
PLE 
Parlament de Catalunya 
 

Sessió 4. Dijous, 13 de maig de 2021. XIII legislatura 

DOSSIER 
 

ORDRE DEL DIA 

1. Procediment per a elegir els senadors que han de representar la Generalitat 
al Senat. Tram. 280-00001/13. Grups parlamentaris. Designació. 
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Punt 1 | Designació 

Procediment per a elegir els senadors que han de representar 
la Generalitat al Senat 

Tram. 280-00001/13 

CANDIDATS A SENADORS PROPOSATS PELS GRUPS PARLAMENTARIS 

Presidència del Parlament 

D’acord amb l’article 174.3 del Reglament del Parlament, faig constar que els 
grups parlamentaris, en compliment de l’acord de la Mesa del Parlament i de 
la Junta de Portaveus del 20 d’abril de 2021, han proposat els candidats se-
güents perquè representin la Generalitat al Senat, d’acord amb l’article 61.a 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya:  

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
Manel de la Vega Carrera 
Lorena González Dios 
Antoni Poveda Zapata 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
Adelina Escandell i Grases 
Pau Furriol i Fornells 
Josep Maria Reniu i Vilamala 

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
Assumpció Castellví i Auví 
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez 

Palau del Parlament, 5 de maig de 2021 

La presidenta 
Laura Borràs i Castanyer 

 



PLE 
Parlament de Catalunya 

Sessió 5. Dijous, 13 de maig de 2021. XIII legislatura 

DOSSIER 

ORDRE DEL DIA 

1. Preguntes amb resposta oral.

2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art.
49.2 del Reglament). 

3. Proposta de resolució sobre el compromís per una Catalunya de drets i lli-
bertats, diversa i cohesionada. Tram. 250-00008/13. Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana, Grup Parlamentari d’En Comú Podem, Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació de la proposta de resolució i de 
l’esmena presentada. 

4. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre el racisme
institucional i estructural a Catalunya. Tram. 252-00002/13. Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari d’En Comú Podem, Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació. 

5. Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del president
de la Generalitat, i conseller d’Economia i Hisenda davant el Ple per a informar 
sobre la situació econòmica, sanitària i social actual i la proposta prevista per 
als fons europeus. Tram. 350-00001/13. Ple del Parlament. Substanciació. 

6. Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del president
de la Generalitat, i conseller d’Economia i Hisenda davant el Ple per a informar 
sobre les actuacions del Govern en funcions. Tram. 350-00002/13. Ple del Par-
lament. Substanciació. 

7. Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del president
de la Generalitat, i conseller d’Economia i Hisenda davant el Ple per a informar 
sobre la gestió de l’estat d’alarma, l’evolució de la pandèmia de Covid-19 i les 
darreres decisions adoptades per a afrontar-la. Tram. 350-00003/13. Ple del 
Parlament. Substanciació. 
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Punt 1 | Substanciació 

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple 

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 13 DE MAIG DE 2021, A LES 10.00H 

Preguntes al Govern 

1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la pressió fiscal. 
Tram. 310-00028/13. Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de 
VOX en Cataluña. Substanciació. 

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió de les 
vies d’altes prestacions. Tram. 310-00022/13. Gemma Geis i Carreras, del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures de 
suport al món local per a fer front a les conseqüències de la pandèmia. Tram. 
310-00023/13. Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya. Substanciació. 

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’evolució del nú-
mero de WhatsApp dels Mossos d’Esquadra contra la violència masclista. 
Tram. 310-00024/13. Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya. Substanciació. 

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Decret llei 
16/2019, de mesures urgents per a l’emergència climàtica, i la Llei 16/2017, 
del canvi climàtic. Tram. 310-00018/13. Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Par-
lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. 
Substanciació. 

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els sectors econò-
mics afectats per la pandèmia. Tram. 310-00025/13. Alícia Romero Llano, del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pla d’emergèn-
cia exterior del sector químic de Tarragona. Tram. 310-00026/13. Alícia Ro-
mero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substan-
ciació. 

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la planificació dels 
equipaments sanitaris. Tram. 310-00027/13. Alícia Romero Llano, del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques del 
Departament d’Empresa i Coneixement davant la crisi industrial. Tram. 310-
00016/13. Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d’En Comú Po-
dem. Substanciació. 

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de 
peatges. Tram. 310-00015/13. Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt. 
Substanciació. 

11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el curs escolar 
2020-2021. Tram. 310-00019/13. Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana. Substanciació. 

12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions per a 
enfortir el rol de la professió d’infermera. Tram. 310-00020/13. Marta Vilalta 
i Torres, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Substanciació. 



Dossier Ple 5 
13 de maig de 2021 

3 

 

13. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la persecució polí-
tica a l’acció internacional de la Generalitat. Tram. 310-00021/13. Marta Vilalta 
i Torres, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Substanciació. 

14. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acció exterior. 
Tram. 310-00017/13. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Substanciació. 

Preguntes al vicepresident del Govern, en substitució del pre-
sident de la Generalitat 

15. Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la 
Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00009/13. Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt. Substanciació. 

16. Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la 
Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00011/13. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació. 

17. Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la 
Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00010/13. Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem. Substanciació. 

18. Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la 
Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00012/13. Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candida-
tura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Substanciació. 

19. Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la 
Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a frenar l’es-
calada de violència i inseguretat. Tram. 317-00016/13. Ignacio Garriga Vaz 
de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació. 

20. Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la 
Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments 
polítics. Tram. 317-00014/13. Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya. Substanciació. 

21. Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la 
Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments 
polítics. Tram. 317-00013/13. Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana. Substanciació. 

22. Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la 
Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00015/13. Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Substanciació. 
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Punt 2 | Coneixement 

Comunicació al Ple de la composició de les meses de les  
comissions (art. 49.2 del Reglament) 

Comissions específiques 

Comissió de l’Estatut dels Diputats (CED) 

President:  Eusebi Campdepadrós i Pucurull (GP JxCat) 

Secretari:  David Pérez Ibáñez (GP PSC–Units) 

Comissió de Peticions (CP) 

Presidenta:  Mònica Palacín i París (GP ERC) 

Vicepresidenta: Eva Candela López (GP PSC-Units)  

Secretària:  Mercè Esteve i Pi (GP JxCat)  

Comissió del Síndic de Greuges (CSG) 

Presidenta: Najat Driouech Ben Moussa (GP ERC) 

Vicepresidenta: Maria Antonia Batlle i Andreu (GP JxCat)  

Secretari: David González Chanca (GP PSC-Units)  

Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC) 

President:  Jordi Riba Colom (GP PSC-Units) 

Vicepresident Ferran Estruch i Torrent (GP ERC) 

Secretària:  Teresa Pallarès Piqué (GP JxCat) 

Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals (CCMA) 

President:  David Pérez Ibáñez (GP PSC-Units) 

Vicepresident Francesc Ten i Costa (GP JxCat) 

Secretària:  Jenn Díaz Ruiz (GP ERC) 
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Punt 3 | Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre el compromís per una Catalunya 
de drets i llibertats, diversa i cohesionada 

250-00008/13 

PRESENTACIÓ: GP ERC, GP ECP, GP JXCAT, GP CUP-NCG 

Reg. 995 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2021 

A la Mesa del Parlament 

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana, Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colomer, 
portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre el compromís per una Catalunya de drets i llibertats, 
diversa i cohesionada, per tal que sigui substanciada davant el Ple del Parla-
ment, i sol·liciten que, d’acord amb l’article 107.4 del Reglament, sigui trami-
tada pel procediment d’urgència extraordinària:  

Exposició de motius 

El Parlament de Catalunya vol mostrar el seu compromís amb una Catalunya 
plenament democràtica, garantia d’iguals drets i llibertats per a tot aquell que 
hi visqui i emprengui el seu projecte vital a Catalunya, orgullosa i compro-
mesa en la seva diversitat. 

La societat catalana, la seva població, moviments socials, actors polítics i ins-
titucions, han estat pioners a l’hora de trobar grans consensos per a fer front a 
aquells que fan de l’odi la base de l’acció política. Ho va ser el 2008, quan es 
va signar el Pacte Nacional per a la Immigració, valorant la diversitat, definint 
un espai de cohesió i una cultura pública comuna. Ho va ser el 2019, quan tots 
els partits amb representació parlamentària van signar el primer acord unà-
nime contra el racisme, per tal de tenir un debat responsable sobre la immi-
gració i contra el racisme i la xenofòbia. 

Seguint aquesta successió de grans consensos, una majoria de partits de la 
cambra van signar el passat 26 de març l’acord «Per un Parlament compromès 
amb la democràcia, els drets i la diversitat», per tal que el Parlament de Ca-
talunya vetlli plenament pel compliment d’aquest compromís i, en el seu si, 
no hi tinguin cabuda les actituds racistes, LGTBIfòbiques, autoritàries ni mas-
clistes. 

Fruit d’aquest compromís, els grups sotasignants presenten la següent 

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya:  

1. Es reafirma en la seva vocació de continuar sent un espai de llibertat i con-
frontació política, d’idees i de diàleg. Així com el seu compromís en defensa 
de les institucions pròpies i de la democràcia. 
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2. Mostra la seva voluntat de convertir-se en un espai lliure de discurs d’odi i 
blindar-se enfront apologies de la discriminació i convida a les forces políti-
ques presents en aquesta cambra per a impulsar una reforma del reglament que 
garanteixi aquest blindatge davant els discursos de l’odi i la discriminació, 
que:  

Reforci el compromís contra la discriminació i l’assetjament amb sancions en 
cas de no signatura. 

Modifiqui el requisit d’unanimitat per les declaracions institucionals en favor 
d’una majoria qualificada. 

3. Rebutja qualsevol manifestació de violència cap a les diputades i adquireix 
el compromís de rebutjar formal i unànimement qualsevol manifestació de vi-
olència verbal, física o psicològica cap a les diputades a qualsevol espai dintre 
o fora del Parlament de Catalunya per motius de discriminació de qualsevol 
naturalesa. 

4. Ratifica el compromís adquirit durant la XII legislatura per a tal de visibi-
litzar la violència feminicida i racista, informant a l’inici de cada ple de les 
morts a la Mediterrània i dels feminicidis ocorreguts, així com mantenint el 
conseqüent minut de silenci en record a les víctimes de la violència masclista. 

5. Emplaça a la Mesa del Parlament a ratificar el calendari de commemoraci-
ons institucionals actual, que inclou, entre d’altres, la commemoració de les 
víctimes de l’Holocaust, les del genocidi del Poble Gitano i les de la trata 
transatlàntica d’africanes esclavitzades. 

6. Insta a el Govern de la Generalitat a reproduir els criteris acordats en aquesta 
proposta de resolució en compromís amb la democràcia, els drets i la diversi-
tat. Així com a combatre totes les ideologies que promouen l’odi, el racisme i 
la discriminació, impulsant entre d’altres:  

a) Un Pla integral contra el racisme, la xenofòbia, l’antigitanisme, la islamo-
fòbia i qualsevol altra forma de discriminació ètnico-racial amb mesures es-
pecífiques en els àmbits de l’educació, la salut, la cultura, l’accés a l’habitatge 
i al món laboral. 

b) El desplegament de l’òrgan per a la igualtat de tracte i la no discriminació 
en el termini previst a la Llei 19/2020 Per la Igualtat de Tracte i la No Discri-
minació, amb els recursos necessaris per desplegar tota la seva capacitat de 
fiscalització, sanció i correcció. 

c) L’abordatge integral de les necessitats de suport i contra l’exclusió de les 
persones dependents, amb diversitat funcional, diferents capacitats al llarg de 
la vida, inclòs treball protegit, centres de dia, habitatge amb suport, lleure in-
clusiu entre altres serveis de suport a l’autonomia personal. 

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2021 

Marta Vilalta i Torres, GP ERC; David Cid Colomer, GP ECP; Gemma Geis 
i Carreras, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG, portaveus  
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 1680 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.05.2021 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 1680) 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 167.3 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 
Proposta de resolució sobre el compromís per una Catalunya de drets i lliber-
tats, diversa i cohesionada (tram. 250-00008/13). 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 2 

2. Mostra la seva voluntat de convertir-se en un espai lliure de discurs d’odi, 
d’apologies de la discriminació o d’enaltiment de la violència, per a la qual 
cosa convida a emprar, si fos menester, les disposicions reglamentàries i del 
codi de conducta que facin al cas. 

Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D’addició al punt 3 

3. Rebutja qualsevol manifestació de violència cap a les diputades o qualsevol 
altra persona i adquireix el compromís de rebutjar formal i unànimement 
qualsevol manifestació de violència verbal, física o psicològica cap a les di-
putades o qualsevol altra persona a qualsevol espai dintre o fora del Parlament 
de Catalunya per motius de discriminació de qualsevol naturalesa. 

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, diputat, GP PSC-Units 
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Punt 4 | Debat i votació de la proposta de resolució 

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi so-
bre el racisme institucional i estructural a Catalunya 

252-00002/13 

PRESENTACIÓ: GP ERC, GP ECP, GP JXCAT, GP CUP-NCG 

Reg. 996 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2021 

A la Mesa del Parlament 

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana, Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colomer, 
portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 47, 63 i concordants del Reglament del Parlament, propo-
sen la creació d’una comissió d’estudi sobre el racisme institucional i estruc-
tural. 

Alhora sol·liciten la seva tramitació pel procediment d’urgència extraordinària 
d’acord amb l’article 107.4 del Reglament del Parlament. 

Proposta de creació d’una comissió d’Estudi sobre el racisme 
institucional i estructural a Catalunya 

Exposició de motius 

En el Ple celebrat el passat 5 de març de 2020 el Parlament de Catalunya va 
aprovar la moció 158/XII Sobre la situació dels Centres d’Internament d’Es-
trangers a Catalunya. El punt cinquè de la moció recull el compromís del Par-
lament de Catalunya amb la creació d’una Comissió d’Estudi sobre el racisme 
institucional i estructural en la gestió de la Seguretat de Catalunya. 

Tal com recull la moció, l’objectiu d’aquesta comissió era d’establir una di-
agnosi compartida sobre quines són les mesures que cal prendre per evitar 
qualsevol discriminació racial en una àrea tan sensible i que afecta tant al dia 
a dia de la ciutadania com es la gestió de la seguretat, tant pública, com pri-
vada. 

En el ple celebrat el passat 8 de Juliol de 2020 el Parlament de Catalunya va 
donar compliment a la moció 158/XII amb l’aprovació de la resolució 848/XII 
de creació de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural 
en la Gestió de la Seguretat a Catalunya, el mandat de la qual va decaure amb 
la finalització de la XIIena legislatura. 

D’ençà de l’aprovació d’aquesta moció, una majoria dels Grups Parlamentaris 
presents a la XIIIena legislatura han signat el compromís per un Parlament 
compromès amb la democràcia, els drets i la diversitat. Dintre d’aquest com-
promís, s’inclou la creació d’una Comissió sobre l’Estudi del Racisme Insti-
tucional i Estructural a Catalunya. 

Entitats com SOS Racisme o l’Observatori de les discriminacions i instituci-
ons com el Síndic de Greuges, han denunciat reiteradament el racisme institu-
cional i estructural que existeix a Catalunya, tant en l’àmbit públic, com en el 
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privat. Des de dificultats per a trobar allotjament, fins a les identificacions po-
licials en funció del color de la pell, o les traves per a empadronar les persones 
d’origen divers i les conseqüents dificultats d’accés a serveis socials, sanitaris 
i educatius; entre d’altres. 

Per aquests motius és imprescindible ratificar els compromisos adquirits en el 
document per un Parlament compromès amb la democràcia, els drets i la di-
versitat i posar en marxa una comissió d’estudi que reprengui la feina de la 
Comissió d’Estudi sobre el Racisme Estructural i Institucional en l’àmbit de 
la Gestió de la Seguretat a Catalunya i vagi més enllà, per a tal de que, abans 
de finalitzar aquesta XIIIena legislatura, s’elabori una diagnosi compartida so-
bre la discriminació racial institucional i estructural en tots els àmbits relle-
vants, tant públics, com privats. 

Normes d’organització i funcionament 

Tipus de Comissió:  

Es proposa la creació d’una comissió d’estudi sobre el racisme institucional i 
estructural a Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 63 del Regla-
ment del Parlament. 

Composició 

La comissió ha d’ésser integrada per un membre de cada grup parlamentari. 
La seva regulació es preveu d’acord amb les disposicions del Reglament del 
Parlament per a aquest tipus d’òrgan. 

D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi assisteixin tècnics, espe-
cialistes i membres d’entitats. 

Objecte 

L’estudi del racisme institucional i estructural a Catalunya, en tots els àmbits 
necessaris. Des de la seguretat, fins a la igualtat d’oportunitats, passant per la 
representació social, política i econòmica, per a tal d’establir una diagnosi 
compartida sobre quines mesures cal prendre per a evitar qualsevol discrimi-
nació racial. 

Termini per a la realització dels treballs de la Comissió 

La comissió tindrà la vigència corresponent a la de la legislatura en curs. 

La comissió podrà redactar un informe final que, si escau, serà aprovat, 
d’acord amb les previsions del Reglament del Parlament. 

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2021 

Marta Vilalta i Torres, GP ERC; David Cid Colomer, GP ECP; Gemma Geis 
i Carreras, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; portaveus 
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