con-
tra les desigualtats generades durant el confinament i les actuacions estructurals i no 
conjunturals de lluita contra les desigualtats.

103
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Donar-li compte, de manera immediata, dels recursos concrets que el Departa-

ment d’Educació i el Govern en conjunt tenen previst destinar a afrontar l’emergèn-
cia educativa entre el final del curs escolar 2019-2020 i el curs escolar 2020-2021.

b) Complir els acords de la Moció 168/XII del Parlament de Catalunya, sobre 
la situació d’emergència educativa, aprovada pel Ple del Parlament el 18 de juny de 
2020, amb la concreció del calendari i dels recursos que es destinaran al compli-
ment de cadascuna de les mesures aprovades.

c) Presentar-li, en el termini d’un mes, un pla específic amb el plantejament i les 
instruccions per a atendre adequadament, el curs escolar 2020-2021, en el context 
de l’anomenada nova normalitat, les necessitats de l’alumnat amb necessitats edu-
catives especials, tant de l’educació especial com de l’escola ordinària, amb l’acord 
previ de les famílies i la comunitat d’experts.

104
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir els recursos que calguin per a poder reobrir els centres educatius amb 

presencialitat global i obligatòria i amb garanties sanitàries per a tothom, amb els 
infants al centre d’aquestes mesures. La reobertura s’ha de guiar per criteris pedagò-
gics que permetin garantir la qualitat de l’educació des de la personalització, d’acord 
amb la realitat i l’entorn de cada infant.
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b) Impulsar un diàleg sincer amb el conjunt de la comunitat educativa i la tota-
litat dels agents educatius i el món local amb l’objectiu d’acordar les condicions de 
retorn als centres educatius el curs 2020-2021.

c) Declarar serveis essencials l’escola d’educació especial i l’educació dels alum-
nes amb necessitats educatives especials, tot garantint, en qualsevol cas, la presta-
ció del servei i l’obertura dels centres. Dictar unes instruccions clares i específiques 
per a la reobertura dels centres d’educació especial i per als alumnes amb necessi-
tats educatives especials de l’escola ordinària, i deixar clara també l’aplicació de la 
modalitat compartida. Reforçar el personal de tots els centres d’educació especial 
sufragats amb fons públics per a afrontar el nou escenari, amb el garantiment d’una 
atenció integral i de qualitat a tots els alumnes, inclosos els que no poden assistir als 
centres per motius de salut.

d) Impulsar un programa específic per a detectar i afrontar les desigualtats edu-
catives generades durant el confinament, amb un suport extraordinari als centres i 
les zones d’alta complexitat educativa i amb acompanyament per als alumnes amb 
necessitats educatives específiques.

e) Desenvolupar una resposta a l’impacte de la crisi en l’etapa de zero a tres anys, 
de manera coordinada entre administracions, amb un suport a les escoles bressol 
municipals i combinant mesures educatives amb mesures socials i comunitàries per 
a facilitar la conciliació a les famílies.

f) Rescatar el sector del lleure educatiu, altament perjudicat pels efectes del con-
finament, i impulsar la represa de les activitats escolars vinculades amb aquest sec-
tor durant la tardor del 2020.

g) Apostar per un canvi de paradigma en el sistema educatiu que, reforçant el 
paper dels municipis en l’educació, connecti l’educació, l’escola, les famílies i la co-
munitat i converteixi l’educació dels espais i temps no lectius en política pública. 
Per a avançar en aquesta direcció cal incorporar als centres educatius de primària 
i secundària la figura de l’educador social en qualitat d’agent educatiu pertanyent a 
l’equip docent.

h) Promoure, de manera consensuada amb la comunitat educativa i amb els 
agents socials, un model de formació professional que permeti lluitar contra l’aban-
donament escolar prematur i impulsi l’educació al llarg de la vida.

i) Crear un programa de beques d’emergència per a alumnes d’estudis postobli-
gatoris. La crisi de la Covid-19 ha reduït els ingressos dels joves i de llurs famílies, 
que poden tenir dificultats a l’hora d’afrontar el pagament de la matrícula universi-
tària i dels cicles de grau superior per al curs 2020-2021. En aquest sentit, cal po-
sar en marxa un programa especial de beques per a assegurar l’equitat i que tots els 
joves puguin iniciar llurs estudis amb normalitat. Així, els becaris o estudiants en 
pràctiques que no les han pogudes acabar també han de poder tenir accés a aquest 
programa de beques.

j) Complir la Moció 167/12 del Parlament, sobre el model educatiu, en concret, 
garantir els ajuts alimentaris per a menors vulnerables durant els mesos no lectius de 
l’estiu per a assegurar la suficiència alimentària dels alumnes en risc d’exclusió so-
cial, per mitjà del manteniment dels moneders electrònics i altres fórmules existents.

105
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aprovar un pla de construcció i renovació de centres i d’adaptació d’instal·la-

cions alternatives fora del recinte escolar per a garantir i ampliar els espais, la se-
guretat sanitària, les noves funcionalitats, l’accés a la tecnologia i la sostenibilitat.

b) Negociar un pla d’adequació de les ràtios, dels recursos i de les plantilles cor-
responents de docents, tècnics i personal socioeducatiu per a fer compatible el dret 
a l’educació i la seguretat sanitària.
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c) Ampliar el pressupost del pla per a garantir l’educació digital en el curs escolar 
2020-2021 i evitar la bretxa digital, basat en la garantia d’equips, accés universal, 
treball en xarxa, comunitats d’aprenentatge i tutories individuals.

d) Consensuar amb la comunitat educativa les mesures anunciades amb relació 
al proper curs escolar per a assegurar la màxima presencialitat de l’alumnat i la se-
guretat de tots els membres de la comunitat educativa.

e) Garantir la formació del professorat per tal que sigui competent digitalment en 
entorns i processos d’aprenentatge a l’aula i no presencial.

f) Adaptar polítiques coordinades i intersectorials per a acompanyar els infants 
i joves d’entorns més vulnerables i amb risc d’exclusió social, posant un èmfasi es-
pecial en el suport a les famílies i en la coordinació dels serveis de salut i socials.

g) Augmentar l’oferta de places d’escoles bressol públiques per a avançar cap a 
la gratuïtat i la universalitat de l’etapa de zero a tres anys.

h) Garantir de manera efectiva la beca de menjador als 160.000 beneficiaris du-
rant els mesos d’estiu, per mitjà dels moneders electrònics o de les empreses adjudi-
catàries dels serveis de menjador escolar.

i) Garantir a les famílies vulnerables la gratuïtat dels llibres de text, el material 
escolar i les sortides incloses en el currículum del proper curs escolar.

j) Posar en marxa ajudes a les famílies per a garantir l’accés a Internet i als equi-
paments tecnològics, amb una atenció especial a les famílies del món rural i a les 
famílies amb menys recursos.

k) Aprovar un pla de xoc contra l’abandonament escolar prematur.
l) Garantir places públiques suficients de formació professional inclusiva i d’alta 

qualitat per a ampliar les capacitacions de les persones i llur accés a nous llocs de 
treball.

m) Potenciar l’oferta formativa pública a distància de l’Institut Obert de Catalunya.
n) Garantir, amb prou finançament, l’accés universal a les activitats del lleure 

(reforçament curricular, contacte amb la natura, esports, espai del migdia i alimen-
tació) i de l’educació artística.

o) Resoldre l’infrafinançament del Servei d’Educació de Catalunya, incremen-
tant, en l’horitzó del període 2020-2024, els pressupostos en educació fins a assolir 
la fita del 6% del producte interior brut (PIB) per a finançament públic en educació 
que fixa la Llei d’educació de Catalunya, molt lluny de l’actual 2,5% del PIB.

106
El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir preparat l’1 de setembre de 

2020 un pla de contingència per un possible rebrot de l’epidèmia de Covid-19, que 
contingui almenys les mesures per a garantir el dret a l’educació següents: 

a) Destinar en els pressupostos de la Generalitat per al 2021 una partida especí-
fica per a dotar tots els alumnes amb necessitats educatives econòmiques d’accés a 
un ordinador i Internet.

b) Ampliar i generalitzar la formació digital del professorat perquè conegui les 
diferents eines a l’abast i les pugui rendibilitzar al màxim, i aconseguir, així, una 
autèntica transformació digital.

c) Preparar uns protocols específics per als centres d’educació especial que si-
guin viables i factibles.

d) Proporcionar les mesures de protecció amb totes les garanties necessàries per 
a evitar que els alumnes es contagiïn.

II.16. Universitat, recerca i coneixement

107
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Treballar, conjuntament amb les universitats, les mesures compensatòries per 

l’increment de despesa i davallada d’ingressos que han tingut a causa de la crisi sa-
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nitària de la Covid-19, per tal de que es compensi per tots els sobrecostos per para-
lització d’activitat, adaptació d’espais, noves mesures de protecció i pròrrogues con-
tractuals, en el marc de les propostes de la Comissió per a l’Elaboració del Pla per a 
la Reactivació Econòmica i Protecció Social (Coreco).

b) Reclamar a l’Estat el traspàs de la competència en recerca per a garantir la 
priorització del coneixement i la inversió en R+D com a resposta per a una recupe-
ració econòmica i protecció social ràpida, competitiva i sostenible.

c) Accelerar la posada en marxa de les mesures previstes en el Pacte nacional per 
a la societat del coneixement, promovent una ràpida inversió pública en R+D+I amb 
mesures que fomentin un creixement paral·lel de la inversió privada en R+D.

d) Incrementar de manera progressiva i contínua la inversió pública en R+-
D+I fins a assolir l’1% del producte interior brut (PIB), i incentivar alhora la inver-
sió privada, que hauria d’assolir en el mateix termini el 2% del PIB. En cinc anys, 
caldria arribar al 75% d’aquest objectiu (una inversió pública del 0,75% del PIB, el 
10% de la qual dedicada al suport i el foment de la inversió privada), per a igualar-se 
a la mitjana actual de la Unió Europea.

e) Impulsar l’estratègia de recuperació de Catalunya per mitjà del coneixement, 
en la línia del que impulsa la Comissió Europea, i, amb aquesta finalitat, incremen-
tar de manera progressiva i contínua la inversió pública en universitats, fins a assolir 
el 0,8% del PIB (un 80% del que inverteixen països semblants a Catalunya dins la 
Unió Europea) el 2030 (1.600 milions d’euros). En cinc anys, caldria arribar al 75% 
d’aquest objectiu, és a dir, a una inversió pública del 0,58% del PIB (1.300 milions 
d’euros). L’increment s’ha de repartir en les actuacions de finançament següents: 

1a. Proporcionar l’estabilitat i la suficiència financera de l’activitat bàsica univer-
sitària, incloent-hi la millora en l’equitat i els preus públics.

2a. Consolidar un finançament basal de la recerca de totes les institucions. En 
cinc anys cal incrementar l’R+D universitària pública i privada en 180 milions d’eu-
ros i la no universitària en 125 milions d’euros.

3a. Recuperar la capacitat d’inversió en infraestructures públiques per mitjà del 
Pla d’inversions universitàries.

f) Constituir una col·lecció de mostres biològiques de Covid-19 que impulsi a 
mitjà termini la creació de la Xarxa Catalana de Biobancs.

g) Potenciar de manera específica i estructural l’aliança estratègica d’Instituts de 
Recerca i Innovació en Salut (Iriscat) per a reforçar la col·laboració dins el sistema.

108
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dotar pressupostàriament un fons per a afrontar les despeses extraordinàries 

de les universitats públiques derivades de l’emergència de la Covid-19 (llicències, 
material informàtic, mesures sanitàries i de seguretat), i també possibles caigudes 
en els ingressos per matriculacions.

b) Impulsar i dotar pressupostàriament un pla Universitat 4.0, que permeti la 
transformació digital de les universitats catalanes. Aquest pla haurà de dotar de re-
cursos les universitats catalanes per al disseny i la implementació d’un sistema mixt 
que combini el millor de la formació presencial i el millor de la formació digital, 
potenciant la inversió tecnològica aplicada a l’ensenyament, la docència i els serveis 
universitaris.

c) Establir aliances amb companyies i entitats tecnològiques que permetin de 
desenvolupar el programari necessari i disposar de les eines adequades per a la 
transformació digital de les universitats.

d) Posar en marxa un pla de suport que acompanyi els docents, el personal d’ad-
ministració i serveis i els alumnes en el procés d’adaptació a la part de formació 
no presencial. Aquest pla de suport ha d’incloure els sistemes formatius necessaris  
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i especialitzats per als rectors, els equips directius, el personal docent, el personal 
de serveis i els alumnes.

e) Aplicar un sistema de formació universitària específica i a distància perquè els 
alumnes internacionals puguin seguir les classes en el cas que per recomanacions 
sanitàries no puguin acudir presencialment als centres.

f) Potenciar, aprofitant les noves tecnologies, que la universitat exerceixi de ve-
ritable centre dinamitzador i de transferència de coneixement, i lideri un nucli de 
relació amb la resta d’actors rellevants en la societat i el coneixement.

g) Facilitar l’accés en línia dels alumnes a les diferents bases de dades existents, 
de manera que els articles, les referències i la bibliografia disponible a les bibliote-
ques estiguin a llur abast per mitjans digitals.

109
El Parlament de Catalunya fa evident que, en aquests moments de crisi global 

sanitària, social i econòmica de dimensions encara desconegudes, s’ha pogut cons-
tatar el valor del coneixement i la innovació com a eines fonamentals per a guiar 
els poders públics i la societat a trobar les solucions necessàries. Una societat sen-
se coneixement i innovació és una societat sense futur. Només el coneixement i la 
innovació poden garantir una societat cohesionada, justa, avançada, cívica, pròspera 
i igualitària.

110
El Parlament de Catalunya manifesta que, en aquest context, cal reforçar amb 

mesures i polítiques concretes els valors característics de Catalunya, i especialment, 
del conjunt de tots els catalans. Un d’aquests valors és el talent sumat al coneixe-
ment i la innovació.

111
El Parlament de Catalunya manifesta que la Catalunya de la postpandèmia de la 

Covid-19 ha d’apostar per la generació i la protecció del talent, a partir de: 
a) El reforç del sistema educatiu en conjunt i el model d’escola catalana, per tal 

de generar talent, ja que la creació del talent es basa en l’educació.
b) El desenvolupament del Pacte nacional per a la societat del coneixement, ja 

que el talent també passa per una aposta pel coneixement, mitjançant les universitats 
i els centres de recerca.

c) El foment del coneixement, la innovació i la cooperació entre administracions 
públiques, el sector públic i les empreses.

d) L’impuls, des de l’Administració, de mesures dirigides a posar el talent de Ca-
talunya al servei del país i de la sortida d’aquesta crisi sanitària, que ha esdevingut 
una crisi social i econòmica.

112
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aplicar de manera prioritària les 

recomanacions, les indicacions, els acords i les mesures del Pacte nacional per a la 
societat del coneixement, de la manera següent: 

a) Proveint els recursos econòmics necessaris per tal que el Pacte nacional per a 
la societat del coneixement assoleixi els seus objectius.

b) Promovent les polítiques de recerca, coneixement i ciència, i dotant-les pres-
supostàriament.

113
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aprovar un pla de suport a les universitats, dotat amb 100 milions d’euros, per 

a facilitar i garantir l’activitat acadèmica als més de 200.000 estudiants universita-
ris de Catalunya, per a la finalització del curs acadèmic 2019-2020 i per a l’inici del 
curs 2020-2021.
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b) Aprovar un fons de beques extraordinari, dotat amb 50 milions d’euros, per 
al curs 2020-2021, que garanteixi que cap alumne no deixi els estudis a causa de la 
seva situació econòmica.

c) Crear una línia d’ajuts específica, dotada amb 10 milions d’euros, per a projec-
tes d’investigació i recerca amb relació a la Covid-19.

d) Crear una línia d’avals, dotada amb 30 milions d’euros, per mitjà de l’Institut 
Català de Finances, per a facilitar la gestió dels projectes de recerca.

e) Garantir, per mitjà d’un acord de Govern i amb els recursos pressupostaris 
assignats, la inversió dels projectes del Fons Europeu de Desenvolupament Regio-
nal que han quedat sense finançament per tal que es corregeixi aquesta situació i es 
mantingui el nivell dels projectes presentats i aprovats, tant en l’àmbit de la recerca 
com en els projectes d’especialització territorial.

f) Presentar, en el termini d’un mes, un informe sobre el funcionament del pro-
grama Orfeu-1 i Orfeu-2, els centres que hi han participat i els resultats.

g) Dotar amb 50 milions d’euros el Programa d’indústria del coneixement per a 
potenciar la transferència de coneixement de les universitats i dels centres de recerca 
a les empreses industrials, per a millorar-ne la capacitat d’innovació.

h) Dotar amb 30 milions d’euros un programa per a donar suport a empreses 
tecnològiques creixents (deep tech) que sorgeixin d’entorns científics i universitaris 
amb projecció global i d’alta tecnologia.

i) Dotar amb 125 milions d’euros el pla auto de Catalunya, per a fer possible el 
millorament de la competitivitat del sector de l’automoció i facilitar la transformació 
cap a una indústria més sostenible i digital.

II.17. Habitatge
114
El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir preparat l’1 de setembre de 

2020 un pla de contingència per un possible rebrot de l’epidèmia de Covid-19, que 
contingui almenys les mesures per a garantir els recursos residencials següents: 

a) Fer urgentment un recompte integral a tot Catalunya de totes les persones que 
no disposen de sostre o habitatge (en cas que no en disposin o sigui insegur o inade-
quat), seguint la metodologia utilitzada per la Federació Europea d’Organitzacions 
Nacionals que Treballen amb Persones sense Llar (Feantsa), en coordinació amb les 
entitats especialitzades de la societat civil i les administracions locals.

b) Reforçar el model Housing First a tot Catalunya per a oferir habitatge estable 
a les persones sense sostre.

c) Impulsar el model Housing Led a tot Catalunya per a oferir un habitatge es-
table a persones que són usuàries d’algun dels centres d’allotjament i que per llur 
situació personal puguin adquirir un cert grau d’autonomia o independència.

d) Aplicar recursos residencials d’urgència específics per a les dones sense llar  
que suposin una protecció real i efectiva davant les situacions de violència masclista que  
es puguin produir durant un confinament.

115
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Adaptar els habitatges d’obra nova i, en la mesura que el planejament urbanís-

tic ho permeti, els ja existents a les necessitats detectades arran de la Covid-19 pel 
que fa al disseny dels espais, a fi de millorar-ne la funcionalitat i la qualitat de vida 
de les famílies que hi viuen. Aquesta adaptació ha d’integrar requeriments de ca-
ràcter social i mediambiental amb l’objectiu de disposar d’un parc d’habitatges més 
sostenible i eficient energèticament i que compleixi les exigències de la Unió Euro-
pea en el marc dels objectius del 2030 i el 2050.

b) Augmentar el parc residencial destinat a polítiques socials fomentant nou ha-
bitatge protegit, executant les mesures en matèria d’habitatge i urbanisme incorpo-
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rades en el Decret llei 17/2019, del 23 de desembre, de mesures urgents per a mi-
llorar l’accés a l’habitatge, i col·laborant amb grans tenidors, especialment amb la 
Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, perquè posin 
a disposició de les administracions catalanes habitatges per a les famílies en risc 
d’exclusió residencial, i a consolidar l’índex de referència de preus del lloguer com 
a eina de transparència que ajudi a una contenció dels preus del mercat en aquest 
sector.

c) Preveure la prolongació fins al final del 2020, d’acord amb l’evolució de la 
pandèmia i les seves conseqüències, de la moratòria del pagament del lloguer social 
a les famílies que viuen en habitatges de lloguer social de la Generalitat les condi-
cions econòmiques de les quals han empitjorat, moratòria que ja s’ha prolongat del 
juny al setembre per a les famílies que acreditin que continuen afectades per l’im-
pacte econòmic i social de la Covid-19 i es troben en situació de vulnerabilitat.

d) Reprendre en el termini de quinze dies les valoracions de grau de dependència 
aturades des del decret de l’estat d’alarma.

e) Posar en marxa un grup de treball amb representants del món local, de les 
entitats socials, de les prestadores de serveis i el Govern per a redefinir, enfortir i 
millorar els sistemes d’atenció domiciliària, atesa la necessitat d’un nou model de 
sistemes d’atenció domiciliària que ofereixi més hores d’atenció i tipus de serveis, 
que lluiti contra la soledat no volguda, que esdevingui l’eix central de l’atenció i la  
cura de les persones amb dependència i que allargui tot el possible llur estada a  
la llar pròpia, fins que llur institucionalització sigui inevitable.

f) Crear noves places de serveis assistencials per a les persones amb dificultats 
especials, envelliment prematur o deteriorament que tindran dificultats per a tornar 
a la feina i necessitaran suports intensius.

116
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incrementar els ajuts extraordinaris per al lloguer per a les persones en situa-

ció de vulnerabilitat social acreditada o sobrevinguda per la crisi de la Covid-19.
b) Posar en marxa un programa d’accés al primer habitatge per a joves per mitjà 

del parc públic d’habitatge o de convenis amb grans tenidors.
c) Establir ajuts a la rehabilitació d’habitatges per a col·lectius de persones amb 

rendes baixes, fent un èmfasi especial en la gent gran amb rendes familiars disponi-
bles inferiors a dues vegades el salari mínim interprofessional.

d) Impulsar una política de rehabilitació d’edificis i d’eficiència energètica.
e) Estandarditzar ajuts al lloguer per als col·lectius de persones amb rendes bai-

xes o en risc d’exclusió social.
f) Activar un pla adreçat a les famílies amb dificultats econòmiques derivades de 

la situació d’excepcionalitat generada per la pandèmia de Covid-19 per a oferir un 
programa d’intermediació professional que tingui com a finalitat afavorir un acord 
entre els llogaters i els arrendataris que permeti de trobar fórmules de continuïtat 
dels contractes de lloguer, sia per mitjà de l’ajornament, el fraccionament, la condo-
nació o la reducció de la renda.

117
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Quantificar, amb un sistema de recompte continuat en el temps, les persones 

sense llar que no disposen de dispositius disgregats per gènere i posar en marxa 
recursos residencials i d’acompanyament adequats, amb perspectiva de gènere i en 
coordinació amb les entitats del tercer sector especialitzades, per a assegurar que 
ningú no dormi al carrer.

b) Aprovar i presentar-li en el termini de dos mesos l’Estratègia integral per a 
l’abordatge del sensellarisme, pendent d’aprovació des del 2017.
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II.18. Justícia

118
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reforçar les mesures vinculades a les noves tecnologies destinades a millorar 

la qualitat de vida i l’accés a la comunitat de les persones privades de llibertat en 
centres i unitats d’execució penal.

b) Seguir la situació de les persones privades de llibertat contractades pel Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció i a continuar millorant les prestacions de protecció 
social per a aquestes persones.

c) Impulsar un protocol amb les mesures que s’hauran de seguir durant la fase de 
represa i que reguli l’organització del treball dels professionals de l’execució penal 
i les mesures generals de seguretat sanitària per a evitar l’expansió del coronavirus 
als centres d’execució penal, que estableixi els recursos necessaris i que mantingui 
l’equilibri entre aquestes mesures, la seguretat, la rehabilitació i els drets fonamen-
tals de les persones privades de llibertat, de llurs famílies i de les persones properes.

d) Continuar impulsant el treball coordinat de les entitats socials que participen 
activament en l’atenció i el suport a les persones privades de llibertat i llur treball 
conjunt amb el Departament de Justícia per a facilitar que mantinguin llur contribu-
ció als interessos generals de l’execució penal.

e) Impulsar, malgrat les restriccions competencials, un pla de reactivació del ser-
vei públic de la justícia que en faciliti el funcionament eficient en l’escenari posterior 
a l’estat d’alarma potenciant els mecanismes de resolució alternativa i de desjudicia-
lització dels conflictes, amb especial atenció als conflictes socioeconòmics, laborals 
i familiars sorgits en el context i a causa de la pandèmia.

f) Promoure un model de servei públic de justícia que reforci la cohesió social, 
garanteixi la protecció efectiva de les persones i els col·lectius més vulnerables i 
adopti la perspectiva del ciutadà com a nucli i raó del servei, i a impulsar, si cal, els 
canvis legislatius pertinents davant els òrgans competents.

g) Constituir una comissió interdepartamental o un instrument anàleg de coor-
dinació interna per a promoure i desenvolupar els mitjans alternatius de resolució 
de conflictes i per a dissenyar, impulsar i finançar les polítiques de la Generalitat en 
aquest àmbit.

h) Elaborar i presentar-li en el termini de nou mesos un pla per una política públi-
ca general a favor de la prevenció, la gestió i la resolució extrajudicial de conflictes.

i) Elaborar i presentar-li en el termini d’un any un projecte de llei sobre la pre-
venció, la gestió i la resolució de conflictes.

119
El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir preparat l’1 de setembre de 

2020 un pla de contingència per un possible rebrot de l’epidèmia de Covid-19, que 
contingui almenys la mesura relatives als centres de menors següent: garantir el 
compliment dels protocols sanitaris tant en els nous ingressos en els centres de me-
nors com en cas de tornada del menor per haver estat absent del centre.

II.19. Món local

120
El Parlament de Catalunya manifesta que un dels objectius principals del Govern 

és, i ho ha de continuar essent, l’enfortiment del vincle entre l’Administració de la 
Generalitat i les administracions locals (entitats municipals descentralitzades, ajun-
taments, consells comarcals i diputacions). Aquesta aliança és la base de les trans-
formacions necessàries a Catalunya, i en aquest moment de gran transcendència 
derivada de la crisi provocada per la Covid-19 pren més relleu que mai.
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121
El Parlament de Catalunya insta el Govern a vehicular la participació del món 

local en la Comissió per a l’Elaboració del Pla per a la Reactivació Econòmica i la 
Protecció Social a través del grup de treball del món local i des d’una lògica de bi-
lateralitat.

122
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar executant polítiques d’in-

versió al món local per mitjà de diversos programes que es puguin planificar, prin-
cipalment del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, que és fonamental per a la 
reactivació econòmica i la dinamització territorial.

123
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar els ens locals de liquiditat per 

tal d’enfortir llurs estructures i, alhora, garantir que poden establir línies d’ajut so-
cial o d’emergència, de la manera següent: 

a) Mitjançant el pagament del total del Fons de cooperació local abans del se-
tembre.

b) Mitjançant un fons local de cooperació extraordinari per a pal·liar la dava-
llada d’ingressos i l’increment de les despeses associades a la crisi de la Covid-19. 
Protegir la suficiència financera del món local implica assegurar un endeutament 
equilibrat. Per tant, cal que els seus superàvits puguin ésser utilitzats, i a la vegada 
compensats, per tal d’evitar una escalada de dèficit que, en combinació amb la re-
ducció d’ingressos, el deixi sense capacitat de reacció davant d’una eventual crisi 
econòmica i social sostinguda.

c) Destinant íntegrament als municipis els recursos generats pel cobrament de les 
denúncies interposades per les policies locals per l’incompliment dels decrets de l’es-
tat d’alarma que han estat tramitades i cobrades pels Mossos d’Esquadra, amb l’ob-
jectiu d’ajudar als ens locals a minimitzar l’impacte econòmic de la crisi i per a posar 
en valor els serveis duts a terme.

124
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar treballant per a reforçar 

les potencialitats de les comarques més afectades pels fenòmens de despoblament i 
envelliment, per mitjà, entre altres, del projecte interdepartamental «País viu», co-
ordinat sempre de manera bilateral amb les comarques.

125
El Parlament de Catalunya insta el Govern a implantar el programa de postemer-

gències en casos d’emergències naturals, amb l’objectiu de dotar els ens locals de 
recursos per a afrontar als desastres climatològics esdevinguts o que s’esdevindran.

126
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar i enfortir, amb programes 

dirigits a empreses i ens locals adaptats a la nova situació i a les persones amb més 
dificultats per a la reinserció, les taules de concertació impulsades pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya per a poder concretar des del punt de vista territorial les 
iniciatives d’impuls econòmic i d’ocupació.

127
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a adoptar les mesu-

res necessàries davant del Govern de l’Estat per tal que: 
a) Es refinancin els crèdits ICO a proveïdors per les factures reconegudes pels 

ens locals, atès que si no es refinancen l’impacte en llurs finances serà devastador 
els anys 2022 i 2023, i s’impossibiliten les operacions de crèdit l’any 2020 i 2021.

b) Es potenciïn programes i estratègies de caràcter local d’acord amb la Llei de l’Es-
tat 25/2015, del 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega 
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financera i altres mesures d’ordre social, amb l’objectiu d’afavorir les segones oportuni-
tats en termes de represa o recomençament.

c) Permeti als ajuntaments disposar dels 2.500 milions d’euros que tenen de 
superàvit i romanents.

II.20. Seguretat i emergències

128
El Parlament de Catalunya, atès el treball dut a terme pels cossos de seguretat i 

emergència en la gestió de la crisi de la Covid-19 i davant l’escenari d’una possible 
nova emergència, insta el Govern a: 

a) Coordinar els seus plans amb els del món local com a mesura d’actuació da-
vant possibles rebrots de la Covid-19.

b) Impulsar el Protocol d’atenció a les persones davant d’emergències greus a 
Catalunya, presentat el 2 de juny.

c) Demanar a l’Estat que transposi la Directiva 2018/1972 del Parlament Euro-
peu i el Consell, de l’11 de desembre, per la qual s’estableix el Codi europeu de les 
comunicacions electròniques (cell broadcasting), i que la gestió d’aquest servei a 
Catalunya depengui del Departament d’Interior, com a autoritat competent en ma-
tèria d’emergències.

d) Mantenir la coordinació general en el marc de les previsions del Pla d’actua-
ció del Procicat per emergències associades a malalties transmissibles emergents, 
en suport al Departament de Salut en la resposta a l’emergència sanitària, i específi-
cament a donar continuïtat al comitè tècnic i a la resta d’òrgans de coordinació que 
el pla preveu.

e) Donar suport, en el marc d’aquesta coordinació, a l’elaboració de plans secto-
rials d’activitats per a l’etapa de represa, conjuntament amb el Departament de Sa-
lut, per mitjà del comitè tècnic del Procicat i coordinant-ne l’aplicació per a detectar 
incidències i, si escau, establir correccions.

f) Avançar al moment actual l’avaluació de l’emergència des de la perspectiva del 
sistema de protecció civil i emergències, sense esperar que l’emergència acabi, per a 
detectar així millores que es podran aplicar en cas de rebrot.

g) Abordar la coordinació general de l’atenció psicosocial en la fase de recupe-
ració o postemergència per mitjà dels procediments que el Protocol d’atenció a les 
persones en cas d’emergències greus a Catalunya preveu, i a fomentar la participació 
del món local en aquests procediments.

h) Impulsar la reestructuració interna del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de 
Bombers de la Generalitat de Catalunya per a adaptar-los a les noves necessitats, i  
a continuar les convocatòries d’accés a ambdós cossos i les licitacions de material  
i infraestructures.

i) Garantir, davant les possibles adversitats econòmiques que la Generalitat hagi 
d’afrontar a causa de la situació econòmica generada per la Covid-19, i atès que la 
seguretat i les emergències són pilars bàsics, les promocions de nous efectius de 
mossos d’esquadra i bombers, funcionaris i voluntaris, i les inversions en infraes-
tructures i material per a ambdós cossos per al quinquenni 2021-2026.

j) Aprovar les lleis del sistema de policia de Catalunya i del sistema d’emergèn-
cies de Catalunya.

k) Impulsar el treball del Cos dels Mossos d’Esquadra per a prevenir la ciberde-
linqüència i a promoure la formació ciutadana en aquesta matèria.

l) Impulsar un pacte de país per a lluitar contra la delinqüència reincident.

129
El Parlament de Catalunya constata la necessitat de posar en marxa una comissió 

d’investigació per a analitzar els mecanismes interns de control, avaluació i correc-
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ció i la possibilitat d’implantar mecanismes independents de control i fiscalització 
de les actuacions policials.

130
El Parlament de Catalunya insta el Govern a suspendre de sou i feina els sis 

agents dels Mossos d’Esquadra implicats en l’agressió racista al Bages, tal com esta-
bleix el reglament disciplinari, que preveu explícitament la possibilitat de suspendre 
un agent mentre està pendent de la resolució d’un judici.

II.21. Medi ambient

131
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar la recerca i la innovació tecnològica en processos productius que 

optimitzin el consum de matèries primeres, minimitzin els residus i n’afavoreixin 
la recuperació perquè es reutilitzin en productes de la mateixa cadena de valor, a fi 
de potenciar la transició cap a una economia circular, i a reforçar les línies de sub-
vencions orientades a l’ecodisseny i incrementar les dotacions del Premi Catalunya 
d’Ecodisseny.

b) Impulsar l’agenda verda com a part estructural de tots els àmbits de la reac-
tivació econòmica i preveure-la en l’acceleració de les infraestructures de transport 
públic, com les línies 8 i 9 del metro i la unió del sistema de tramvies a Barcelona.

c) Presentar-li abans de final d’any el projecte de llei de les bases de la transi-
ció energètica de Catalunya i de la transformació de l’Institut Català d’Energia en 
l’Agència d’Energia de Catalunya, que haurà de considerar les possibilitats que ofe-
reix la transició energètica i la transformació del model energètic en la creació d’ac-
tivitat i ocupació.

d) Activar el sector de la mobilitat sostenible –fabricants de vehicles, punts de re-
càrrega, instal·ladors, enginyeries i d’altres– aprofitant la necessitat de transformar el 
model de mobilitat actual, basat en combustibles fòssils, cap a un de sostenible, que 
també ha d’incloure la mobilitat basada en bateries i piles d’hidrogen com a nova 
font energètica i tenir en compte la proximitat de les plantes de producció a grans 
parcs de generació d’energia eòlica i solar, a fi d’assolir la màxima eficiència ener-
gètica, dinamitzar industrialment els territoris on s’ubiquen aquests parcs i fer que 
es beneficiïn de la reversió econòmica corresponent.

132
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar la posada en marxa d’un pla de recuperació verda, en la línia de la 

Llei del canvi climàtic, el Pacte verd europeu i el Marc estratègic d’energia i clima 
d’Espanya, que tingui com a objectiu la transició ecològica justa, el millorament de 
la qualitat ambiental i la priorització d’inversions en els sectors que puguin generar 
més ocupació, el creixement sostenible i la reducció de la vulnerabilitat del teixit 
productiu de la dependència exterior.

b) Impulsar un model d’economia circular que aprofiti els productes i materials 
amb l’objectiu que es mantinguin en el cicle productiu tant temps com sigui possi-
ble, per a incrementar-ne l’eficiència i reduir la dependència exterior i la generació 
de residus.

c) Impulsar la producció energètica totalment renovable i, la dècada del 2020 al 
2030, posar en servei a Catalunya un mínim de 10.000 MW de nova generació ener-
gètica renovable.

d) Posar en marxa l’Agenda urbana amb l’objectiu de reorientar el sentit de les 
polítiques urbanes cap a la creació de ciutats i entorns urbans ambientalment soste-
nibles que, alhora, garanteixin la inclusió social.
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e) Impulsar un pacte nacional contra la despoblació i pel desenvolupament rural; 
impulsar la producció i el consum de productes de proximitat i de qualitat com la 
millor manera d’assegurar la provisió d’aliments a la ciutadania d’una manera sos-
tenible i segura; desplegar una campanya institucional de consum de proximitat; es-
tablir nous canals de comercialització i distribució, i aprovar una llei de muntanya.

f) Elaborar un pla per a la rehabilitació d’habitatges, amb l’objectiu d’aconseguir 
eficiència energètica, reduir la factura de la llum i millorar l’accessibilitat. El pla ha 
d’incloure l’aïllament tèrmic, la instal·lació de calefacció i aigua calenta eficients i la 
il·luminació de baix consum.

g) Elaborar i presentar, en el termini de tres mesos, un pla d’inversió per a afavorir 
el transport públic, amb l’objectiu d’estimular una mobilitat de baixes emissions, que in-
clogui, entre altres inversions, el calendari d’inici de les obres del tram central de la L9 
del metro, de la connexió de les línies del Vallès i del Baix de Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya i del desplegament a les principals infraestructures viàries de carrils 
segregats destinats al bus-VAO, amb l’ampliació del nombre de línies i de freqüències.

h) Promoure la renovació del parc de vehicles, impulsant la indústria orientada a 
produir vehicles nets, i aprovar un pla d’ajuts per a la instal·lació de punts de càrre-
ga, especialment els de càrrega ràpida i ultraràpida, per a vehicles elèctrics en espais 
públics, comercials i d’aparcaments privats.

i) Dissenyar, en les infraestructures viàries, carrils segregats destinats a la bici-
cleta, i construir-ne entre municipis per a afavorir l’ús d’aquest vehicle.

j) Implantar, abans que s’acabi el 2020, el nou sistema tarifari T-Mobilitat.

133
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Iniciar la tramitació del Projecte de llei de la biodiversitat de Catalunya.
b) Elaborar, en el termini de tres mesos, un informe independent sobre el grau de 

compliment de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.

II.22. Cultura

134
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aplicar les mesures que estableix l’Estatut de l’artista que són competència de 

la Generalitat.
b) Sol·licitar al Govern de l’Estat que impulsi i apliqui totes les mesures labo-

rals i fiscals amb relació a la cultura que no són competència de la Generalitat i que 
aquestes mesures restin recollides a l’Estatut de l’artista.

c) Elaborar un pla de comunicació per la recuperació de la cultura, amb l’objectiu 
de situar-la al lloc que mereix i fer que el públic torni a consumir-ne habitualment  
i dinamitzi així tots els sectors culturals.

d) Elaborar un pla intensiu de projectes sectorials de rehabilitació del patrimoni 
cultural que visualitzi la cultura com a element activador de l’economia i generador 
d’ocupació local.

e) Elaborar, en el marc de la represa, un projecte centrat en la indústria audiovi-
sual amb l’objectiu d’atraure talent i afavorir la creació de noves produccions, gene-
rant així ocupació.

135
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Obrir, de manera immediata, una taula de diàleg amb els grups parlamentaris 

i els diversos sectors culturals per a acordar un calendari concret perquè el pressu-
post del Departament de Cultura arribi al 2% del total dels pressupostos de la Ge-
neralitat.
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b) Constituir una taula mixta de coordinació amb les altres administracions cata-
lanes (diputacions, consells comarcals i ajuntaments) amb l’objectiu de coordinar els 
esforços de totes les administracions amb relació als sectors culturals.

c) Incrementar el diàleg i la concertació amb el Ministeri de Cultura, tan neces-
saris per a prendre les mesures pertinents per a mantenir el prestigi sobre les insti-
tucions culturals de rellevància espanyola, europea i internacional que té Catalunya.

d) Presentar al Parlament, tan aviat com sigui possible, un estudi sobre l’impacte 
directe i indirecte que ha causat la crisi sanitària de la Covid-19 en la cultura, tenint 
molt en compte els aspectes següents: 

1r. La repercussió en els treballadors del sector i els autònoms.
2n. L’impacte que han tingut les noves tecnologies en els sectors artístics, agreu-

jat durant el confinament per la quantitat d’activitats dutes a terme sense remune-
ració.

3r. Els contractes en l’àmbit digital i llurs efectes sobre els creadors.
e) Presentar al Parlament, en el termini de tres mesos, un pla de desenvolupa-

ment de l’informe «Trenta-sis propostes per a la millora de la condició professional 
en el món de la cultura», elaborat pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts a 
partir de les seves competències estatutàries. Aquest pla, que ha de comptar amb la 
col·laboració i la participació del sector, ha de contenir, entre altres mesures, l’elabo-
ració d’un cens d’artistes i creadors professionals i normes específiques en els àmbits 
laboral, tributari, contractual i formatiu.

f) Presentar al Parlament, en el termini de tres mesos, un pla d’impuls al me-
cenatge, el micromecenatge i el voluntariat en matèria cultural, esportiva, social, 
d’innovació i científica, d’acord amb les competències estatutàries, amb l’objectiu 
d’ampliar les eines de finançament de la cultura i aportar recursos extraordinaris per 
a superar la crisi sanitària provocada per la Covid-19.

g) Estudiar la necessitat d’incloure en el tram autonòmic de l’impost sobre la ren-
da de les persones físiques una desgravació de la despesa en consum cultural amb 
un límit màxim desgravable, per mitjà de l’aportació de quotes d’abonament, per 
exemple, a una programació musical, a una programació teatral, a una llibreria o al 
consum cultural en general.

h) Exigir que les televisions públiques, especialment Televisió de Catalunya, 
compleixin la llei pel que fa a l’obligació de dedicar a la producció audiovisual eu-
ropea el 6% anual dels ingressos (públics i privats), en el cas de les televisions públi-
ques, i el 5% anual dels ingressos en el cas de les televisions privades, amb la reper-
cussió positiva que això ha de tenir per a la producció audiovisual catalana, tal com 
emana de la Llei general de comunicació audiovisual.

i) Establir una moratòria d’entre sis mesos i un any, a comptar de la normalit-
zació de la situació provocada per la Covid-19, amb relació als crèdits concedits a 
les empreses i institucions culturals abans de la crisi sanitària i encara pendents de 
liquidar.

j) Flexibilitzar i millorar les contraprestacions de la línia de foment de la difusió 
de cinema en versió catalana original, doblada o subtitulada, i de producció catalana 
en sales d’exhibició.

k) Fer una campanya als mitjans de comunicació públics per a reactivar l’oferta 
de cada sector cultural.

l) Fer una campanya institucional dirigida als públics culturals per a reactivar 
l’assistència als espectacles culturals.

m) Analitzar la diversitat de fórmules jurídiques que hi ha dels grans equipa-
ments culturals, de comú acord i en diàleg amb els seus gestors, i, si cal, adoptar les 
mesures corresponents.

n) Aplicar mesures que afavoreixin la igualtat d’oportunitats i la perspectiva de 
gènere en la cultura, en coherència amb la Moció 161/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre les polítiques de dones, presentada pel Grup Parlamentari Socialistes 
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i Units per Avançar i aprovada al Ple del Parlament del dia 4 de juny de 2020, i la 
inclusió de la perspectiva de gènere en les mesures per lluitar contra la pandèmia.

o) Analitzar l’afectació concreta que ha tingut la crisi en l’important teixit asso-
ciatiu que forma la cultura popular i tradicional, com a garant de la conservació i 
difusió d’un llegat constitutiu del patrimoni cultural de Catalunya, i obrir una línia 
de subvencions i ajuts destinada a aquest col·lectiu per a garantir-ne la viabilitat fu-
tura i pal·liar les pèrdues ocasionades per la crisi de la Covid-19.

p) Prendre les mesures de flexibilització pressupostària que calgui per a garantir 
l’execució íntegra del migrat i insuficient pressupost de cultura.

136
El Parlament de Catalunya constata la necessitat de crear una comissió d’estudi, 

integrada per les comissions d’Educació, Cultura i Empresa i Coneixement (uni-
versitats), per a abordar un pla general per als ensenyaments artístics a Catalunya 
que inclogui l’educació artística i cultural a l’educació obligatòria, els centres de 
formació especialitzats en les diferents etapes (elemental, professional i superior), 
independentment de llur titularitat, garantint un sistema de finançament que no creï 
greuges per raó de la titularitat i que faci realitat la plena incorporació dels ensenya-
ments artístics superiors a les coordenades universitàries, tot assegurant les condi-
cions específiques que aquests ensenyaments requereixen.

137
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar ajuts per a creadors, professionals tècnics i treballadors del sector 

cultural intermitent, tot garantint la continuïtat i l’estabilitat d’un sector necessari 
per a Catalunya, de manera que puguin continuar generant cultura.

b) Destinar a la creació el 30% de l’1,5% cultural.
c) Implantar el xec cultural per a persones i famílies amb pocs ingressos i per 

a les que han estat castigades per la crisi de la Covid-19, per a accedir a esdeveni-
ments, espectacles i institucions culturals. Fomentar, així, els diversos públics i l’as-
sistència i la participació en espais culturals de manera equitativa.

d) Donar suport al sector cultural amb la contractació d’artistes que exposen les 
seves creacions per mitjà d’iniciatives sorgides dels treballadors de la cultura amb 
propostes de teatre, dansa, música, circ, poesia o qualsevol altra disciplina, fetes al 
carrer.

e) Impulsar un cens de treballadors de la cultura amb l’objectiu d’aconseguir un 
epígraf d’hisenda adequat a la seva realitat laboral.

f) Vetllar per un canvi d’orientació de la televisió pública de Catalunya perquè 
compleixi la funció de servei públic en la promoció, la difusió, la contractació i la 
compra d’obres culturals de creació a Catalunya.

g) Recuperar els contractes programa i el retiment de comptes en tots els equi-
paments.

h) Suprimir les subcontractacions en precari externalizades en els equipaments 
públics o sostinguts amb recursos de la Generalitat.

i) Afegir l’obligació de respectar els drets laborals i les equiparacions salarials en 
tots els concursos públics, participats o de titularitat de la Generalitat.

138
El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir preparat l’1 de setembre de 

2020 un pla de contingència per un possible rebrot de l’epidèmia de Covid-19, que 
contingui almenys les mesures per a garantir l’accés a la cultura següents: 

a) Constituir un gabinet de contingència amb representació publicoprivada on 
tinguin presència tots els subsectors culturals amb l’objectiu de fer un seguiment 
de les mesures impulsades i les aprovades pel Parlament de Catalunya en matèria 
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cultural sobre la Covid-19, i elaborar, coordinar i aplicar, en cas necessari, el pla de 
reacció davant un possible rebrot de la Covid-19.

b) Elaborar un pla de reacció amb l’objectiu d’establir les línies d’acció que han 
de seguir l’Administració pública i els ens que en depenen i les recomanacions per 
al sector privat de la cultura per a actuar davant d’un possible rebrot de la Covid-19.

c) Obrir línies extraordinàries de subvencions o ajuts destinats al sector cultural 
perquè es puguin aplicar els protocols de desconfinament i les mesures de protecció 
sanitària derivades de la crisi de la Covid-19.

II.23. Esports

139
El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir preparat l’1 de setembre de 

2020 un pla de contingència per un possible rebrot de l’epidèmia de Covid-19, que 
contingui almenys la mesura per a garantir l’entrenament d’esportistes olímpics se-
güent: elaborar, en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar So-
cial i el Comitè Olímpic Espanyol, en el termini de dos mesos, un pla per a garantir 
que els esportistes olímpics catalans que representen Espanya en els Jocs Olímpics 
de Tòquio puguin seguir entrenant en cas que sigui necessari fer un nou confina-
ment davant un rebrot de la Covid-19 a Espanya.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

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

ACORD DE DEIXAR SENSE EFECTE EL TERMINI DE PRESENTACIÓ 

D’ESMENES A LA TOTALITAT

S’acorda deixar sense efecte el termini de presentació d’esmenes a la totalitat publi-
cat al BOPC 637, a la pàgina 15.
Acord: Mesa del Parlament, 07.07.2020.

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

ACORD DE DEIXAR SENSE EFECTE EL TERMINI DE PRESENTACIÓ 

D’ESMENES A LA TOTALITAT

S’acorda deixar sense efecte el termini de presentació d’esmenes a la totalitat publi-
cat al BOPC 637, a la pàgina 15.
Acord: Mesa del Parlament, 07.07.2020.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la tasca dels 
treballadors públics
250-01269/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71844 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDAP, 09.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71844)

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

2) Retornar durant l’any 2020, d’acord amb la disposició addicional novena de 
la Llei 4/2020, de 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2020, que preveu que durant l’exercici 2020, el personal afectat percebrà el 60% 
de les quanties que va deixar de percebre en aplicació dels Acords GOV/19/2013 i 
GOV/20/2013, del 26 de febrer i que corresponen a la paga extraordinària del 2013. 
Pel que fa als imports corresponents a la paga del 2014, la devolució es realitzaria 
en dos anys: 2021 (recuperació del 55%) i 2022 (recuperació del 45%), tal com es va 
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preveure a l’Acord de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de 17 de 
desembre de 2018, subscrit amb les organitzacions sindicals CCOO i UGT.

Proposta de resolució sobre la creació de diversos fons per a la lluita 
contra els efectes de la Covid-19
250-01270/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71840 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDAP, 09.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71840)

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

1. Impulsar el retorn dels drets laborals dels treballadors públics de Catalunya i 
impulsar noves convocatòries públiques de treball amb l’objectiu de reduir la tem-
poralitat i la falta d’efectius de personal.

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

2. Seguir impulsant projectes de recerca i innovació en tecnologies digitals avan-
çades, amb especial atenció a l’àmbit de la medicina.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71871 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 08.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71871)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar, en el termini d’un mes, un 
pla de xoc per fer front a l’emergència social que facin possible la conciliació fami-
liar i laboral de les famílies amb fills menors de 14 anys i/o amb persones depen-
dents a càrrec, posant-hi atenció a les famílies més vulnerables o amb més dificultat 
per conciliar, com són les famílies nombroses o monoparentals.
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Proposta de resolució sobre l’establiment de protocols sanitaris que 
permetin la represa d’intercanvis entre Aran i el departament francès 
de l’Alta Garona en les diverses etapes del desconfinament
250-01311/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71842 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 08.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71842)

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

1. Colaborar amb totes les administracions que pertoquin per tal de con el Go-
bierno de España para establecer protocolos sanitarios para todas las fases del des-
confinamiento, que posibilitenar el restablecimiento de los intercambios habituales 
de la población aranesa con el Sur de Francia la Regió Occitània, dada su tipología 
socio-geográfica, garantizando en todo momento la seguridad sanitaria frente al 
Covid-19.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71843 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDAP, 09.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71843)

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

2. Reconeix que els pressupostos de la Generalitat d’enguany han previst l’apor-
tació més alta per al finançament d’«Escoles Bressol 0-3 anys» dels darrers 10 anys, 
incloent a més de les inversions, el retorn progressiu del deute pendent.

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

3. Compensar a tots els ajuntaments, tant si s’ha produït reclamació o sentència 
judicial com si no, els imports pendents per al finançament d’«Escoles Bressol 0-3 
anys» amb un Pla de compensació de termini màxim 10 anys.
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Proposta de resolució sobre la mediació administrativa per a assolir 
acords entre les parts en les mesures de suport al pagament del 
lloguer
250-01322/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71837 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 08.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 71837)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 3

3. Impulsar les modificacions pressupostàries necessàries i la recerca d’implica-
ció econòmica d’altres administracions per tal de destinar els recursos suficients i 
adients a les Oficines d’Habitatge per evitar el seu col·lapse, degut a l’alta demanda 
d’informació i gestió d’ajudes que estan realitzant durant aquest període, i per l’in-
crement de càrrega de treball atesa aquesta tasca necessària de mediació.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71543).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71544).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació de mitjans telemàtics a les 
seus judicials
250-01325/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 71230; 71545).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el garantiment de la inserció laboral de 
les persones amb discapacitat en la crisi posterior a la Covid-19
250-01326/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71546).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 71231; 71547).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 71232; 71548).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 71233; 71549).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71550).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’increment de la dotació de la prestació 
econòmica de serveis bàsics
250-01331/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 71234; 71551).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71552).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71553).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71554).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el tractament de la corrupció als mitjans 
de comunicació públics
250-01336/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 71235; 71555).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policials a Mataró 
davant l’increment de la delinqüència i de les ocupacions
250-01337/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71556).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71557).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71558).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 71236; 71590).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71559).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’escalada de la violència i la crisi de 
drets humans a Xile
250-01342/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 71237; 71560).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reactivació urgent del Pla territorial 
parcial del Penedès
250-01343/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 71238; 71561).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71562).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71563).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71564).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el suport al sector del transport 
discrecional i turístic de viatgers arran de la crisi de la Covid-19
250-01347/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71565).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71566).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71567).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre mesures de conscienciació i 
sensibilització sobre la soledat no desitjada
250-01351/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71568).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71569).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre els mecanismes de reforç contra la 
violència infantil
250-01353/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71570).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71571).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71572).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71573).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71574).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la reprogramació de les convocatòries 
i els projectes suspesos del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional
250-01358/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 71239; 71575).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 71240; 71576).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 71241; 71577).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71578).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71579).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la creació d’una escola nàutica i 
pesquera a Palamós
250-01363/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71580).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71583).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71581).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71582).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71584).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la dedicació íntegra dels Fons Europeus 
de Desenvolupament Regional a les finalitats previstes
250-01368/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71585).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71586).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71587).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71588).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 71589).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

Fascicle tercer
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Proposta de resolució sobre el teletreball
250-01373/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 71242; 71591).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.07.2020 al 20.07.2020).
Finiment del termini: 21.07.2020; 10:30 h.

3.10.30. Debats generals

Debat general sobre la gestió de les residències per a gent gran i per 
a persones amb discapacitat durant la pandèmia de la Covid-19
255-00011/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 71986; 71991; 71995; 71998; 71999; 72002; 72004; 72005 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 08.07.2020

Reg. 72294; 72309; 72312; 72337; 72384; 72386; 72392/ Coneixement: Presidència 

del Parlament, 09.07.2020

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 71986)

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

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre la gestió de les re-
sidències per a gent gran i per a persones amb discapacitat durant la pandèmia de la 
Covid-19 (tram. 255-00011/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Internalitzar la gestió 
Internalitzar la gestió de la totes les Residències de gent gran i Centres Residen-

cials per a persones amb discapacitat de titularitat pública. Al respecte amb la fi-
nalització de les vigents gestions privades es procedirà a la gestió pública. En totes 
aquelles gestions privades en les que s’hagin acreditat incompliments de clàusules 
que puguin ser considerades essencials es procedirà a realitzar el corresponent pro-
cediment legal per internalitzar immediatament.

Els incompliment molt greus aniran acompanyats d’una demanda judicial per 
danys i perjudicis.

Proposta de resolució 2. Salari mínim de treballadors i treballadores
Fins que no es faci efectiu el procés d’internalització, a les Residències de gent 

gran i Centres Residencials per a persones amb discapacitat, incrementar les tari-
fes i mòduls per tal que el salari mínim dels treballadors i les treballadors siguin 
1.200€ bruts per catorze mesades. Al respecte es farà el present any una modificació 
pressupostària per tal que es traslladi a qui fa gestió indirecte una quantia exacte al 
que correspondria l’increment de costos, per garantir les referides retribucions de 
1.200€, la quantia com a mínim és consolidable pels anys següents.

La quantia total que suposaria en cost l’increment retributiu es comunicarà a pa-
tronals i sindicats més representatius del sector perquè puguin decidir a les comis-



BOPC 645
13 de juliol de 2020

3.10.30. Debats generals 79 

sions negociadores dels convenis col·lectius d’aplicació alguna fórmula diferent de 
distribució de la massa salarial, si bé haurà de tenir com a finalitat l’increment de 
les retribucions més baixes. Els increments no seran absorbibles, no compensables  
i hauran de ser revaloritzables.

Proposta de resolució 3. Condicions laborals residències amb gestió 
privada
Fins que no s’internalitzi la gestió de les Residències de gent gran i Centres Resi-

dencials per a persones amb discapacitat amb als plecs per la gestió privada incor-
poraran com a clàusula essencials: les ràtios mínimes de gericultores/residents; unes 
retribucions mínimes de 1.200€ bruts per catorze mesades; l’assistència sanitària 
mínima i els requisits i característiques mínimes de l’alimentació.

Proposta de resolució 4. Garantia de salut
No cobrir les vacants existents a les Residències de Gent Gran i Centres Residen-

cials per a persones amb discapacitat fins que es pugui garantir que davant un in-
crement de positius de Covid19 o un rebrot tenen espais adequats per fer aïllaments.

Proposta de resolució 5. Increment de ràtios de gericultores
Modificar la cartera de serveis per augmentar les ràtios de gericultores. Per l’any 

2021 serà d’1 gericultora per cada 4 residents. Al respecte s’instarà la modificació 
dels contractes vigents de gestió indirecte, amb acord de modificació pressupostària 
per garantir que es transfereix a qui realitza gestió privada l’exacte cost laboral de la 
incorporació de treballadores que suposarà la modificació de la ràtio.

Proposta de resolució 6. Internalització dels Equips d’Atenció 
Residencial 
Supressió dels EAR (Equips d’Atenció Residencial) a càrrec d’empreses privades 

a les Residències de Gent Gran de titularitat pública. Que tota l’atenció sanitària es 
dugui a terme pel sistema sanitari públic, garantint així un servei mèdic i d’infer-
meria les 24 hores al dia.

Proposta de resolució 7. Pla de construcció noves residències
Pla per a la construcció urgent de residències de gent gran públiques, així com 

de Centres Residencials per a persones amb discapacitat, per acabar amb les llistes 
d’espera en menys de 4 anys. En cap cas la construcció es farà amb finançament pri-
vat ni la propietat serà d’empreses privades.

Proposta de resolució 8. Democratització dels òrgans de participació
Modificar el Capítol IV del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de 

participació i coordinació del Sistema Català de Serveis Socials.
Incrementar a cinc el nombre de representants dels familiars, Incloure a l’Asso-

ciació de Veïns del barri amb un representant, amb veu i vot.
Enfortir el paper que el Consell de Participació ha de tenir en relació a la capa-

citat de decisió en els aspectes que fan referència a la vida dels residents, així com 
en tot allò relatiu al funcionament del centre. Les reunions han de ser, com a mínim, 
trimestrals.

Proposta de resolució 9. Increment d’inspeccions
Incrementar el número d’Inspectors i Inspectores relatius a les Residències de 

gent gran i Centres Residencials per a persones amb discapacitat fins garantir 2 vi-
sites anuals a tots els centres. Modificar els tràmits de vista de la inspecció perquè 
la mateixa no sigui amb preavís.
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Proposta de resolució 10. Transferència de competències als ens locals
Realitzar els canvis normatius necessaris per possibilitar que mitjançant acord 

entre Generalitat de Catalunya i ens locals es pugui transferir a aquests la compe-
tència amb la corresponent dotació pressupostària.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2020
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR  

(REG. 71991, 72312, 72392)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat, Assumpta Es-

carp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre la gestió de les 
residències per a gent gran i per a persones amb discapacitat durant la pandèmia de la 
Covid-19 (tram. 255-00011/12).

Exposició de motius
La pandèmia ha posat dramàticament de manifest els dèficits de l’actual model 

d’atenció residencial a persones en situació de dependència, especialment dels cen-
tres residencials d’atenció a persones grans. La mort de milers de persones grans als 
centres residencials no pot romandre sense resposta, i més atenent als possibles re-
brots de la malaltia als propers mesos. Cal per tant un conjunt de mesures urgents 
per garantir la cura de la salut de les persones residents, la mesures de prevenció per 
evitar una nova propagació del virus als centres residencials, la millora urgent de les 
condicions laborals de les treballadores dels centres, la revisió urgent de les ratis de 
personal, i un pla pel retorn a la normalitat de la vida de la persones residents.

A mig termini, cal abordar l’atenció residencial fent-la evolucionar cap a un model 
més enfocat a la persona, centrat en unitats de convivència més reduïdes, on la priori-
tat sigui la qualitat d’atenció, basat en una atenció més personalitzada i més integrada. 
Es fonamental el diàleg entre agents socials, sindicats, entitats del tercer sector i admi-
nistracions per regular un nou model de funcionament dels centres residencials, amb 
una nova regulació dels centres, un pla d’inversions per la reconversió dels centres, 
l’actualització de les previsions de necessitat de noves places, la revisió dels mecanis-
mes de finançament i l’enfortiment del control públic del funcionament dels centres.

Impulsar decididament un model d’atenció a l’autonomia personal basat en la 
promoció de la vida independent de les persones, que possibiliti viure a l’entorn ha-
bitual de les persones diversificant i millorant els serveis i les prestacions que han 
de facilitar romandre a l’entorn més proper, des d’una visió d’atenció integral dels 
diverses necessitats per viure de forma autònoma.

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Sobre la necessitat d’un nou model social i 
sanitari 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Encetar una reforma en el model assistencial català que tingui com a objectiu 

millorar la qualitat assistencial de les persones grans, amb dependència i/o discapa-
citat, en els següents termes: 

a. Considerar la llar habitual com a element fonamental de l’assistència social i 
sanitària. Les persones que ho vulguin han de poder romandre a casa seva fins que 
el seu estat de salut o d’autonomia facin inevitable la seva institucionalització.
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b. Incrementar el nombre d’hores, la tipologia de serveis i el finançament que 
s’ofereixen des del Servei d’Atenció Domiciliària, i d’altres que s’ofereixen des dels 
ajuntaments, incorporant també l’atenció sanitària domiciliària en un nou catàleg de 
serveis, entenent l’atenció domiciliària com social i sanitària amb serveis integrats. 
Caminar cap a la tecnificació de les llars mitjançant la domòtica, garantint l’accessi-
bilitat i intensificant la relació del/la resident amb el seu entorn social i comunitari.

c. Consolidar un model de residències públiques de petita capacitat, amb una 
atenció personalitzada i suficient, per part de professionals qualificats, que disposin 
de servei mèdic i d’infermeria de la xarxa pública durant 24 hores al dia i d’un equi-
pament sanitari mínim indispensable.

d. Que situï les necessitats dels residents en el centre, que garanteixi el continu 
assistencial, i no els consideri com un grup homogeni i indiferenciat. Els centres re-
sidencials eminentment socials (residències, pisos assistits, centres de dia, entre d’al-
tres) han de coexistir amb els centres sociosanitaris que donen una atenció integral 
a les persones en dependència moderada o severa.

e. Que asseguri una eficaç i real coordinació amb el sistema sanitari. Caldrà per 
tant incrementar els recursos econòmics i humans del sistema públic de salut, de l’aten-
ció primària, dels serveis de geriatria als hospitals i dels serveis socials municipals, 
fent efectiu l’expedient únic social i sanitari.

2. Adaptar els sistemes de provisió dels serveis d’atenció de llarga durada per a 
les persones grans a aquestes noves realitats, replantejant i redefinint el marc legal, 
els sistemes de col·laboració públic-privats, i els models de finançament i de control 
que s’apliquin en cada cas.

3. Promoure l’autonomia personal i la coresponsabilitat, no només atendre a la 
dependència. Això vol dir ampliar la cartera de serveis incorporant l’acció preven-
tiva i comunitària, i implicar-hi al conjunt de polítiques públiques de suport social  
i habitatge, entre d’altres.

4. Garantir l’equitat d’accés respectant la diversitat de l’entorn familiar, social, 
cultural en el que es mou la persona, i escoltar la seva veu i les seves preferències 
des de la perspectiva del dret a la salut, a l’autonomia personal, i a la vida indepen-
dent, incorporant en el debat la reflexió ètica i l’abordatge en el procés de final de 
vida de les persones.

5. Apostar per una xarxa de serveis residencials (de gent gran, discapacitats, 
salut mental....) inclusiva, harmonitzada, acreditada, estable, orientada a resultats  
i millor finançada.

6. Ampliar els i les membres presents de la taula d’experts per a la revisió del 
model d’autonomia i d’atenció a les persones que ha posat en marxa el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, amb representants del món local, entitats so-
cials, entitats prestadores de serveis residencials i de cures, professionals de l’atenció 
primària i col·lectius de persones amb discapacitat per tal que tots els àmbits impli-
cats hi siguin representats en la revisió del model, articulant un pacte social de totes 
les parts amb un pla d’acció mesurable en els terminis, recursos i resultats.

7. Comprometre’s a prestigiar la xarxa residencial posant en valor les bones pràc-
tiques, fent efectius els canvis transformacionals i donant seguretat a les persones i 
famílies d’avui i de demà.

Proposta de resolució 2. Sobre les condicions de les treballadores als 
recursos residencials 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Vetllar per la professionalització del sector residencial i fer-lo més atractiu per 

als/les professionals, garantint una ocupació estable i de qualitat. La professionalit-
zació dels serveis ha de ser un principi bàsic, per atendre a la gent gran i persones 
amb discapacitat amb la dignitat, el desenvolupament de la seva autonomia i la pro-
tecció dels seus drets.
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2. Facilitar la incorporació de més gericultors/res i auxiliars d’infermeria al sis-
tema residencial català i a millorar les condicions laborals i salarials d’aquests pro-
fessionals.

3. Ampliar als/les professionals de la xarxa pública dels Serveis Socials que 
han treballat durant la pandèmia en recursos residencials d’atenció a persones amb 
problemàtiques de salut mental, centres de protecció a la infància i l’adolescència 
tutelada, de persones sense sostre, de dones que han patit situacions de violència 
masclista, de persones amb addiccions i de Serveis d’Atenció Domiciliària, la gra-
tificació econòmica que el Govern ha previst, entre d’altres, per al personal de les 
residències públiques o personal sanitari.

4. Actualitzar els mòduls que financen els serveis socials per tal de recuperar 
tant els salaris dels treballadors/es, amb els corresponents acords en el marc de la 
negociació col·lectiva, com la capacitat de les entitats de millorar la seva prestació 
al servei de les persones.

5. Incrementar en el termini d’un mes, i a partir de l’acord entre la patronal i els 
sindicats, les tarifes de les residències per tal d’actualitzar els costos dels serveis 
que presten.

6. Garantir la seguretat i la salut dels/les professionals de les residències i apostar 
decididament per millorar les competències i el reconeixement dels cuidadors/es i 
dels/les professionals, fet que implica desenvolupar programes formatius específics 
i continuats, la dignificació de les condicions laborals i desenvolupar accions per 
promoure el seu reconeixement social.

7. Prioritzar la millora de les condicions laborals dels professionals de la xarxa 
de serveis residencials i d’atenció domiciliària, tant a nivell retributiu com en espe-
cialització, formació continuada, carrera professionals, entre d’altres, que permeti 
retenir i captar talent professional, el principal actiu per prestigiar el sector. Cal un 
escenari econòmic plurianual que permeti apostar per un conveni laboral català re-
ferent del canvi.

8. Crear una borsa de treball de professionals de les cures i l’assistència sociosa-
nitària específica per als serveis residencials i domiciliaris.

9. Reconèixer el treball que realitza el personal de les residències i centres de de-
pendència, representat en la seva gran majoria per dones, incorporant la perspectiva 
de gènere en totes les decisions que es prenen per fer front a l’emergència sanitària 
però també en les reformes que s’adoptin de cara al futur que permetin garantir unes 
condicions de treball dignes i un entorn saludable.

Proposta de resolució 3.  Serveis d’Atenció Domiciliària, Autonomia 
Personal i Dependència 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Incrementar en un 20% l’import destinat prestacions per a cuidadores no pro-

fessionals en la modificació dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 
l’any 2020.

2. Reprendre, en el termini de 15 dies, les valoracions de grau de dependència 
aturades des del decret de l’Estat d’Alarma, a tot el territori català.

3. Posar en marxa, en el termini de sis mesos, una prova pilot de Servei d’Atenció 
Domiciliària especialitzat, de teleassistència avançada i adaptat a la persona, en un 
municipi representatiu sociològicament del conjunt de la ciutadania catalana.

4. Crear noves places de serveis assistencials per les persones amb especials di-
ficultats en situació d’envelliment prematur o deteriorament que tindran dificultats 
per retornar a la feina, però que necessitaran suports intensius.

5. Encetar un grup de treball amb representants del món local, entitats supramu-
nicipals, entitats prestadores de serveis i el Govern per redefinir, enfortir i millorar 
els Sistemes d’Atenció Domiciliària. Necessitem un nou model de SAD que incre-
menti les hores d’atenció, els tipus de servei, que lluiti contra la soledat no volguda 
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i que esdevingui l’eix central de l’atenció i la cura de les persones amb dependència 
allargant tot el possible la seva estada a la llar pròpia fins que la seva instituciona-
lització sigui inevitable.

6. Abordar el repte de les cures de manera integral i des de la proximitat física i 
emocional. Fomentar els serveis que fan possible continuar vivint al propi domicili  
i que treballen des de l’activació del veïnatge i els equipaments de proximitat. L’acti-
vació comunitària ajuda a contenir la pressió sobre els serveis socials i els sanitaris. 
La proximitat permet adaptar-se a les necessitats de cada territori i, per tant, ade-
quar els esforços a l’impacte desigual de la pandèmia.  

Proposta de resolució 4. Centres de dia 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Incrementar l’actual mòdul de Centre de dia (632,72€) en un 25%, amb una 

tarifa que permeti donar un servei de qualitat suficient per donar resposta als serveis 
continuats de fisioteràpia, teràpia ocupacional, atenció social, atenció d’infermeria 
etc, a la vegada que es garanteixen uns salaris dignes i jornades professionals que 
fidelitzin la seva continuïtat.

2. Adaptar el mòdul de centre de dia a l’estat cognitiu i/o físic de la persona 
atesa. L’atenció no és la mateixa a una persona autònoma físicament que a un usuari/
ària amb grau III, tal com passa en l’àmbit residencial.

3. Potenciar des de l’Atenció Primària i els referents socials de dependència, la pres-
cripció del servei de Centres de Dia que, juntament amb serveis com el SAD, la TA avan-
çada, l’adaptació de la llar amb ajuts tècnics i una coordinació eficient, és una gran alter-
nativa a la institucionalització de la gent gran en residències.

4. Assegurar el transport adaptat necessari per assegurar el trasllat d’una persona 
amb problemes de mobilitat al centre de dia.

Proposta de resolució 5. Mesures urgents en l’àmbit residencial 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Tramitar, abans de finalitzar l’any 2020, dues mil noves prestacions vinculades 

al servei de residència perquè les persones amb dependència reconeguda que són en 
llista d’espera puguin ocupar una part de les places residencials actualment buides, 
sempre respectant les limitacions d’ocupació que puguin derivar-se de la situació 
post-Covid.

2. Contractar immediatament i directament per part del Govern de 1.000 pro-
fessionals de reforç en l’àmbit residencial per fer front amb garanties a un possible 
escenari de rebrot epidemiològic.

3. Assegurar la realització immediata de proves PCR als professionals i residents 
del equipaments residencials on es detecti un cas positiu de COVID-19.

4. Garantir, sota criteris clínics, la derivació hospitalària dels residents amb 
 COVID-19 positiu.

5. Garantir la desinfecció dels centres residencials per a la gent gran i persones 
amb discapacitat que ho sol·licitin, tant dels espais interiors com dels espais exte-
riors comuns.

6. Realitzar un pla de contingència individualitzat per a cada centre residencial, 
que reflecteixi de manera realista qui proporcionarà assistència sanitària i que re-
culli, entre d’altres, temps de resposta i personal intermediari que coordinarà cada 
procés.

7. Establir de forma immediata un sistema d’alerta primerenca en tot l’àmbit 
residencial català, que asseguri una correcta comunicació entre el Govern i les re-
sidències, i aclareixi els criteris d’aïllament, tractament, derivació sanitària i hos-
pitalària i d’altres aspectes a tenir en compte davant una possible situació de rebrot 
epidemiològic.

8. Assegurar que, en el termini de 30 dies, tots els centres residencials de Cata-
lunya disposin d’Equips de Protecció Individual i de proves PCR’s suficients amb 
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relació al nombre de professionals i de residents, amb estocs no inferiors a les ne-
cessitats de 3 mesos.

9. Incrementar les actuals ràtios de professionals, com a mínim un 15%, i els mò-
duls econòmics dels centres residencials, a partir de l’acord amb totes les patronals 
residencials catalanes.

10. Disposar d’una auditoria dels centres residencials de Catalunya, del seu estat 
actual i de l’adaptació al protocol de «retorn a la normalitat», amb indicació de la 
seva resposta a la COVID-19, amb els informes dels professionals de salut que van 
intervenir a les residències després de l’acord del Govern de traspàs de la responsa-
bilitats d’Afers Socials a Salut.

Proposta de resolució 6. Inspeccions, transparència i informació als 
familiars
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Crear, en el termini de 6 mesos, la Comissió de Qualitat Assistencial, un orga-

nisme públic independent, amb capacitat executiva per actuar en els àmbits mèdic, 
residencial i serveis d’ajuda i assistència domiciliària, i amb els següents objectius: 
establir un registre de proveïdors; supervisar, inspeccionar i valorar els serveis; ac-
tuar per a protegir a les persones usuàries dels serveis; i informar a la societat de 
manera independent sobre la situació dels serveis. D’aquesta manera establirem un 
sistema d’avaluació contínua que controla i actua per a garantir una adequada qua-
litat dels serveis.

2. Encetar, en el termini de 2 mesos, un procés de renovació del mètode d’ins-
pecció dels centres residencials, enfocant-lo fonamentalment a la millora de la qua-
litat del serveis. Entre d’altres aspectes es requereix: 

a. La modificació del sistema sancionador establert a la Llei de Serveis Socials.
b. La modificació de les actes i els criteris d’inspecció.
c. Introducció d’un sistema checklist.
d. Increment del nombre de professionals del cos d’inspectors/es de la Genera-

litat.
e. Assegurar que les inspeccions es fan sense avís previ al centre.
f. Fer públics al conjunt de la ciutadania els resultats de les inspeccions.
3. Efectuar els controls necessaris per a garantir uns nivells adequats de neteja, 

material, qualitat alimentària, atenció mèdica i substitució del personal en cas de 
vacances, absències, etc.

4. Realitzar un estudi sobre la situació de la infraestructura de tots els centres 
residencials per a gent gran, persones amb discapacitat i atenció a la infància de Ca-
talunya per, posteriorment, aprovar un Pla d’Inversió que actualitzi i millori la qua-
litat dels centres residencials.

5. Incorporar la tecnologia com a eina de suport imprescindible, com a mitjà de 
connexió remota amb els residents, les seves famílies i els cuidadors/es.

6. Publicar, en el termini d’un mes, el nombre de persones que es troben en llis-
ta d’espera per a accedir a una plaça pública de residència a Catalunya, amb la seva 
distribució territorial.

7. Publicar, en el termini d’un mes, les persones amb el dret reconegut a una 
prestació del sistema de Dependència i que es troben en llista d’espera. Les dades 
han de ser mensuals, des de gener a juliol de 2020, per tal de comprovar els efectes 
que la pandèmia ha tingut en la gestió de les prestacions per dependència.

Proposta de resolució 7. Atenció sanitària a les residències 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Revertir, en el termini de dos anys, la privatització de l’assistència mèdica als 

centres residencials catalans, perquè aquesta sigui assumida per professionals del 
sistema públic de salut, en el marc de l’atenció comunitària
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2. Desenvolupar un sistema d’acreditació residencial, que garanteixi una millor 
homogeneïtat del sistema i alhora reconegui les diverses capacitats assistencials de 
les entitats per atendre determinades situacions clíniques, i d’autonomia personal 
(rehabilitació, logopèdia, terapeuta ocupacional) i, a partir d’aquí, determinar els 
criteris d’accés i mobilitat en funció del perfil del resident.

5. Dotar a les residències d’un equipament sanitari mínim indispensable, amb 
els professionals formats que es requereixin per a una primera i urgent atenció sa-
nitària.

7. Respectar la diversitat de l’estructura de provisió en el territori clarificant els 
rols i cartera de serveis de cada nivell d’atenció, garantint que aquesta coordina-
ció i treball en equip funcioni més enllà de les Organitzacions Sanitàries Integrals 
(OSI’s).

8. Sistematitzar mitjançant guies clíniques o protocols unes intervencions tera-
pèutiques homogènies, que haurien d’estar avalades pels col·legis professionals i les 
societats científiques que orientin la pràctica assistencial.

9. Revisar la via d’accés dels ingressos a les residències amb la creació de comi-
tès d’àmbit territorial, formats per representants de la Administració, representants 
dels recursos sanitaris del territori, representants de les residències, amb la xarxa 
social de serveis comunitaris que gestionin els ingressos de la llista d’espera única, 
i que tinguin present no només el grau de dependència de la persona sinó també les 
seves necessitats sanitàries i socials actuals.

Proposta de resolució 8. Recolzament al món local i al tercer sector 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Aprovar una nova fitxa del contracte programa amb els municipis. Aquesta fit-

xa haurà d’anar acompanyada d’un fons econòmic suficient per atendre les derivades 
socials de la pandèmia.

2. Fer efectiu de manera immediata el pagament dels deutes de l’any 2019 i del 
mes d’abril de 2020, així com altres encara pendents, amb les entitats i empreses 
del tercer sector social i de l’àmbit residencial que gestionen serveis públics que han 
estat directament implicades en el manteniment dels serveis durant la pandèmia.

3. Consolidar el Sistema de Serveis Socials Municipals, ampliar la ràtio i incor-
porar la figura del psicòleg/a, per poder donar resposta integral, ràpida i efectiva a 
l’increment de la demanda assistencial prevista, així com a l’increment de malalties 
psicològiques i mentals.

4. Reobrir de forma immediata totes les oficines de Benestar Social de Catalunya.
5. Donar prioritat a la cobertura de baixes, permisos i excedències atès que es pre-

veu que els Serveis Socials rebran un increment important de demandes tant de pres-
tacions com d’acompanyament a persones i famílies víctimes de la crisi derivada de 
la paràlisi econòmica.

Proposta de resolució 9. Finançament
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Incloure en la modificació pressupostària de l’exercici 2020 les partides d’in-

versió necessària per a la construcció de 1.000 noves places de residència en nous 
equipaments públics de gestió directa per part de la Generalitat.

2. Revertir la situació d’infrafinançament crònic del serveis socials de la xarxa 
d’atenció pública.

3. Establir una línia de subvencions per fer front a les reformes arquitectòniques 
dirigides a la prevenció de pandèmies.

4. Presentar un nou Pla d’Impuls de projectes de digitalització en el sector resi-
dencial.

5. Revisar el finançament que perceben les entitats del tercer sector per tal d’en-
fortir els serveis que presten de forma permanent, amb un calendari de pagaments 
clar, 2020-2021.
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6. Adoptar de manera urgent les mesures necessàries per a compensar els sobre-
costos que les entitats socials que gestionen per via de l’acció concertada, gestió de-
legada o subvenció serveis per a les persones amb discapacitat han hagut d’assumir 
durant el període de confinament.

7. Establir un «Mòdul COVID», de manera extraordinària, i mentre s’hagin 
d’adoptar mesures excepcionals per afrontar les conseqüències de la Covid-19 per a 
garantir la salut de persones i treballadors, per a compensar els sobrecostos que les 
entitats que gestionen per la via de l’acció concertada, gestió delegada o subvenció 
serveis per a les persones amb discapacitat hagin d’assumir.

8. Avançar en la recuperació de les quanties de les tarifes que financen els ser-
veis que presten les entitats socials de la discapacitat per la via de l’acció concertada, 
gestió delegada i subvencions per tal de continuar recuperant-se de les conseqüèn-
cies de la dècada perduda en termes de finançament d’aquests serveis. Aquest incre-
ment de la quantia de la tarifa hauria d’anar en la direcció d’allò que han plantejat 
les entitats representatives del sector social.

Proposta de resolució 10. Sobre la gestió de la crisi per part del Govern 
de la Generalitat 
El Parlament de Catalunya reprova la gestió del Conseller de Treball, Afers So-

cials i Famílies durant la situació originada per la COVID19 a les residències de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, Assumpta Escarp Gi-

bert, diputats, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 71995)

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

d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre la 
gestió de les residències per a gent gran i per a persones amb discapacitat durant  
la pandèmia de la Covid-19 (tram. 255-00011/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Sobre el personal del sector residencial
El Parlament de Catalunya constata que durant la pandèmia de la Covid-19 el 

sector i els professionals de l’àmbit residencial, han patit una situació extrema en les 
seves condicions laborals, havent mostrat un grau altíssim de compromís i treball.

És per això, que el Parlament de Catalunya, per prestigiar el sector i els profes-
sionals de l’àmbit residencial, insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Treballar per una equiparació laboral i salarial del món social amb el de la 
salut.

2. Posar fi al caràcter precari de les condicions de treball en els serveis residen-
cials.

3. Promocionar la formació dels treballadors de l’àmbit residencial i supervisar el 
desenvolupament de les seves competències d’atenció integral i relacional.

4. Invertir en la cura dels equips i en la millora de les organitzacions.

Proposta de resolució 2. Sobre l’atenció de llarga durada 
La crisi de la Covid-19 ha contribuït a fer aflorar mancances importants en el 

nostre sistema de cures de llarga durada, especialment en l’atenció residencial. És 
imprescindible que un cop superat aquest episodi d’emergència, s’obri un debat serè 
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que ens condueixi a una revisió en profunditat, de l’actual sistema d’atenció al nostre 
país, contemplant les seves fortaleses, però sense obviar o treure importància a les 
seves mancances, ara més que mai visibles, i així poder fer front de manera valenta 
i decidida, als principals reptes que tenim pendents. Aquesta reflexió no ha d’obviar 
el treball present que dona resposta a les necessitats del moment, i dels moments que 
puguin venir amb noves complexitats.

En aquest sentit i pensant en aquest futur pròxim que albirem com una oportuni-
tat, s’insta al Govern de la Generalitat a: 

1. Contribuir a la construcció d’un relat que allunyi l’assimilació o identificació 
de la «Vellesa» amb la «Malaltia» i de les Residències amb llocs on la gent va a mo-
rir enlloc de a viure.

2. Tenir present la dimensió social de la residència com a llar del resident. Les 
persones que visquin en centres residencials han de rebre en aquests centres l’aten-
ció sanitària que precisin però aquests centres no han d’acabar sent hospitals.

3. Abordar les cures de llarga durada no només des dels equipaments o serveis 
residencials. Cal revertir els escassos mitjans que avui existeixen per garantir una 
cura adequada en l’entorn domiciliari i satisfer el desig de la major part de les per-
sones, persones grans, amb discapacitat, o persones amb trastorns mentals i addic-
cions, de continuar vivint a casa seva i continuar participant en la seva comunitat. 
És imprescindible avançar en el disseny d’una proposta d’atenció sociosanitària in-
tegral i centrada en la persona també en el domicili, que sigui capaç d’incorporar i 
coordinar els diferents papers que compleixen els agents implicats en aquesta aten-
ció: famílies, serveis socials, en general i SAD en particular, teleassistència, atenció 
primària i especialitzada en salut, sector d’ocupació a la llar i les cures, assistents 
personals, voluntariat, serveis de proximitat i iniciatives de participació comunità-
ria. Cal potenciar i desenvolupar enormement, els Serveis d’Atenció Domiciliària 
amb una visió sociosanitària integral, i fins i tot anar incorporant la domòtica i la 
monitorització.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 71998, 72294, 72337, 72384)

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Noemí de la Calle, diputada, del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 154 y 155 del 
Reglamento del Parlamento, presenta las siguientes propuestas de resolución, subsi-
guientes al Debat general sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran i per a 
Persones amb Discapacitat durant la pandèmia de la Covid-19 (tram. 255-00011/12).

Propuesta de resolución 1. Para preservar y blindar los derechos y la 
dignidad de las personas mayores
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Cumplir y respetar el derecho a la igualdad y la no discriminación de las per-

sonas mayores, con discapacidad o trastorno del espectro autista, garantizando la 
atención a sus necesidades sanitarias y sociales desde la red sanitaria y social públi-
ca en caso de nuevos repuntes del Covid-19.

2. Impulsar las iniciativas legislativas competentes en materia de Derechos de 
las Personas Mayores que establezcan un marco común de derechos que garanticen 
la participación activa y la plena integración de las personas mayores en todos los 
ámbitos de la vida social, cultural y económica.
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3. Aumentar la financiación de las políticas públicas destinadas a las personas 
mayores, como son la Atención a la Dependencia o los Programas de Envejecimien-
to Activo.

4. Abordar los riesgos psicosociales derivados del aislamiento prolongado, en 
particular derivados de la mayor ansiedad y angustia ante la enfermedad que pue-
dan estar experimentando las personas usuarias de los centros residenciales y de las 
situaciones de soledad indeseada.

Propuesta de resolucion 2. Para el reconocimiento a profesionales y 
trabajadores de la atención a la dependencia
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Tener en cuenta a todos los trabajadores de la atención a la dependencia en 

la gratificación extraordinaria que recibirán los profesionales que han desarrollado 
durante la crisis del Covid-19 atención a las personas mayores, independientemente 
de la titularidad de la gestión.

2. En colaboración con los Ayuntamientos, impulsar la extensión de la gratifica-
ción extraordinaria que recibirán los profesionales que han desarrollado durante la 
crisis del Covid-19 atención a las personas mayores, a trabajadores y trabajadoras de 
los Servicios de Atención Domiciliaria (SAD).

3. Valorar social y laboralmente a las trabajadoras y trabajadores que atienden 
a las personas mayores, garantizando su formación, cualificación y derechos labo-
rales.

Propuesta de resolución 3. Para la elaboración de un plan de 
contingencia autonómica ante nuevos rebrotes o emergencias 
epidemiológicas 
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Asumir que la prevención es la herramienta más eficaz para afrontar con ga-

rantías cualquier emergencia epidemiológica y a comprometerse a tomar las medidas 
preventivas necesarias para evitar que el Covid-19 vuelva a entrar en las residencias.

2. Garantizar una atención de calidad tanto en residencias públicas o privadas, 
viviendas tuteladas, centros de día y SAD, así como la necesidad de atender y ha-
cer seguimiento a personas mayores que no son usuarias del SAD o de los servicios 
sociales.

3. Garantizar los medios necesarios, la provisión de materiales y equipos de pro-
tección (EPI, mascarillas, batas, guantes, geles…) de los trabajadores para poder 
cumplir los protocolos y la atención adecuada de las personas residentes o usuarias 
de residencias, centros de día y SAD.

4. Llevar a cabo programas de soporte emocional y formación en gestión de cri-
sis para profesionales, con disponibilidad de teleasistencia para profesionales de re-
sidencias.

5. Impulsar instrucciones de coordinación entre los diferentes niveles de la Ad-
ministración Pública referentes a los diferentes recursos de atención a las personas 
mayores.

6. Realizar una evaluación técnica del impacto de la pandemia en la totalidad 
de residencias y de los servicios centrales, con el objetivo de mejorar el modelo y 
tomar medidas para minimizar las consecuencias negativas de futuras emergencias.

7. Unificar los criterios en la inspección de residencias y aumentar su actividad 
dentro de las mismas.

8. Convertir toda la información pública al formato de lectura fácil para que sean 
accesibles para personas con discapacidad intelectual o deterioro cognitivo.

9. Elaborar un plan de protección para la desescalada en las residencias que ten-
ga en cuenta las diferentes tipologías de centros con diversas condiciones materia-
les, estructurales y de distribución; la existencia o no de personas afectadas y sus 
medidas de sectorizaciones obligadas para evitar contagios circulares residentes-vi-
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sitas-residentes y prever la adaptación y modificación de las medidas según la evo-
lución de la situación en los diferentes centros.

10. Mantener de forma permanente una bolsa de personal que permita ampliar 
la dotación de personal en las residencias cuando la situación sanitaria o epidemio-
lógica lo requiera.

11. Garantizar que los familiares de los residentes reciban información fidedigna 
y actualizada respecto al estado de los mismos, y promover la adopción de un pro-
tocolo de comunicación entre familiares y residentes.

12. Disponer, cuando la situación lo requiera, la labor de prestación de servicios 
destinados a la protección de la ciudadanía por cualquier unidad u organismo públi-
co, tales como los bomberos, la Unidad Militar de Emergencias o la Guardia Civil.

13. Incrementar las ratios de profesionales y los módulos económicos de los cen-
tros residenciales.

14. Incrementar y periodificar de forma permanente las tareas de limpieza y des-
infección de los centros de día y residencias para personas mayores.

15. Crear un registro de voluntarios para ayudar a la población vulnerable frente 
al coronavirus.

Propuesta de resolución 4. Para la urgente revisión y mejora del modelo 
asistencial
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar una Mesa Técnica (incorporando a las personas mayores, sus cui-

dadores, profesionales y no profesionales en la conceptualización y el diseño de un 
nuevo modelo) para analizar el modelo actual de atención residencial y las modifi-
caciones que se deban dar en el futuro para realizar una correcta atención a nuestros 
mayores, apostando por un reparto más justo de los cuidados, que reconozca su va-
lor social y que no favorezca la precariedad laboral, dando respuesta a la compleji-
dad asistencial derivada del envejecimiento poblacional y que ponga en el centro el 
derecho de las personas mayores a continuar decidiendo sobre su vida.

2. Elaborar un mapa residencial en Cataluña y diseñar zonas de proximidad para 
garantizar y reequilibrar el acceso equitativo y transparente por territorios, con el 
aumento de las plazas para cubrir la demanda existente con plazas públicas.

3. Garantizar la transparencia en los datos sobre el sistema de dependencia y los 
datos correspondientes a las listas de espera de Cataluña.

4. Impulsar programas de investigación en I+D que supongan una mejora tan-
to en la atención a personas mayores en residencias, como en otros recursos menos 
asistenciales y en asistencia domiciliaria.

5. Dar impulso a programas de formación especializada para todos los profesio-
nales del sector de atención a personas mayores.

6. Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del con-
junto del sector de atención y cuidado de las personas mayores.

7. Controlar exhaustivamente el cumplimiento de los estándares de calidad del 
servicio en todas las contrataciones de la Generalitat con empresas que gestionan los 
recursos residenciales públicos.

8. Fomentar la creación de espacios de participación y diálogo en los centros y 
residencias para personas mayores en los que se dé voz a las familias, personas re-
sidentes y trabajadores.

Propuesta de resolucion 5. Para garantizar el acceso a los recursos de 
atención a la dependencia 
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Actualizar la Cartera de Servicios Sociales de la Ley 12/2007 de Servicios 

Sociales, ajustando la ratio de personal de los servicios sociales a las nuevas reali-
dades demográficas.
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2. Dar una atención de calidad a las personas dependientes, reduciendo las listas 
de espera y asegurando la calidad del empleo de los profesionales del sector priori-
zando las siguientes medidas: 

a. Aumentar el número de plazas residenciales y de centros de día.
b. Recuperar la universalidad de las Prestaciones Económicas Vinculadas (PEV).
c. Actualizar las ratios de personal y mejorar los módulos económicos.
d. Velar por las condiciones laborales de los profesionales del sector.
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a instar al Gobierno 

de España a: 
1. Identificar las necesidades de financiación en el corto y medio plazo del Siste-

ma para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) y dotar, en colabora-
ción con las Comunidades Autónomas, todos los recursos necesarios para una ade-
cuada atención de todas las personas en situación de dependencia, atendiendo a sus 
circunstancias específicas, en todo el territorio nacional, y acabar con las actuales 
listas de espera de las personas dependientes con derecho a prestación reconocido.

2. Elaborar un Libro Blanco que realice un diagnóstico de situación y siente las 
bases para la configuración de un Sistema Nacional de Cuidados, como sistema que 
defina un catálogo de prestaciones y que reúna de manera integrada todos los cen-
tros, servicios y recursos de utilización pública para la atención de las necesidades 
de cuidado de toda la población, como garantía para su autonomía personal, me-
diante la ampliación de la cobertura y la acción protectora del Sistema para la Auto-
nomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) a otras situaciones, como la crianza 
durante la infancia, la discapacidad o la soledad crónica no deseada.

3. Desarrollar un procedimiento específico para la valoración de la dependencia 
que permita captar la evolución de las circunstancias de las personas afectadas por 
procesos degenerativos, que permita la adaptación automática del grado de depen-
dencia y de las prestaciones reconocidas que resulten adecuadas para la atención de 
sus necesidades.

Propuesta de resolución 6. Para garantizar la atención sanitaria de las 
personas mayores o con discapacidad
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Agradecer el ingente trabajo realizado por el personal sanitario durante la cri-

sis del Covid-19 llevando a cabo, con carácter prioritario, una reversión de los recor-
tes que ha sufrido el sistema sanitario en los últimos años y así fortalecer el sistema 
sanitario público.

2. Garantizar el suministro de material de protección a las residencias de perso-
nas mayores, centros de día, viviendas tuteladas, Servicios de Atención Domicilia-
ria y los diferentes recursos residenciales u ocupacionales para personas con disca-
pacidad, para proteger a los profesionales, trabajadores, residentes y familiares de 
los mismos.

3. Realizar pruebas periódicas en las residencias de personas mayores, centros de 
día, viviendas tuteladas, Servicios de Atención Domiciliaria y los diferentes recur-
sos residenciales u ocupacionales para personas con discapacidad, a profesionales 
y trabajadores para monitorizar la situación en cada uno de los centros y, en conse-
cuencia, poder tomar en cada momento las medidas necesarias.

4. Creación de una comisión de coordinación socio-sanitaria, con presencia de 
todos los actores implicados, para evaluar toda la normativa y adaptación a la rea-
lidad de las residencias de personas mayores, centros de día, viviendas tuteladas, 
Servicios de Atención Domiciliaria y los diferentes recursos residenciales u ocupa-
cionales para personas con discapacidad, evitando contradicciones y duplicidades.

5. Identificar una persona de enlace en atención primaria con las residencias para 
personas mayores y los diferentes recursos residenciales para personas con discapa-
cidad de su ámbito territorial, con un reparto de las competencias y funciones que 
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corresponden a cada una de las partes para coordinar las pruebas, el seguimiento y 
las necesidades de los centros.

6. Actualizar el Protocolo de actuación ante cualquier posible caso de maltrato 
a personas mayores.

7. Establecer un procedimiento unificado de información para que las residencias 
para personas mayores y los diferentes recursos residenciales para personas con dis-
capacidad de su ámbito territorial, informen a una única administración, que será la 
responsable de informar al resto, con herramientas informáticas que generen datos 
en tiempo real que permitan conocer de manera inmediata la situación del sector.

8. Trabajar en problemáticas pendientes aplazadas, como la situación de la aten-
ción primaria, la atención al envejecimiento de la población y el aumento de la espe-
ranza de vida, la prevención y la atención de la patología crónica y la pluripatología, 
o la coordinación entre la atención social y sanitaria.

9. Seguir impulsando el proyecto PIAISS (Plan interdepartamental de atención 
e interacción social y sanitaria) para mejorar la coordinación entre el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies y el Departament de Salut.

10. Llevar a cabo un recuento de todas las víctimas del Covid-19, ya sea de forma 
directa como de forma colateral por el colapso del sistema sanitario y residencial, y 
que incluya también los fallecidos sospechosos de Covid-19 a los que no se les llegó 
a realizar las pruebas de detección.

Propuesta de resolución 7. Para la diversificación de los recursos de 
atención a las personas mayores
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Aprobar un plan autonómico para combatir la soledad de las personas mayo-

res en coordinación con las Administraciones Locales y entidades involucradas con 
una dotación económica proporcionada para llevar a cabo, entre otras, las siguiente 
medidas: proyectos de voluntariado de acompañamiento a personas mayores, la co-
laboración con el tercer sector social como son la teleasistencia, la construcción de 
pisos tutelados y la habilitación de nuevas plazas de oferta de programas destinados 
a la promoción del envejecimiento activo y prevención de la dependencia.

2. Potenciar los servicios de asistencia domiciliaria para las personas en situa-
ción de dependencia, priorizando la asistencia personal en particular en aquellos 
casos en que la persona tenga reconocida una discapacidad física.

3. Impulsar alternativas de alojamiento para personas mayores que incluyan cui-
dados e intervenciones profesionales orientadas a una atención centrada en las per-
sonas y no desde objetivos de simple custodia.

Propuesta de resolución 8. Para la reducción de listas de espera de 
atención a la dependencia
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Reducir la lista de espera para la valoración o revisión de la situación de de-

pendencia.
2. Reducir las listas de espera de acceso a los recursos de atención a la dependen-

cia en todas sus modalidades: recursos residenciales, viviendas tuteladas, atención 
domiciliaria o centros de día.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a instar al Gobierno 
de España a: 

1. Mejorar urgentemente la financiación del Sistema para la Autonomía y la 
Atención a la Dependencia para reducir las listas de espera en dependencia por par-
te de las administraciones competentes.

2. Instar al cumplimiento de los porcentajes de financiación acordados entre 
Comunidad Autónoma y Estado, en relación con la redacción original de la Ley 
39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Si-
tuación de Dependencia.
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Propuesta de resolución 9. Para garantizar los derechos laborales de 
los trabajadores y trabajadoras de la atención a la dependencia
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Garantizar la planificación adecuada de la atención a las personas mayores o 

con discapacidad y velar por las condiciones laborales de los trabajadores y trabaja-
doras relacionados con la atención a la dependencia.

2. Dar impulso a programas de formación especializada para todos los profesio-
nales del sector de atención a personas mayores.

3. Garantizar los medios necesarios, la provisión de materiales y equipos de pro-
tección de los trabajadores para poder cumplir los protocolos y la atención adecuada 
de las personas residentes o usuarias de residencias, centros de día y Servicios de 
Atención Domiciliaria.

4. Fomentar políticas sociales y laborales que luchen contra la explotación y pre-
cariedad de los trabajos del cuidado, formales e informales, y contra las desigualda-
des por razón de género, clase u origen.

Propuesta de resolucion 10. Para la atención y proteción de las 
personas con dependencia que no viven en residencias.
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar programas de investigación en I+D que supongan una mejora tanto 

en la atención a personas mayores o con discapacidad en residencias, como en otros 
recursos menos asistenciales y en asistencia domiciliaria.

2. Apostar por la atención integrada social y sanitaria en el domicilio.
3. Desarrollar la normativa autonómica necesaria para mejorar y garantizar las 

necesidades de las personas mayores o con discapacidad tanto en centros de día, re-
sidencias, atención domiciliaria y prestaciones económicas, a la vez que despliegue 
las posibilidades que la Ley estatal permite, como la incorporación de la figura del 
o la asistente personal.

4. Impulsar programas para garantizar el acceso a la información de las personas 
mayores y acabar con la brecha digital.

5. Impulsar campañas de sensibilización de la importancia que tiene el buen tra-
to hacia las personas mayores.

6. Actualizar el Protocolo de actuación ante cualquier posible caso de maltrato 
a personas mayores.

7. Renovar el Plan Integral de Seguridad de las personas mayores, caducado des-
de el año 2018.

8. Dar impulso a los proyectos de la sociedad civil intergeneracionales que pro-
muevan la interacción, la cooperación, el conocimiento y la solidaridad entre gene-
raciones.

9. Impulsar programas de investigación en I+D que supongan una mejora tan-
to en la atención a personas mayores en residencias, como en otros recursos menos 
asistenciales y en asistencia domiciliaria.

10. Apostar por la atención integrada social y sanitaria en el domicilio.
11. Fomentar políticas de vivienda y urbanas que tengan en cuenta las necesida-

des de las personas mayores y la diversidad de formas de vivir el envejecimiento.
12. Reforzar la seguridad y evitar el fraude del cual han sido objeto algunas per-

sonas mayores en sus domicilios particulares durante la crisis del Covid-19.
13. Fomentar, en coordinación con las Administraciones Locales, protocolos de 

atención a las personas mayores especialmente vulnerables para garantizar que las 
personas mayores que viven solas y no puedan recurrir a un tercero, puedan adquirir 
productos de alimentación sin necesidad de salir de casa.

14. Prever la creación de un programa telefónico de atención a la soledad durante 
el confinamiento, con un programa específico de atención a las personas mayores y 
a las personas con problemas de salud mental y discapacidad.
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15. Impulsar, previa deliberación en el seno del Consejo Interterritorial de Salud 
y en el del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autono-
mía y la Atención a la Dependencia, la determinación de unas directrices y criterios 
comunes para la elaboración de protocolos dirigidos a atender las necesidades bási-
cas y proveer de acompañamiento a personas mayores que viven solas, con especial 
atención a situaciones cronificadas de soledad involuntaria, así como a prevenir, 
detectar e intervenir ante posibles casos de contagio por Covid-19 en este colectivo.

16. Dar a conocer el proyecto «Ciudades Amigas de las Personas Mayores» pro-
movido por la OMS para facilitar la participación en inclusión de las personas mayo-
res para hacer de los municipios espacios amigables para todas las edades y partici-
par en actividades comunitarias y recibir un trato respetuoso, independientemente de 
su edad. Este programa proporciona criterios para la promoción y planificación de la 
participación de las personas mayores en el desarrollo de proyectos dirigidos a la me-
jora del entorno urbano, social y cívico, así como de los servicios municipales orienta-
dos a hacer frente al reto del cambio demográfico y el envejecimiento de la población.

17. Llevar a cabo las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del 
artículo 17. 4 de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, gays, 
bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifo-
bia y transfobia, en lo relativo a la lucha contra la discriminación de las personas 
 LGTBI desde las residencias y los servicios sociales.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a instar al Gobierno 
de España a: 

1. Desarrollar un procedimiento específico para la valoración de la situación de 
dependencia que permita captar la evolución de las circunstancias de las personas 
afectadas por procesos degenerativos, como el Alzheimer o la Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ELA), que permita la adaptación automática del grado de discapaci-
dad y de las prestaciones reconocidas que resulten adecuadas para la atención de 
sus necesidades.

Palacio del Parlamento, 7 de julio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 71999)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que 
estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre la gestió de les residències 
per a gent gran i per a persones amb discapacitat durant la pandèmia de la Covid-19 
(tram. 255-00011/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Abordatge social i sanitari integrat per atendre 
a les persones
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Implementar el desplegament del Pla d’Atenció Integrada Social i Sanitària 

de Catalunya (PAISS) als centres residencials de Catalunya generant un nou model 
d’atenció sanitària integrada, d’atenció farmacèutica, de provisió de material sani-
tari i d’integració i accés als sistemes d’informació social i sanitari per part dels 
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professionals d’aquests sectors, per tal d’assolir una història social i sanitària única 
i compartida.

2. Crear una Agència que, com a operador públic, integri la vessant social i sa-
nitària per tal de garantir una millor resposta pública a les persones en situació de 
vulnerabilitat i amb necessitats d’atenció sanitària i social complexes a causa de la 
fragilitat, la cronicitat, la dependència i l’exclusió social, tot superant la fragmen-
tació dels processos d’atenció, i facilitant la transició i continuïtat entre el sistema 
sanitari i social. Aquesta agència serà un disseny treballat conjuntament amb els ac-
tors implicats de la societat, les administracions locals, els agents socials –sindicats 
i patronals–, el tercer sector, els sectors sanitaris i socials i la ciutadania. Ha de ser 
l’instrument que ens permeti planificar conjuntament en l’àmbit residencial amb una 
única mirada, ens ha de permetre gestionar de manera conjunta al territori i tenir 
una veritable atenció única i integrada dels dos àmbits.

Proposta de resolució 2. Comunitats contra l’aïllament
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
Desenvolupar un programa d’enfortiment comunitari i de detecció i suport a les 

persones que viuen soles, i amb risc d’aïllament social, que posi en valor els equi-
paments cívics del territori i les xarxes de voluntariat especialitzat, en coordinació 
amb els serveis socials, amb l’objectiu de que siguin ateses i rebin el suport social  
i comunitari necessari.

Proposta de resolució 3. Proximitat i descentralització territorial per a 
una millor atenció a les persones
La pandèmia de la Covid-19 ha incidit en tots els àmbits, amb especial èmfasi en 

l’àmbit de residències, amb un impacte que ha generat reptes en la gestió de la crisi 
que cal analitzar en favor de la millora de la gestió pública i del benestar del país.

Durant la pandèmia, les unitats del departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies que són referència de les residències, s’han organitzat de forma paral·lela a 
l’estructura territorial del Departament de Salut, en Regions i Seccions socials, a si-
militud de les sanitàries, per tal d’aconseguir arribar a totes i cada una dels centres 
residencials.

Tot això, ha posat de manifest la necessitat de disposar de recursos humans en 
nombre suficient per a atendre les necessitats expressades pels centres residencials. 
Així com també ha evidenciat la necessitat d’orientar els procediments i sistemes 
d’informació de manera que sigui més senzill recollir, gestionar i atendre aquestes 
necessitats.

Al mateix temps, la crisi social, conseqüència de la crisi laboral sobrevinguda, 
comporta la necessitat d’augmentar la capil·laritat de les accions del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies arreu del territori, de manera que es pugui atendre 
aquestes necessitats de forma pròxima als ens locals.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
Seguir desplegant la descentralització i reorganització territorial de les unitats 

d’atenció a les persones del departament competent en l’àmbit d’Afers socials i 
l’adaptació dels serveis territorials, per tal de garantir una millor atenció a les per-
sones.

Proposta de resolució 4. Reforç en la inspecció de Serveis Socials
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Reforçar el cos del Servei d’Inspecció i Registre del Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies per tal d’assegurar l’avaluació del funcionament de les enti-
tats, serveis i establiments de serveis socials, així com altres àmbits materials que li 
atribueixi la legislació vigent, així com per vetllar pel compliment de les condicions 
funcionals i materials que estableixi la normativa vigent.
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2. Inspeccionar i intervenir, per part de l’administració, aquells centres residen-
cials que no compleixin amb els estàndards de seguretat establerts per tal d’asse-
gurar una atenció de qualitat i el màxim benestar per a les persones que hi viuen.

Proposta de resolució 5. Pla Estratègic Serveis Socials
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
Aprovar el Pla Estratègic de Serveis Socials 2020-2024 en un termini màxim 

d’un mes. Una vegada aprovat, serà el Parlament qui s’hi posicioni. Aquest pla bus-
ca cohesionar, agilitar, universalitzar i fer més efectiu el Sistema Català de Serveis 
Socials, i que garanteixi una atenció centrada en la persona i la seva interacció fa-
miliar i comunitària. En aquest sentit, el pla ha de servir: 

1. Com a referència nova per a la planificació del Sistema Català de Serveis So-
cials per als propers quatre anys.

2. Per donar resposta als reptes sociodemogràfics que l’actual estat de benestar 
ha d’afrontar: les desigualtats socials que la crisi econòmica ha consolidat, la femi-
nització del risc de pobresa o exclusió, l’increment de l’envelliment, el sobreenve-
lliment, la discapacitat i la diversificació de la societat catalana i de les llars que la 
componen.

3. Incorporar la situació provocada per la pandèmia de la covid-19 en el si del 
Sistema Català de Serveis Socials 

Proposta de resolució 6. Model de concertació
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
Impulsar de manera prioritària la concertació amb els agents que presten serveis 

d’atenció a les persones per donar un impuls a noves formes de relació amb els pro-
veïdors, per tal de donar una resposta eficient i eficaç en la provisió de serveis que 
afecta persones vulnerables i amb risc d’exclusió social i per tal de garantir els prin-
cipis d’atenció personalitzada i integral, d’arrelament de la persona a l’entorn social, 
elecció de la persona i continuïtat en l’atenció i la qualitat, en serveis que no adme-
ten demora, cal introduir figures, en el marc de les directives comunitàries, que do-
nin una resposta urgent i adequada a l’hora de proveir aquests serveis.

Proposta de resolució 7. Suport emocional
La crisi generada per la Covid19 és una crisi molt inhumana ja que ha dificultat 

aquell contacte proper tant important en moments complicats. A més, les situacions 
estressants viscudes poden generar una major incidència de dol complicat, trastorn 
per estrès agut o trastorn per estrès posttraumàtic. El Departament de Salut sent co-
neixedor d’aquesta realitat ha anat adaptant les seves actuacions i instruccions sem-
pre seguint la situació epidemiològica de cada moment per tal de donar resposta a 
aquestes necessitats des d’una visió humana i holística.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Reforçar el suport emocional als residents i als familiars especialment en pro-

cés del final de vida i al dol que aquest genera.
2. El centre residencial facilitarà l’acomiadament dels familiars de la persona 

resident que es troba en situació de darreres hores/dies, amb la finalitat que la perso-
na resident es trobi acompanyada al final de la seva vida i que sempre i quan pugui 
fer-se amb garanties de seguretat per a la persona resident, els familiars i els profes-
sionals de la residència

Proposta de resolució 8. La comunicació com a element essencial
La Covid ens ha parat la vida a tots, ens l’ha posat en pausa i ens ha obligat a viu-

re una realitat complexa, que passava moltes vegades pel distanciament dels éssers 
estimats. Haurem de reconstruir una realitat que probablement no serà la mateixa a 
curt termini. Sobretot perquè haurem de conviure amb unes mesures de convivència 
que hauran de seguir-se mentre el virus convisqui entre nosaltres i no disposem d’un 
tractament i/o vacuna efectius.
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Per això és important fer un balanç de què ha passat, un recull d’aprenentatges i 
establir com encarem el futur.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir una bona comunicació entre familiars i residents adaptable a la situa-

ció epidemiològica de cada moment i per tant assegurar a partir dels plans de con-
tingència de cada centre residencial que es disposi: 

a. D’un pla d’atenció, suport i comunicació a les famílies, amb una atenció espe-
cial en els darrers moments de la vida dels residents.

b. Sistemes TIC per facilitar la comunicació amb les famílies.
c. D’un protocol de visites de familiars.
2. Iniciar un àmbit de representació i d’interlocució amb el Govern de la Gene-

ralitat, de familiars de les persones que viuen a les residències de persones grans, 
persones amb discapacitat i amb malaltia mental, escollits per delegació i en qualitat 
de representants de familiars de les residències de Catalunya que s’integren en els 
Consells de participació de centres de cada residència. Aquesta representació hau-
ria de comptar també amb els representants de les associacions de persones grans, 
associacions de famílies de persones amb discapacitat i malaltia mental, així com 
del Consell de la Gent gran de Catalunya.

Proposta de resolució 9. Formació a professionals
Els i les professionals de les residències han tingut un paper fonamental en la 

gestió dels efectes de la Covid19 protegint i tenint cura dels col·lectius més vulnera-
bles com ho són la gent gran. Hem de dotar a aquests professionals de totes les eines 
possibles i en això la formació és un element imprescindible.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
Incrementar la formació de les professionals de les residències en: 
a. Mesures preventives i higièniques que inclogui circuits en la sectorització en 

el control d’infeccions a residències.
b. Utilització adequada i segura dels Equips de Protecció Individual (EPI).
c. Epidemiologia i clínica de la Covid19
d. Benestar emocional de les persones residents i de les persones treballadores 

en residències
e. Comunicació amb les famílies 
f. Atenció centrada en la persona
g. Maneig integral del resident fràgil, resident en situació de malaltia crònica 

avançada i en el procés de final de vida.

Proposta de resolució 10. Espais de vulnerabilitat
La gestió de la crisi de la Covid19 ha estat complexa i ho continuarà sent. Hem 

de tenir el país preparat per un possible nou rebrot per tal d’afrontar-lo amb les mà-
ximes garanties a partir de tots els aprenentatges que hem assolit d’aquest virus tant 
desconegut en un primer moment. En aquest escenari, els centres residencials, que 
són els que acullen gran part de la població vulnerable, han de disposar de totes les 
eines que ho facin possible.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
Considerar l’àmbit residencial com un espai d’especial vulnerabilitat, i per tant 

garantir: 
a. Que els centres residencials disposin d’estoc de seguretat d’Equips de Protec-

ció Individual per un possible nou rebrot.
b. Que totes les persones que viuen en un centre residencial, igual que els profes-

sionals que hi treballen, tenen accés a la prova PCR sota criteri clínic.
c. Que els centres residencials informin a través del sistema de recollida d’infor-

mació diària que li facilita l’Administració.
d. Que es disposi d’espais d’aïllament predeterminats (amb habitacions lliures a 

tal efecte) a cada centre.
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e. Que els centres estiguin preparant-se per un possible rebrot de la Covid19 tre-
ballant els nivells adequats de prevenció i control de la infecció per a la protecció 
dels residents, dels familiars i professionals dels centres residencials, i d’aquells pro-
fessionals del sistema sanitari que els atenguin, així com a la resta de població en 
el seu conjunt. Per tant assegurar que els centres residencials disposin d’un pla de 
contingència per fer-ho efectiu.

Proposta de resolució 11. Atenció sanitària
Aquesta crisi generada per la COVID19 ha evidenciat els reptes que ens queden 

per assumir i a la vegada que un sistema sanitari públic i universal és l’únic capaç 
de donar una resposta equitativa i humana a aquesta situació tant complexa que ens 
ha tocat viure.

El Parlament de Catalunya constata la necessitat de garantir que tota la ciutada-
nia del país, incloent les persones que viuen en una residència, disposi d’una atenció 
sanitària pública i de qualitat per això insta al Govern de la Generalitat a: 

Reforçar la coordinació entre l’atenció primària i els centres residencials per tal 
que les persones residents gaudeixin d’una atenció sanitària equitativa i de qualitat, 
mitjançant: 

a. Equips assignats a cada residència de forma habitual.
b. Millora la recollida, l’anàlisi i l’ús de les dades com a base per obtenir una in-

formació fiable i compartida per encaminar-se cap a una atenció integral i integrada 
en les necessitats socials i sanitàries de les persones.

c. Establir un punt ECAP a totes les residències de Catalunya i garantir l’accés de 
les metgesses i infermeres dels centres residencials a la història clínica de primària 
per poder gestionar de forma coordinada amb l’EAP de proximitat les necessitats 
de salut de la persona resident.

Proposta de resolució 12. Donar la millor resposta sanitària a la persona 
Al llarg de la pandèmia per COVID-19 els casos positius han anat evolucionant 

de manera creixent fins a arribar a un pic de 2400 casos en un dia. El sistema ha 
augmentat la seva capacitat disponible, s’ha reordenat i ha adaptat la seva activitat 
prioritzant la població més vulnerable per tal de garantir que sigui atesa pels profes-
sionals i pel dispositiu més adient segons les seves necessitats i garantint el màxim 
benestar en tot moment.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
Coordinar el sistema i donar la millor resposta sanitària a la persona en el dispo-

sitiu que pugui donar un tractament adequat a les seves necessitats de manera indi-
vidualitzada i segons criteri clínic.

a. Seguir les recomanacions per a la presa de decisions ètiques i clíniques en 
l’entorn residencial en context de la crisi de COVID-19 establertes pels comitès de 
bioètica.

b. Harmonitzar els objectius assistencials amb el diagnòstic situacional, i els va-
lors i preferències de la persona, garantint en tot moment el benestar i bon control 
simptomàtic.

c. Establir circuits d’activació de recursos més adequats amb l’atenció primària, 
l’hospitalització intermitja i els hospitals d’aguts.

d. Garantir en tot moment una atenció més personalitzada i una mirada biopsico-
social que englobi el tractament sanitari, l’emocional i que alhora tingui en compte 
l’entorn social i familiar de les persones.

Proposta de resolució 13. Transparència en la gestió de les dades
Catalunya ha hagut de fer front a l’epidèmia més important de l’últim segle. I en 

aquesta gestió la comunicació clara i transparent de la informació a la ciutadania és 
clau per defugir actuacions paternalistes i que la població esdevingui corresponsable 
de la gestió de la crisi.
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El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
La publicació en format obert de les dades relatives a les residències de gent 

gran, a la seva gestió i mantenir-les actualitzades i, a prioritzar les dades al respecte 
del nombre de confirmats infectats amb COVID, de recuperats i de mortalitat per 
COVID confirmats.

Proposta de resolució 14. Finançament de les polítiques d’atenció a la 
dependència
Tot i que el pressupost consolidat del Departament per a l’any 2020 ha suposat un 

increment respecte del 2017 de 542,42 milions d’euros, un 18,7% més. Amb la xifra 
assolida s’han superat les retallades essent el pressupost més alt del Departament 
per acompanyar les persones més vulnerables.

Malgrat que l’actual govern de la Generalitat és el govern que més ha invertit en 
finançament per la dependència, en època de crisi la insuficiència de finançament 
públic agreuja les desigualtats socials, és a dir, repercuteixen més negativament en 
aquells col·lectius més desfavorits. Un dels exemples més clars el tenim en el sis-
tema de residències per a la gent gran, que pateix un dèficit històric d’inversió així 
com també l’incompliment reiterat per part de l’Estat del finançament de la llei de 
dependència.

La llei determina que les aportacions de l’Estat i de la Generalitat han de ser 
del 50%, percentatge que durant els anys de vigència de la llei no s’ha aplicat mai. 
A més a més, l’aportació de l’Estat s’ha anat reduint progressivament. Les dades de 
2018 indiquen que el finançament de la dependència provinent de transferències es-
tatals suposa el 13% del total. Les dades mostren que fins el 2019 hi ha una insufi-
ciència acumulada de 3.649 milions d’euros.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Requerir al Govern d’Espanya que: 
a. Compleixi amb l’obligació de finançar en un 50% l’aplicació de la Llei 

39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les 
persones en situació de dependència, per tal de garantir la cobertura assistencial de 
les persones que, per vellesa o malaltia, no poden valdre’s per elles mateixes.

b. Reconegui el deute històric derivat de l’incompliment de les aportacions que 
pertoquen a l’Estat pel què fa al finançament d’atenció a la dependència, calculat 
en 3.649 milions d’euros fins el 2019, i estableixi un calendari de retorn del deute.

c. Augmenti els recursos del Fons Covid-19 per a les comunitats autònomes en 
9.000 milions d’euros més, per arribar als 25.000 milions d’euros, els quals han de 
garantir la prestació de serveis públics essencials com la protecció de les persones 
en situació de dependència, en el context de pandèmia i post pandèmia.

Proposta de resolució 15. Recentralització de material
El Parlament de Catalunya lamenta i denuncia la centralització en la compra de 

material de protecció que va decretar el Govern espanyol amb l’aplicació de l’estat 
d’Alarma i que ell mateix es va veure obligat a retirar per la ineficiència i el perjudi-
ci que va provocar. Va fer perdre un temps valuosíssim a la Generalitat de Catalunya 
per poder abastir i protegir els i les professionals.

Proposta de resolució 16. Relació entre dependència i residències
El Parlament de Catalunya constata que durant la pandèmia de la Covid-19 s’ha 

posat de relleu amb una forta evidència les mancances del sector residencial provo-
cat en gran part per l’infrafinançament que pateix el sector a Catalunya.

És per això que el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Treballar per assolir el finançament necessari per assegurar que el sector re-

sidencial pugui fer front a les seves necessitats i especialment a un possible rebrot 
d’aquesta pandèmia.
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2. Instar l’estat espanyol a revisar i actualitzar la Llei de dependència per tal que 
dóni resposta a la nova realitat social, fruit, especialment, de l’envelliment i la cro-
nificació de la població.

3. Instar l’estat espanyol perquè faci efectiu el finançament públic acordat a la 
Llei de dependència, que preveu una aportació del 50% per part de l’estat i del 50% 
per part de la Generalitat.

Nota: Les PRs imparelles s’assignen al GP ERC i les parelles al GP JxCat

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

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 72002)

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

que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre la gestió de les residències 
per a gent gran i per a persones amb discapacitat durant la pandèmia de la Covid-19 
(tram. 255-00011/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Precarització del sector laboral feminitzat de 
les residències
1. El Parlament de Catalunya denuncia que els sectors laborals més precaritzats 

acostumen a ser els més feminitzats, sent-ne un clar exemple tot allò que té a veure 
amb les cures, incloent doncs, les residències.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a seguir treballant 
per aconseguir l’equiparació dels sous de l’àmbit residencial amb els homòlegs de 
l’àmbit sanitari.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar les ne-
gociacions necessàries per tal que es creï un conveni per a empleats de residències, 
el qual haurà de tenir en compte la feminització del sector.

4. El Parlament de Catalunya es compromet a seguir impulsant la legislació i l’ac-
ció de govern necessària per garantir una igualtat de drets efectiva entre homes i do-
nes, sense oblidar l’àmbit laboral, on encara persisteix una àmplia bretxa salarial i els 
sectors precaritzats estan majoritàriament representats per dones.

Proposta de resolució 2. Model residencial de futur
El Parlament de Catalunya: 
1. Reconeix el sistema de serveis socials com pilar fonamental de l’estat del ben-

estar i la seva aportació a la cohesió i la igualtat d’oportunitats al país i, alhora, fa 
notar la necessitat d’enfortir aquest àmbit amb l’augment de pressupost pertinent per 
anar acostant la despesa del Govern a percentatges similars als dels països europeus 
capdavanters en protecció social.

2. Constata la necessitat de construir un nou model de serveis d’atenció a les per-
sones i basat en les necessitats que la persona requereixi a cada moment, on l’atenció 
sanitària i social integrada a domicili ha de ser-ne l’element clau.

3. Considera que aquest nou model de serveis d’atenció a les persones haurà de 
definir-se pels següents paràmetres: 

a. Un model d’atenció centrat en la persona i que adeqüi l’organització de les re-
sidències a les necessitats de les persones, i no a la inversa.
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b. L’aposta per l’envelliment de quilòmetre zero que potenciï l’atenció i la cura 
amb una atenció de proximitat que fomenti que les persones no trenquin els seus 
vincles familiars i socials amb el seu entorn.

c. L’impuls de l’atenció domiciliaria com a pal de paller del model d’atenció a 
les persones per tal d’ajudar a prevenir situacions de dependència i per oferir pres-
tacions adequades a les necessitats socials de la ciutadania.

d. La integració de l’atenció social i sanitària a partir de l’impuls d’accions con-
juntes entre el Departament de Salut i Afers socials per tal de bastir un sistema de 
prestacions, recursos i serveis plenament adaptables a les necessitats de cura i acom-
panyament de les persones.

e. El reforç de l’Atenció Primària de Salut i la pertinent coordinació amb les Àrees  
bàsiques de serveis socials per tal que es pugui garantir la prestació als/les residents 
amb les mateixes condicions que a la resta de la població.

f. La desprivatització de l’assistència mèdica als centres residencials catalans, i 
l’assumpció d’aquesta funció per part dels professionals del sistema públic de salut.

g. La planificació global de les necessitats d’un territori concret per part dels 
equips professionals corresponents.

h. L’establiment d’un model homologat de disseny arquitectònic de les residèn-
cies que asseguri la privacitat i l’espai mínim d’autonomia personal i s’adeqüi als 
requeriments del model d’atenció centrat en les persones.

i. Una visió comunitària i de relació amb el seu entorn.
4. Insta el Govern de la Generalitat a liderar la implantació d’un nou model resi-

dencial a Catalunya, amb el màxim consens amb el sector.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA 

(REG. 72004, 72309)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, dipu-

tada, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents propostes de resolució subsegüents al Debat 
general sobre la gestió de les residències per a gent gran i per a persones amb disca-
pacitat durant la pandèmia de la Covid-19 (tram. 255-00011/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Gestió del Govern
El Parlament de Catalunya constata: 
1. La mala gestió del Govern en l’àmbit de les residències durant la pandèmia de 

la Covid-19. Una gestió que, per la descoordinació, la manca de criteri, el descontrol 
i la disfunció entre els departaments, ha agreujat les conseqüències del coronavirus 
en les residències catalanes desprotegint als professionals que hi treballen i als seus 
residents.

2. La irresponsabilitat política del Govern per no adoptar, des de l’inici de la crisi 
sanitària, les mesures necessàries per garantir l’accés a l’atenció hospitalària als re-
sidents de les residències per a gent gran.

3. La necessitat que el Govern prengui els acords necessaris per preparar el sis-
tema d’atenció residencial a les necessitats que la Covid-19 exigeix davant els possi-
bles rebrots preveient el magatzematge de material de protecció, de medicació i de 
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proves diagnòstiques suficients tant per a residents com per a professionals, i proto-
col·litzar adequadament l’atenció sanitària i hospitalària, si fos necessari.

Proposta de resolució 2. Sector residencial
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Dotar adequadament els pressupostos del pla de contingència adreçat a les re-

sidències de gent gran per fer front a un possible rebrot de la Covid-19 per reforçar 
les mesures d’augment del nombre de llits disponibles i la reserva de places buides 
al sector residencial.

2. Garantir, davant els possibles rebrots o noves onades de la Covid-19, l’adquisi-
ció del suficient material de protecció individual (EPI) i proves PCR per garantir la 
seguretat a tot el personal de les residències de gent gran, discapacitats i salut men-
tal, així com als seus residents, i adquirir, alhora, el material sanitari necessari per 
a fer front a una nova crisi sanitària.

3. Reforçar la capacitat econòmica i de contractació de les entitats socials per a 
que puguin fer front als sobrecostos derivats de l’adopció de mesures de seguretat 
davant la Covid-19, l’augment de baixes laborals i l’increment de les despeses vin-
culades al transport adaptat.

4. Establir, davant l’aparició de nous brots i l’arribada de noves onades de la Co-
vid-19, protocols d’actuació i de formació, clars i transparents, per al personal sa-
nitari i el personal de les residències que garanteixin una atenció sanitària ràpida  
i eficaç.

5. Implementar iniciatives comunitàries dirigides a la cura de les persones de-
pendents i sense recursos, amb especial atenció als servei d’atenció domiciliària 
(SAD).

6. Informar dels efectes de la Covid-19 en l’àmbit residencial a les persones re-
sidents i als seus familiars amb transparència, implementant les mesures de suport 
emocional i psicològic que siguin necessàries.

Proposta de resolució 3. Garantir la integració de l’atenció social i 
sanitària
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Integrar l’atenció sanitària i social per oferir una millor resposta a la població 

més vulnerable apostant per un nou model d’acompanyament de la gent gran, basat 
en apropar més serveis a les llars, perquè el domicili esdevingui el centre d’opera-
cions de l’atenció a la gent gran en situació de vulnerabilitat.

2. Reforçar la permeabilitat entre les residències de gent gran, discapacitats i sa-
lut mental, l’atenció primària i l’atenció hospitalària per garantir un seguiment mè-
dic constant a la gent gran resident.

3. Dotar un programa d’atenció individualitzada d’urgència a la totalitat de re-
sidències per detectar i atendre llurs necessitats sanitàries més immediates, tant al 
personal que hi treballa com a les persones que resideixen.

4. Garantir a les residències una dotació d’equipament mèdic mínim i indispen-
sable per garantir una assistència sanitària immediata als residents.

5. Mantenir la coordinació de l’atenció sanitària a les residències a través dels 
equips de l’atenció primària i replantejar el model d’Equips d’Atenció Residencial 
vigent fins ara a que ha demostrat ser disfuncional.

6. Reforçar la supervisió mèdica de les residències de gent gran i altres depen-
dents.

7. Potenciar l’atenció domiciliària en l’atenció primària potenciant la teleassistèn-
cia i la telemonitorització en l’àmbit de les residències de gent gran, amb l’objectiu 
d’evitar als pacients vulnerables desplaçaments innecessaris.
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Proposta de resolució 4. Millorar la situació dels professionals de 
l’atenció residencial
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Valorar social i laboralment les treballadores i treballadors que atenen en el 

sector residencial a la gent gran i a les persones amb discapacitat, garantint la seva 
formació, la qualificació i els drets laborals.

2. Mantenir de forma permanent una bossa de personal que permeti ampliar la 
dotació de personal de les residències quan la situació sanitària i/o epidemiològica 
ho requereixi.

3. Oferir una formació continua i el desenvolupament personal i professional al 
llarg de tota la seva vida laboral als professionals que treballen en centres residen-
cials millorant les seves competències i habilitats professionals amb coneixements 
sanitaris i socials mitjançant plans de formació específics.

Proposta de resolució 5. Millora la xarxa de residències
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Aprovar un pla per a la dotació urgent de places de residències públiques, per 

garantir l’accés a totes les persones que en necessiten i reduir el dèficit crònic de 
places existents.

2. Garantir una inversió suficient en el manteniment de les residències de gent 
gran, persones amb discapacitats i salut mental per acabar amb els problemes es-
tructurals que pateixen.

3. Intensificar els controls de la qualitat dels serveis dels diferents centres resi-
dencials per a garantir uns nivells adequats de neteja, material, qualitat alimentària, 
atenció mèdica i substitució del personal en cas de vacances, absències, etc.

4. Intensificar les inspeccions que realitzen les administracions públiques sobre 
el sector residencial per garantir el control de la gestió i la protecció dels residents.

5. Incrementar i periodificar de forma permanent les tasques de neteja i desinfec-
ció dels centres residencials i, col·laborar amb els ens locals, en la desinfecció dels 
centres de titularitat municipal.

6. Incrementar les actuals ràtios de professionals i els mòduls econòmics dels 
centres residencial, a partir de l’acord amb totes les patronals residencials catalanes.

7. Elaborar una pla de pagament dels deutes pendents amb les entitats dels tercer 
sector social i empreses del sector social que gestionen serveis públics que han estat 
directament implicades en el manteniment dels serveis durant la pandèmia.

Proposta de resolució 6. Actualitzar el model de residències
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Modificar el Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació 

i coordinació del Sistema Català de Serveis Socials, per enfortir les funcions del 
consell de participació: 

a) Dotant-lo de capacitat de decisió en els aspectes que concerneixen directament 
la vida dels residents, així com en tot allò relatiu al funcionament del centre.

b) Incrementant el nombre de representants dels familiars, ja que són els que 
realment estan en condicions de vetllar pels interessos dels residents.

2. Impulsar la creació d’espais de reflexió d’ètica assistencial als centres i resi-
dències per a gent gran, donant veu a les famílies i a les persones residents, des del 
respecte als seus drets ciutadans i a la seva autonomia i voluntat.

3. Garantir el dret a l’autonomia pròpia per a la decisió de les persones grans de 
continuar vivint a la seva llar o amb la seva família, dotant de recursos tècnics i eco-
nòmics aquesta decisió per part del sistema de protecció social.

4. Reconèixer com a centres sociosanitaris de caràcter comunitari totes les resi-
dències d’atenció a persones grans, a persones amb discapacitat, o a persones amb 
un trastorn mental, i les doti de recursos suficients per a garantir una atenció inte-
grada dels sistemes de salut i de serveis socials.
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5. Treballar, juntament amb el sector i experts, en un nou model d’atenció re-
sidencial que garanteixi la qualitat i l’atenció integral als residents, fent efectiva la 
integració de l’atenció social i sanitària en els centres, incloent totes aquelles actua-
cions i suports que permetin acompanyar i acomplir les necessitats físiques, emocio-
nals, psíquiques de les persones ateses.

Proposta de resolució 7. Cartera de serveis socials
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Actualitzar la cartera de serveis socials, vigent des del 2010, per incorporar 

nous serveis i noves prestacions.
2. Modificar la ràtio de gericultors establint una ràtio mínima d’un gericultor per 

a cada quatre persones.

Proposta de resolució 8. Sistema de dependència
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Millorar les normes i les eines de valoració de la discapacitat i la dependèn-

cia que es realitza en relació a cada persona, perquè s’adeqüin als drets reconeguts 
i als marcs científics actuals; tot aplicant criteris homogenis per tot el territori, amb 
l’objectiu de garantir la igualtat, l’autonomia i la qualitat de vida i afavorir la inte-
gració social.

2. Posar en marxa ajuts per a que els familiars i altres persones que conviuen 
amb un persona amb intenses necessitats de suport disposin dels serveis i els recur-
sos necessaris; entre els quals, els suports pel seu apoderament vital, per la compen-
sació de costos econòmics, però també pel respir i la possibilitat de fer compatibles 
la cura i el suport a la persona amb el propi projecte vital.

3. Millorar els sistemes d’atenció domiciliària per incrementar les hores d’atenció 
i els tipus de servei per combatre contra la soledat no volguda i que esdevingui l’eix 
central de l’atenció i la cura de les persones amb dependència al domicili.

Proposta de resolució 9. Full de ruta per millorar l’atenció a la gent gran
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Implementar el full de ruta pactat amb el sector de les residències per a ga-

rantir en els propers anys la igualtat de tracte i de recursos per a totes les persones 
ateses a les residències, millorar els salaris de treballadores i treballadors i un incre-
ment de la tarifes públiques després de deu anys de congelació.

2. Treballar per la signatura d’un conveni català de l’àmbit de la geriatria que mi-
llori les condicions laborals i les càrregues de treball dels professionals.

3. Incloure en els pressupostos de la Generalitat dels propers dos anys l’aportació 
de fins a 300 milions d’euros que permeti millorar les condicions laborals dels tre-
balladors i treballadores del sector de l’atenció a la gent gran a Catalunya, així com 
l’augment de les tarifes públiques.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, Santi 

Rodríguez i Serra, diputats, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 72005, 72386)

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, Yolanda López Fernández, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les següents propos-
tes de resolució subsegüents al Debat general sobre la gestió de les residències per 
a gent gran i per a persones amb discapacitat durant la pandèmia de la Covid-19 
(tram. 255-00011/12).
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Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Manca de previsió i de reacció del Govern 
a les residències de gent gran davant la crisi del Covid-19 que ha 
comportat greus conseqüències.
El Parlament de Catalunya reprova el Conseller Chakir el Homrani, com a màxim 

responsable polític de la gestió dels serveis de dependència i autonomia personal. Per 
la manca de previsió i de reacció davant la crisi del coronavirus a les residències de 
gent gran i per les greus conseqüències que han tingut la mala gestió feta en les pri-
meres setmanes de la pandèmia.

Proposta de resolució 2. Pla de xoc per fer front a l’impacte del 
Covid-19 a les residències i per evitar repetir errors en cas de rebrots

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Encarregar, en el termini d’un mes, a una comissió d’experts independents, 

una auditoria que analitzi tant la gestió de les residències com la gestió feta, des del 
Govern, de la crisi sanitària Covid-19. Així com l’impacte que ha tingut la pandèmia 
en aquests centres, amb l’objectiu de transformar el model i prendre mesures per a 
minimitzar futures emergències.

2) Avaluar la viabilitat de les residències més afectades per la crisi Covid-19 i 
plantejar la incorporació a la xarxa pública de les que no puguin garantir la conti-
nuïtat del servei en condicions dignes i de seguretat.

3) Garantir un estoc de materials de protecció i de tests suficients, així com un 
sistema eficient i àgil de repartiment, per a atendre brots o una nova onada de la 
pandèmia.

4) Garantir un material sanitari mínim a les residències que inclogui almenys 
disposició d’oxigen i capacitat per poder fer tractaments endovenosos.

5) Mantenir places lliures durant els propers mesos en aquelles residències on 
calgui, per a garantir poder fer aïllament en el cas d’una nova onada del virus.

6) Tenir equipaments alternatius disponibles i preparats per a traslladar persones 
de residències afectades per brots en el cas que calgui.

7) Impulsar un pla de mesures per pal·liar l’increment de les llista d’espera, que 
es pot produir en aquests propers mesos, articulant mesures per garantir suports a 
l’autonomia personal a les persones afectades.

8) Reprendre, de forma immediata, a tot Catalunya, les valoracions del grau de 
dependència.

9) Garantir el reforç necessari de personal assistencial a les residències, inclosa 
infermeria, durant els propers mesos, i mantenir permanentment aquests increments 
un cop superada la crisi sanitària.

10) Facilitar la liquiditat necessària a les entitats socials que gestionen serveis 
públics amb el pagament immediat de les factures pendents de serveis i els imports 
corresponents a subvencions ja justificades i executades.

11) Establir un seguiment periòdic, de forma trimestral, amb indicadors sobre el 
compliment dels acords d’aquest ple que sigui presentat en seu parlamentaria.

Proposta de resolució 3. Garantir un sistema de benestar que posi les 
cures al centre.
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Garantir un model d’atenció centrada en l’autonomia personal que garanteixi 

que la persona amb dependència és qui pren les decisions, flexibilitzant protocols de 
funcionament dels centres i adaptant les ràtios de personal i els dissenys funcionals 
de les residències i sociosanitaris per tal que sigui viable.

2) Deixar enrere el model residencial de macrocentres i fer un canvi en pro-
funditat del model d’habitatges i residències per a persones grans o persones amb 
discapacitats que requereixen suport per continuar amb els seus projectes de vida, 
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orientant-los a noves fórmules arquitectòniques, organitzatives i de gestió, el més 
semblants possibles a la llar, via unitats de convivència, on es garanteixi la intimitat 
i es personalitzi la cura.

3) Incloure els habitatges amb serveis a la cartera de serveis socials i finançar-los 
com una llar residència.

4) Elaborar un mapa residencial a Catalunya i dissenyar zones de proximitat per 
a garantir un accés equitatiu i transparent per territoris.

Proposta de resolució 4. Acabar amb l’infrafinançament de la 
dependència i fer un sistema més flexible i adaptat a les necessitat de 
cada persona.
El Parlament de Catalunya: 
1) Manifesta la necessitat que s’aprovin uns Pressupostos Generals de l’Estat 

amb un increment important del finançament del servei d’atenció a la dependència 
per revertir les retallades produïdes, reduir les llistes d’espera i millorar la cobertura 
de serveis i prestacions.

2) Insta el Govern a impulsar l’aprovació d’una llei catalana de la dependència i 
l’autonomia personal que, entre altres qüestions, implementi la figura de l’assistent 
personal.

3) Insta el Govern a revisar els criteris de la cartera de serveis i dels mòduls de 
concertació amb especial atenció a les condicions laborals i a fer compatible diver-
ses prestacions de la llei de dependència.

4) Insta el Govern a aprovar un pla de millores de la gestió dels tràmits de reco-
neixement de grau de dependència per a facilitar, en un únic procés, la fixació del 
grau i del Programa Individual d’Atenció (PIA).

Proposta de resolució 5. Capgirar l’actual model mercantilitzat de 
l’atenció a les persones que ha demostrat ser nínxol de negoci, ineficaç 
i esgotat.
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Aprovar i desenvolupar un pla d’inversió plurianual per a la construcció de 

residències, pisos tutelats i centres de dia de titularitat pública per part de la Gene-
ralitat de Catalunya, coordinant amb els ajuntaments la cessió de terrenys públics 
municipals.

2) Crear i desplegar un organisme públic, un Institut Català de la Dependència, 
que permeti assumir la gestió directa dels serveis de titularitat pública ara gestionats 
per entitats privades.

3) Incrementar l’activitat inspectora i obrir els expedients sancionadors necessa-
ris, suspenent de forma cautelar els contractes i concerts de les empreses gestores 
de residències de titularitat pública, quan es detectin irregularitats i es comprovi 
que la gestió ha estat ineficaç i negligent durant la crisi Covid-19 en l’atenció a les 
persones usuàries.

4) Apostar per un canvi en el model de concertació per a garantir que no es pro-
mou amb diners públics els qui fan negoci amb la cura de les persones.

Proposta de resolució 6. Control i governança públics per garantir una 
atenció de qualitat.
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Desplegar, amb tots els mitjans necessaris, una unitat de control de qualitat 

dels serveis, amb capacitat d’inspecció per a garantir uns nivells adequats de neteja, 
material, qualitat alimentària, atenció mèdica i substitució del personal en cas de 
vacances, absències, etc. a tots els centres públics i concertats de Catalunya.

2) Reforçar les inspeccions als centres incloent-hi entrevistes amb els treballa-
dors sense la presència de la direcció. En el cas d’inspeccions rutinàries, interca-
lar-ne de fetes amb preavís amb altres sense avís.
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3) Continuar potenciant mecanismes democràtics de participació de persones 
usuàries, familiars i veïns en el funcionament dels centres i fomentar la dinamitza-
ció dels consells de participació del centres. Pel que fa a la periodicitat de les reu-
nions, se n’ha de garantir una per trimestre, incrementant el nombre de persones 
usuàries participants, representants de les famílies de les persones residents i incor-
porant representants de les associacions veïnals de la zona.

4) Desenvolupar una estructura de governança que garanteixi la participació i 
la veu dels ens locals en la planificació i millora de tot els serveis d’atenció a la de-
pendència.

Proposta de resolució 7. Atenció sanitària pública a les residències. Mai 
més l’atenció sanitària a les residències a mans de les mútues privades.
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Retirar els contractes i convenis amb els Equips d’Atenció a les Residències, 

actualment gestionats per mútues privades, i garantir que es manté, després de la 
pandèmia, l’atenció sanitària a les residències en mans del sistema sanitari públic, 
a través de professionals sanitaris que formin part dels equips d’atenció primària  
i comunitària de la zona.

2) Garantir el reforç de professionals suficient als equips d’Atenció Primària 
per a poder assumir l’atenció sanitària de les residències de la seva zona, tenint en 
compte la distribució territorial desigual de les residències.

3) Garantir, a través del personal d’infermeria a les residències i del personal de 
l’Atenció Primària, l’atenció mèdica 24h als centres residencials.

4) Resoldre les carències existents sobre el dret a morir dignament a les residèn-
cies, garantint l’atenció de pal·liatius i facilitant fer el Document de Voluntats Anti-
cipades a totes les persones residents que ho desitgin.

Proposta de resolució 8. Professionals. Garantir ocupació estable i de 
qualitat, més qualificada i reconeguda socialment.
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Actualitzar i ampliar de manera urgent, abans que acabi el mes de juliol, les 

ràtios de personal, especialment d’atenció directa que han de complir els centres 
residencials d’atenció a les persones grans i centres de dia de finançament públic.

2) Suspendre l’acord de flexibilització de ràtios signat entre l’Institut Català d’As-
sistència i Serveis Socials i les principals patronals d’atenció residencial i diürna 
l’any 2012 i fer constar les noves ràtios de personal assistencial a la cartera de ser-
veis.

3) Aprovar un pla per millorar la formació i professionalització de les organitza-
cions i les professionals del sector amb l’objectiu de dignificar el seu paper.

4) Obrir una borsa de treball per poder cobrir les places vacants de residències 
públiques de la gent gran, amb la formació professional que correspongui.

5) Concretar i aprovar, durant el mes de juliol, l’increment de tarifes correspo-
nents a les places concertades del sector de la dependència, garantint que la ma-
jor part d’aquests increments van a millorar les condicions laborals del personal 
d’aquests serveis, i acordar un pla plurianual amb el sector per garantir la millora  
i la sostenibilitat de nous increments salarials.

6) Dur a terme les iniciatives necessàries per a facilitar la signatura del conveni 
català del sector de la dependència, que inclogui una dignificació significativa de les 
condicions laborals i professionals del personal d’aquest sector.

7) Exercir de manera efectiva les competències en matèria d’inspecció laboral 
que corresponen a la Generalitat als efectes de comprovació i control de compliment 
en matèria de condicions laborals.



BOPC 645
13 de juliol de 2020

3.10.30. Debats generals 107 

Proposta de resolució 9. Atenció domiciliària. Avançar cap a un nou 
model d’atenció basat en l’autonomia personal.
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Dissenyar un model d’atenció sociosanitària integrada i centrada en les perso-

nes que viuen en el seus domicilis, amb un clar increment pressupostari, per a posar 
en marxa amb eficiència una proposta que incorpori i coordini els diferents agents 
socials, sanitaris i comunitaris implicats en aquesta atenció.

2) Incrementar la inversió en serveis d’atenció domiciliària social i dependència, 
via contractes programa, que garanteixi l’aplicació d’un nou conveni laboral català 
en el SAD, la qualitat dels servei, incorporar perfils especialitzats de suport a casos 
complexos (educador social, psicòlegs, terapeutes ocupacionals) i la formació neces-
sària de les professionals.

3) Actualitzar el preu mòdul per hora de SAD, congelat des de fa 10 anys, per 
poder millorar el servei i les condicions laborals del personal que hi treballa.

4) Accelerar i estendre els processos d’integració sociosanitària del conjunt de 
serveis d’atenció a les persones grans per a poder compartir dades socials i sanità-
ries entre professionals.

5) Impulsar amb fons específics la recerca en nous models d’atenció domiciliària.

Proposta de resolució 10. Replantejar el sistema d’atenció a la 
discapacitat atenent a les necessitat diferenciades, posant recursos 
i descongelant les tarifes per poder millorar les condicions laborals i 
incrementar capacitat d’atenció.
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Reforçar la coordinació amb els serveis sanitaris per a establir protocols 

d’emergència adaptats a les necessitats del col·lectiu.
2) Constituir taules de treball amb les entitats socials gestores de serveis a les 

persones amb discapacitat, per a garantir una millor coordinació en el cas d’una 
nova onada coronavirus.

3) Crear un fons extraordinari per afrontar els sobrecostos que les entitats socials 
han hagut d’assumir durant els darrers mesos.

4) Actualitzar les tarifes de tots els serveis tenint en compte les demandes del 
sector i els increments aprovats en els pressupostos per a 2020.

5) Revisar l’actual model d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual 
per a adaptar-lo a la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les perso-
nes amb discapacitat, fent un model amb més base comunitària que garanteixi que 
aquestes persones puguin viure de forma independent, participant plenament de to-
tes els aspectes de la seva vida i prenent les seves pròpies decisions.

6) Implementar mesures de suport i acompanyament de les famílies que tenen 
cura de persones amb discapacitat a casa.

7) Incrementar les places residencials per a persones amb discapacitat, intentant 
resoldre la iniquitat territorial existent actualment.

8) Universalitzar i garantir l’equitat territorial en els serveis i suports que impli-
quin la promoció de l’autonomia personal.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Yolanda López Fernández, diputada,   

GP CatECP
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONALS PRESENTADES PELS GRUPS 

PARLAMENTARIS

Reg. 72314; 72318 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.07.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR,  GRUP 

PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 72314)

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

Avançar, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 155 del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent proposta de resolució transaccional, subsegüent al Debat 
general sobre la gestió de les residències per a gent gran i per a persones amb dis-
capacitat durant la pandèmia de la Covid-19 (tram. 255-00011/12), que substitueix 
les propostes de resolució 10 del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,  
1 del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

Proposta de resolució transaccional
El Parlament de Catalunya reprova la gestió del Conseller de Treball, Afers So-

cials i Famílies, Chakir El Homrani, com a màxim responsable dels serveis de de-
pendència i autonomia personal, per la manca de previsió i de reacció davant la crisi 
del coronavirus a les residències de gent gran i per les greus conseqüències que ha 
tingut la mala gestió realitzada en les primeres setmanes de la pandèmia.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2020
Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP, 

portaveus

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 72318)

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

Avançar, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 155 del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent proposta de resolució transaccional, subsegüent al Debat 
general sobre la gestió de les residències per a gent gran i per a persones amb dis-
capacitat durant la pandèmia de la Covid-19 (tram. 255-00011/12), que substitueix 
les propostes de resolució 9 del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
4 del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

Proposta de resolució transaccional
El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta la necessitat que s’aprovin uns Pressupostos Generals de l’Estat 

amb un increment important del finançament del servei d’atenció a la dependència 
per revertir les retallades produïdes, reduir les llistes d’espera i millorar la cobertura 
de serveis i prestacions.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
2. Impulsar l’aprovació d’una llei catalana de la dependència i l’autonomia perso-

nal que, entre altres qüestions, implementi la figura de l’assistent personal.
3. Revisar els criteris de la cartera de serveis i dels mòduls de concertació amb 

especial atenció a les condicions laborals i a fer compatible diverses prestacions de 
la llei de dependència.



BOPC 645
13 de juliol de 2020

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 109 

4. Aprovar un pla de millores de la gestió dels tràmits de reconeixement de grau 
de dependència per a facilitar, en un únic procés, la fixació del grau i del Programa 
Individual d’Atenció (PIA).

5. Incloure en la modificació pressupostària de l’exercici 2020 les partides d’in-
versió necessària per a la construcció de 1.000 noves places de residència en nous 
equipaments públics de gestió directa per part de la Generalitat.

6. Revertir la situació d’infrafinançament crònic del serveis socials de la xarxa 
d’atenció pública.

7. Establir una línia de subvencions per fer front a les reformes arquitectòniques 
dirigides a la prevenció de pandèmies.

8. Presentar un nou Pla d’Impuls de projectes de digitalització en el sector resi-
dencial.

9. Revisar el finançament que perceben les entitats del tercer sector per tal d’en-
fortir els serveis que presten de forma permanent, amb un calendari de pagaments 
clar, 2020-2021.

10. Adoptar de manera urgent les mesures necessàries per a compensar els so-
brecostos que les entitats socials que gestionen per via de l’acció concertada, gestió 
delegada o subvenció serveis per a les persones amb discapacitat han hagut d’assu-
mir durant el període de confinament.

11. Establir un «Mòdul Covid», de manera extraordinària, i mentre s’hagin 
d’adoptar mesures excepcionals per afrontar les conseqüències de la Covid-19 per a 
garantir la salut de persones i treballadors, per a compensar els sobrecostos que les 
entitats que gestionen per la via de l’acció concertada, gestió delegada o subvenció 
serveis per a les persones amb discapacitat hagin d’assumir.

12. Avançar en la recuperació de les quanties de les tarifes que financen els ser-
veis que presten les entitats socials de la discapacitat per la via de l’acció concertada, 
gestió delegada i subvencions per tal de continuar recuperant-se de les conseqüèn-
cies de la dècada perduda en termes de finançament d’aquests serveis. Aquest incre-
ment de la quantia de la tarifa hauria d’anar en la direcció d’allò que han plantejat 
les entitats representatives del sector social.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2020
Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP, 

portaveus

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

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

RECTIFICACIÓ DE LES ESMENES PRESENTADES PEL GP JXCAT I GP ERC

Reg. 72311 / Coneixement: Presidència del Parlament, 09.07.2020

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’escrit amb número de registre 71778, presentat el 
dia 7 de juliol de 2020, relatiu al tràmit Esmenes a una moció subsegüent a una in-
terpel·lació i a l’expedient amb número de tramitació 302-00218/12.

Retirem l’esmena 5 corresponent al punt 2 apartat 5
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«Participar en les gestions oportunes perquè el Govern de la Nació, a través del 
Ministeri de l’Interior i amb la participació de la totalitat dels Departaments d’In-
terior o Governació dels governs autonòmics respectius, estudiï i debati en el si del 
Consell de Política de seguretat l’impuls de les reformes legislatives necessàries 
per posar límit al problema crònic de l’ocupació il·legal, controlada per màfies de-
linqüents, i el de la impunitat amb la qual s’està produint la reincidència delictiva, 
que són dues de les causes més greus i concurrents en l’actual situació d’inseguretat 
que es pateix a massa barris i municipis de la nostra Comunitat Autònoma i de tot 
Espanya. Després del debat necessari en el si de el Consell de Política de Segure-
tat, les conclusions han de traslladar-se a I Ministeri de Justícia perquè elabori, amb 
caràcter d’urgència, el projecte de llei necessari per tramitar en el si de les Corts 
Generals la reforma legislativa necessària per enfrontar-se amb eficàcia a les princi-
pals causes que generen inseguretat a molts, massa, dels nostres barris i municipis.»

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Reunions dels òrgans del Parlament durant l’agost del 2020
395-00174/12

ACORD

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 7 de juliol de 2020, atès l’ar-

ticle 104 del Regalment, ha acordat:
1. Deixar en suspens entre els dies 17 i 31 de d’agost de 2020 els terminis parla-

mentaris, sense que això alteri el caràcter hàbil de l’esmentat període.
2. No tenir sessions ordinàries de Mesa, Junta de Portaveus i comissions durant 

el període esmentat a l’apartat 1.
3. No tenir sessions ordinàries del Ple del Parlament entre els dies 17 i 31 d’agost, 

encara que formin part del període de sessions, sens perjudici que es pugui convo-
car una sessió si es produeixen supòsits que ho justifiquen, i que durant el període 
comprès entre els dies 1 i 15 d’agost, la Diputació Permanent asseguri la continuïtat 
de la cambra.

4. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris i al Govern.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent 

i Ramió

Acord de la Mesa del Parlament sobre el règim excepcional de 
presentació de documents al Registre durant el mes d’agost del 2020
395-00202/12

ACORD

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 7 de juliol de 2020, ha acordat:
Mantenir obert el registre general per correu electrònic durant el mes d’agost de 

2020, en el mateix horari que l’establert per a l’atenció presencial en el mateix pe-
ríode, prorrogant així amb caràcter excepcional els acords adoptats en aquest sentit 
en el marc de les mesures amb relació al funcionament del Parlament i de l’Admi-
nistració parlamentària durant el període de contingència a causa de l’epidèmia de 
la Covid-19.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent 

i Ramió
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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’Empresa i 
Coneixement amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre els 
accidents laborals ocorreguts a les mines del Bages
354-00321/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC (reg. 
70110).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Empresa i Coneixement, 07.07.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre la 
situació de l’empresa Iberpotash
354-00324/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre 
diputat del GP CatECP (reg. 70172).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Empresa i Coneixement, 07.07.2020.
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