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RESOLUCIÓ 909/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 29/2020, pel qual s'adopten
mesures pressupostàries en relació amb el desplegament de les actuacions d'atenció social, ordenació i
reforç de determinats serveis socials de caràcter residencial i d'atenció diürna que preveu el Pla de
contingència per a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per la COVID-19, pel qual
es manté la vigència de preceptes en matèria d'infància i adolescència del Decret llei 11/2020, de 7 d'abril,
pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia
generada per la COVID-19 i altres de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 2 de
juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de caràcter social.

 

Tram. 203-00054/12

 

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de setembre de 2020, ha debatut el Decret llei 29/2020, del 28
de juliol, pel qual s'adopten mesures pressupostàries en relació amb el desplegament de les actuacions
d'atenció social, ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter residencial i d'atenció diürna que
preveu el Pla de contingència per a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per la Covid-
19, pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria d'infància i adolescència del Decret llei 11/2020, de
7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la
pandèmia generada per la Covid-19 i altres de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020,
de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de caràcter
social (tram. 203-00054/12), i ha aprovat la resolució següent, que, d'acord amb el que estableix l'article
158.6 del Reglament del Parlament, s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Resolució

 

El Parlament de Catalunya, d'acord amb el que estableixen l'article 64.2 de l'Estatut d'autonomia i l'article
158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el Decret llei 29/2020, del 28 de juliol, pel qual s'adopten
mesures pressupostàries en relació amb el desplegament de les actuacions d'atenció social, ordenació i reforç
de determinats serveis socials de caràcter residencial i d'atenció diürna que preveu el Pla de contingència per a
residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per la Covid-19, pel qual es manté la vigència de
preceptes en matèria d'infància i adolescència del Decret llei 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures
econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres
de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de
caràcter econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de caràcter social.

 

 

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2020

 

 

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Secretari primer
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Roger Torrent i Ramió

President
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