
PLE 
Parlament de Catalunya 
 

Sessió 7. Dimecres, 2 de juny de 2021. XIII legislatura 

DOSSIER 
 

ORDRE DEL DIA 

1. Preguntes amb resposta oral. 

2. Report de la Diputació Permanent. Tram. 243-00001/13. Junta de Porta-
veus. Substanciació. 

3. Comunicació al Ple de la composició de la Mesa de la Diputació Permanent 
(art. 74.3 del Reglament). Tram. 397-00001/13. Ple del Parlament 

4. Compareixença del president de la Generalitat davant el Parlament per a 
donar compte de l'estructura i la composició del Govern. Tram. 350-
00004/13. President de la Generalitat. Substanciació. 

5. Decret llei 11/2021, del 27 d'abril, de mesures de caràcter pressupostari, 
tributari, administratiu i financer. Tram. 203-00001/13. Govern de la Genera-
litat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei. 

6. Decret llei 12/2021, del 18 de maig, relatiu a l'impost sobre les estades en 
establiments turístics. Tram. 203-00002/13. Govern de la Generalitat. Debat 
i votació sobre la validació o derogació del decret llei. 

7. Proposta de resolució sobre el canvi de denominació de legislatura. Tram. 
250-00068/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
d'Esquerra Republicana, Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - 
Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d'En Comú Podem. Debat i vo-
tació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presen-
tat: BOPC 28, 4). 

8. Proposta de resolució de creació de comissions parlamentàries. Tram. 
252-00001/13. Junta de Portaveus. Debat i votació. 

9. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a garantir el dret a l'habi-
tatge. Tram. 300-00001/13. Grup Parlamentari d'En Comú Podem. Substanci-
ació. 

10. Interpel·lació al Govern sobre la situació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals. Tram. 300-00002/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació. 

11. Interpel·lació al Govern sobre la situació de l'educació infantil. Tram. 
300-00003/13. Grup Mixt. Substanciació. 

12. Interpel·lació al Govern sobre l'assoliment dels objectius de transició 
energètica que estableix la Llei 16/2017, del canvi climàtic. Tram. 300-
00004/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 
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13. Interpel·lació al Govern sobre la política per a posar fi a l'ocupació il·legal 
d'habitatges. Tram. 300-00007/13. Sergio Macián de Greef, del Grup Parla-
mentari de VOX en Cataluña. Substanciació. 

14. Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica. Tram. 300-
00005/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

15. Interpel·lació al Govern sobre les línies estratègiques del departament 
competent en matèria d'igualtat. Tram. 300-00006/13. Grup Parlamentari 
d'Esquerra Republicana. Substanciació. 

16. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'habitatge. Tram. 300-
00008/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou 
Cicle per Guanyar. Substanciació. 
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Punt 1 | Substanciació 

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple 

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 2 DE JUNY DE 2021, A LES 10.00H 

Preguntes al Govern 

1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'orientació de les 
polítiques digitals i de territori. Tram. 310-00032/13. Albert Batet i Cana-
dell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de 
recerca. Tram. 310-00033/13. Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya. Substanciació. 

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'evolució de la 
pandèmia de Covid-19. Tram. 310-00034/13. Albert Batet i Canadell, del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els fonaments 
econòmics i fiscals i les finalitats de la futura gestió del conseller d'Economia 
i Hisenda. Tram. 310-00031/13. Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup 
Parlamentari d'En Comú Podem. Substanciació. 

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la reforma del 
model de seguretat pública. Tram. 310-00029/13. Joan Garriga Doménech, 
del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació. 

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'orientació de les 
polítiques de seguretat. Tram. 310-00040/13. Alícia Romero Llano, del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques 
d'habitatge. Tram. 310-00041/13. Alícia Romero Llano, del Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'estratègia pre-
vista en matèria de turisme. Tram. 310-00042/13. Alícia Romero Llano, del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les línies estratè-
giques del Departament d'Empresa i Treball. Tram. 310-00036/13. Marta 
Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. Substancia-
ció. 

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les prioritats 
polítiques del Departament de la Presidència. Tram. 310-00037/13. Marta 
Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. Substancia-
ció. 

11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les línies estra-
tègiques del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 
Tram. 310-00038/13. Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Es-
querra Republicana. Substanciació. 

12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els preparatius 
del curs escolar 2021-2022. Tram. 310-00035/13. Alejandro Fernández Ál-
varez, del Grup Mixt. Substanciació. 
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13. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'atenció primà-
ria de salut. Tram. 310-00039/13. Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parla-
mentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. 
Substanciació. 

14. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema edu-
catiu. Tram. 310-00030/13. Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació. 

Preguntes al president de la Generalitat 

15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política. Tram. 317-00017/13. Alejandro Fernández Álva-
rez, del Grup Mixt. Substanciació. 

16. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política. Tram. 317-00019/13. Carlos Carrizosa Torres, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

17. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política. Tram. 317-00020/13. Jéssica Albiach Satorres, del 
Grup Parlamentari d'En Comú Podem. Substanciació. 

18. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política. Tram. 317-00023/13. Eulàlia Reguant i Cura, del 
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per 
Guanyar. Substanciació. 

19. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures previstes per a posar fi a la crisi social. Tram. 317-
00018/13. Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX 
en Cataluña. Substanciació. 

20. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00021/13. Albert Batet i 
Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

21. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00022/13. Marta Vilalta 
i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. Substanciació. 

22. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política. Tram. 317-00024/13. Alícia Romero Llano, del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 
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Punt 2 | Substanciació 

Report de la Diputació Permanent 

243-00001/13 

Al Ple del Parlament 

La Mesa del Parlament, d’acord amb el que estableix l’article 75.5 del Re-
glament, dona compte dels assumptes tractats per la Diputació Permanent en 
el període entre legislatures. 

I 

En la sessió número 5, del 13 de gener de 2021, es va convocar la Diputació 
Permanent amb l’ordre del dia següent:  

1. Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del president 
de la Generalitat, davant la Diputació Permanent per a informar sobre les 
darreres mesures adoptades pel Govern per a contenir el brot epidèmic de 
Covid-19. Tram. 350-00021/12. Vicepresident del Govern de la Generalitat. 
Substanciació. 

2. Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern, en substitució 
del president de la Generalitat, davant la Diputació Permanent sobre 
l’adopció de noves restriccions per la situació de la pandèmia de Covid-19 a 
la Cerdanya i el Ripollès. Tram. 354-00437/12. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació. 

3. Sol·licitud de compareixença de la consellera de Salut davant la Diputació 
Permanent sobre l’adopció de noves restriccions per la situació de la pandè-
mia de Covid-19 a la Cerdanya i el Ripollès. Tram. 354-00438/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació. 

4. Sol·licitud de compareixença del conseller d’Interior davant la Diputació 
Permanent sobre l’adopció de noves restriccions per la situació de la pandè-
mia de Covid-19 a la Cerdanya i el Ripollès. Tram. 354-00439/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació. 

5. Sol·licitud de compareixença de la consellera de Salut davant la Diputació 
Permanent perquè informi sobre el contracte subscrit el maig de 2020 amb 
l’empresa Ferroser Servicios Auxiliares per al seguiment dels contactes de 
casos de Covid-19 i sobre les prioritats sanitàries per a l’inici d’any. Tram. 
354-00442/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent. Debat i votació. 

6. Decret llei 48/2020, de l’1 de desembre, de mesures de caràcter organitza-
tiu en l’àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària 
provocada per la COVID-19 i de modificació del Decret Llei 30/2020, del 4 
d’agost, i del Decret Llei 41/2020, del 10 de novembre. Tram. 203-
00073/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o 
derogació del decret llei. 

7. Decret llei 49/2020, de l’1 de desembre, de mesura urgent complementària 
en matèria d’ocupació i foment de l’activitat econòmica per fer front a les 
conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la Covid-19 en 
determinats territoris de Catalunya i de modificació del Decret llei 21/2020, 
del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social per 
fer front a les conseqüències de la Covid-19. Tram. 203-00074/12. Govern 
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de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret 
llei. 

8. Decret llei 50/2020, del 9 de desembre, de mesures urgents per estimular 
la promoció d’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats 
d’allotjament en règim de lloguer. Tram. 203-00075/12. Govern de la Gene-
ralitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei. 

9. Decret llei 51/2020, del 15 de desembre, de modificació del Decret llei 
39/2020, del 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social 
per fer front a les conseqüències de la Covid-19, i del Decret llei 49/2020, de 
l’1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d’ocupació i 
foment de l’activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major 
afectació en el mercat de treball de la Covid-19 en determinats territoris de 
Catalunya. Tram. 203-00076/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació 
sobre la validació o derogació del decret llei. 

10. Decret llei 55/2020, del 29 de desembre, de mesures extraordinàries de 
caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils afectades pel 
confinament perimetral de determinades comarques arran de la Covid-19. 
Tram. 203-00079/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la vali-
dació o derogació del decret llei. 

Es va tenir la compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del 
president de la Generalitat, davant la Diputació Permanent per a informar 
sobre les darreres mesures adoptades pel Govern per a contenir el brot epi-
dèmic de Covid-19 (tram. 350-00021/12). 

Es va rebutjar la sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern, 
en substitució del president de la Generalitat, davant la Diputació Permanent 
sobre l’adopció de noves restriccions per la situació de la pandèmia de Co-
vid-19 a la Cerdanya i el Ripollès (tram. 354-00437/12). 

Es van aprovar les sol·licituds de compareixença següents:  

a) Sol·licitud de compareixença de la consellera de Salut davant la Diputació 
Permanent sobre l’adopció de noves restriccions per la situació de la pandè-
mia de Covid-19 a la Cerdanya i el Ripollès (tram. 354-00438/12). 

b) Sol·licitud de compareixença del conseller d’Interior davant la Diputació 
Permanent sobre l’adopció de noves restriccions per la situació de la pandè-
mia de Covid-19 a la Cerdanya i el Ripollès (tram. 354-00439/12). 

c) Sol·licitud de compareixença de la consellera de Salut davant la Diputació 
Permanent perquè informi sobre el contracte subscrit el maig de 2020 amb 
l’empresa Ferroser Servicios Auxiliares per al seguiment dels contactes de 
casos de Covid-19 i sobre les prioritats sanitàries per a l’inici d’any (tram. 
354-00442/12). 

Es van validar els decrets llei següents:  

a) Decret llei 48/2020, de l’1 de desembre, de mesures de caràcter organitza-
tiu en l’àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària 
provocada per la COVID-19 i de modificació del Decret Llei 30/2020, del 4 
d’agost, i del Decret Llei 41/2020, del 10 de novembre (tram. 203-
00073/12). 

b) Decret llei 49/2020, de l’1 de desembre, de mesura urgent complementà-
ria en matèria d’ocupació i foment de l’activitat econòmica per fer front a les 
conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la Covid-19 en 
determinats territoris de Catalunya i de modificació del Decret llei 21/2020, 
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del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social per 
fer front a les conseqüències de la Covid-19 (tram. 203-00074/12). 

c) Decret llei 50/2020, del 9 de desembre, de mesures urgents per estimular 
la promoció d’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats 
d’allotjament en règim de lloguer (tram. 203-00075/12). 

d) Decret llei 51/2020, del 15 de desembre, de modificació del Decret llei 
39/2020, del 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social 
per fer front a les conseqüències de la Covid-19, i del Decret llei 49/2020, de 
l’1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d’ocupació i 
foment de l’activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major 
afectació en el mercat de treball de la Covid-19 en determinats territoris de 
Catalunya (tram. 203-00076/12). 

e) Decret llei 55/2020, del 29 de desembre, de mesures extraordinàries de 
caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils afectades pel 
confinament perimetral de determinades comarques arran de la Covid-19 
(tram. 203-00079/12). 

II 

En la sessió número 6, del 20 de gener de 2021, es va convocar la Diputació 
Permanent amb l’ordre del dia següent:  

1. Sol·licitud de compareixença del conseller d’Empresa i Coneixement da-
vant la Diputació Permanent perquè informi sobre les gestions fetes pels talls 
de llum sistemàtics en diversos municipis. Tram. 354-00443/12. Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació. 

2. Sol·licitud de compareixença del conseller d’Educació davant la Diputació 
Permanent perquè informi sobre les condicions en què s’ha iniciat el segon 
trimestre escolar pel que fa a la seguretat, la reducció de les desigualtats i el 
seguiment de les inversions. Tram. 354-00446/12. Subgrup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació. 

3. Compareixença del conseller d’Interior i de la consellera de Salut davant 
la Diputació Permanent per a informar sobre les darreres mesures adoptades 
per a contenir el brot epidèmic de la Covid-19. Tram. 355-00268/12. Conse-
ller d’Interior i consellera de Salut. Debat i votació. 

4. Compareixença de la consellera de Salut davant la Diputació Permanent 
per a informar sobre l’adopció de noves restriccions per la situació de la 
pandèmia de Covid-19 a la Cerdanya i el Ripollès. Tram. 355-00269/12. 
Diputació Permanent. Substanciació. 

5. Compareixença del conseller d’Interior davant la Diputació Permanent per 
a informar sobre l’adopció de noves restriccions per la situació de la pandè-
mia de Covid-19 a la Cerdanya i el Ripollès. Tram. 355-00270/12. Diputació 
Permanent. Substanciació. 

6. Compareixença de la consellera de Salut davant la Diputació Permanent 
per a informar sobre el contracte subscrit el maig del 2020 amb l’empresa 
Ferroser Servicios Auxiliares per al seguiment dels contactes de casos de 
Covid-19 i sobre les prioritats sanitàries per a l’inici d’any. Tram. 355-
00271/12. Diputació Permanent. Substanciació. 

7. Decret llei 54/2020, del 29 de desembre, de necessitats financeres del sec-
tor públic en pròrroga pressupostària. Tram. 203-00080/12. Govern de la 
Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei. 
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8. Decret llei 52/2020 de represa de l’activitat escolar el segon trimestre del 
curs escolar 2020-2021. Tram. 203-00077/12. Govern de la Generalitat. De-
bat i votació sobre la validació o derogació del decret llei. 

9. Decret llei 53/2020 de modificació del Decret llei 10/2020, del 27 de 
març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a 
l’impacte sanitari, econòmic i social de la Covid-19. Tram. 203-00078/12. 
Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del 
decret llei. 

Es van aprovar les sol·licituds de compareixença següents:  

a) Sol·licitud de compareixença del conseller d’Empresa i Coneixement da-
vant la Diputació Permanent perquè informi sobre les gestions fetes pels talls 
de llum sistemàtics en diversos municipis (tram. 354-00443/12). 

b) Sol·licitud de compareixença del conseller d’Educació davant la Diputa-
ció Permanent perquè informi sobre les condicions en què s’ha iniciat el 
segon trimestre escolar pel que fa a la seguretat, la reducció de les desigual-
tats i el seguiment de les inversions (tram. 354-00446/12). 

Es va aprovar la compareixença del conseller d’Interior i de la consellera de 
Salut davant la Diputació Permanent per a informar sobre les darreres mesu-
res adoptades per a contenir el brot epidèmic de la Covid-19 (tram. 355-
00268/12). 

Es van tenir les compareixences següents amb el conseller d’Interior, con-
juntament:  

a) Compareixença del conseller d’Interior i de la consellera de Salut davant 
la Diputació Permanent per a informar sobre les darreres mesures adoptades 
per a contenir el brot epidèmic de la Covid-19 (tram. 355-00268/12) (punt 
tercer de l’ordre del dia). 

b) Compareixença del conseller d’Interior davant la Diputació Permanent per 
a informar sobre l’adopció de noves restriccions per la situació de la pandè-
mia de Covid-19 a la Cerdanya i el Ripollès (tram. 355-00270/12). 

Es van tenir les compareixences següents amb la consellera de Salut, conjun-
tament:  

a) Compareixença del conseller d’Interior i de la consellera de Salut davant 
la Diputació Permanent per a informar sobre les darreres mesures adoptades 
per a contenir el brot epidèmic de la Covid-19 (tram. 355-00268/12) (punt 
tercer de l’ordre del dia). 

b) Compareixença de la consellera de Salut davant la Diputació Permanent 
per a informar sobre l’adopció de noves restriccions per la situació de la 
pandèmia de Covid-19 a la Cerdanya i el Ripollès (tram. 355-00269/12) 
(punt quart de l’ordre del dia). 

c) Compareixença de la consellera de Salut davant la Diputació Permanent 
per a informar sobre el contracte subscrit el maig del 2020 amb l’empresa 
Ferroser Servicios Auxiliares per al seguiment dels contactes de casos de 
Covid-19 i sobre les prioritats sanitàries per a l’inici d’any (tram. 355-
00271/12). 

Es van validar els decrets llei següents:  

a) Decret llei 54/2020, del 29 de desembre, de necessitats financeres del 
sector públic en pròrroga pressupostària (tram. 203-00080/12). 
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b) Decret llei 52/2020 de represa de l’activitat escolar el segon trimestre del 
curs escolar 2020-2021 (tram. 203-00077/12). 

c) Decret llei 53/2020 de modificació del Decret llei 10/2020, del 27 de 
març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a 
l’impacte sanitari, econòmic i social de la Covid-19 (tram. 203-00078/12). 

III 

En la sessió número 7, del 24 de febrer de 2021, es va convocar la Diputació 
Permanent amb l’ordre del dia següent:  

1. Decret llei 4/2021, del 19 de gener, pel qual es modifiquen determinats 
aspectes del règim jurídic de les entitats esportives de Catalunya, com a con-
seqüència de la pandèmia generada per la Covid-19. Tram. 203-00084/12. 
Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del 
decret llei. 

2. Decret llei 2/2021, del 12 de gener, d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de 
l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les con-
seqüències de la Covid-19. Tram. 203-00082/12. Govern de la Generalitat. 
Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei. 

3. Decret llei 7/2021, del 9 de febrer, de mesures extraordinàries en matèria 
de cooperatives, empreses i entitats de l’economia social, com a conseqüèn-
cia de la crisi derivada de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 
16/2020, del 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de 
transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a 
la COVID-19. Tram. 203-00087/12. Govern de la Generalitat. Debat i vota-
ció sobre la validació o derogació del decret llei. 

4. Decret llei 9/2021, del 16 de febrer, de mesures extraordinàries de caràcter 
social i en l’àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 i 
de modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordi-
nàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu. Tram. 203-
00089/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o 
derogació del decret llei. 

5. Decret llei 3/2021, del 12 de gener, de modificació de la Llei 15/2020, del 
22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana. Tram. 203-
00083/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o 
derogació del decret llei. 

6. Decret llei 5/2021, del 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures urgents per 
a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recupe-
ració i Resiliència i del fons REACT-EU per a l’Administració de la Genera-
litat de Catalunya i el seu sector públic. Tram. 203-00085/12. Govern de la 
Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei. 

7. Decret llei 6/2021, del 9 de febrer, de mesures de caràcter organitzatiu en 
els àmbits sanitari i penitenciari i de justícia juvenil. Tram. 203-00086/12. 
Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del 
decret llei. 

8. Decret llei 8/2021, del 16 de febrer, pel qual s’adopten mesures organitza-
tives per a l’execució de l’estratègia de vacunació a Catalunya enfront de la 
COVID-19 i es modifica l’article 2 del Decret llei 12/2020. Tram. 203-
00088/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o 
derogació del decret llei. 
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9. Decret llei 1/2021, del 12 de gener, pel qual es modifica la Llei 10/1994, 
de l’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, i 
s’estableixen mesures correctores per equilibrar la presència de dones i ho-
mes. Tram. 203-00081/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la 
validació o derogació del decret llei. 

Es van validar els decrets llei següents:  

a) Decret llei 4/2021, del 19 de gener, pel qual es modifiquen determinats 
aspectes del règim jurídic de les entitats esportives de Catalunya, com a con-
seqüència de la pandèmia generada per la Covid-19 (tram. 203-00084/12). 

b) Decret llei 2/2021, del 12 de gener, d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de 
l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les con-
seqüències de la Covid-19 (tram. 203-00082/12). 

c) Decret llei 7/2021, del 9 de febrer, de mesures extraordinàries en matèria 
de cooperatives, empreses i entitats de l’economia social, com a conseqüèn-
cia de la crisi derivada de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 
16/2020, del 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de 
transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a 
la COVID-19 (tram. 203-00087/12). 

d) Decret llei 9/2021, del 16 de febrer, de mesures extraordinàries de caràc-
ter social i en l’àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la COVID-
19 i de modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extra-
ordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu (tram. 203-
00089/12). 

e) Decret llei 3/2021, del 12 de gener, de modificació de la Llei 15/2020, del 
22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana (tram. 203-
00083/12). 

f) Decret llei 5/2021, del 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures urgents per 
a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recupe-
ració i Resiliència i del fons REACT-EU per a l’Administració de la Genera-
litat de Catalunya i el seu sector públic (tram. 203-00085/12). 

g) Decret llei 6/2021, del 9 de febrer, de mesures de caràcter organitzatiu en 
els àmbits sanitari i penitenciari i de justícia juvenil (tram. 203-00086/12). 

h) Decret llei 8/2021, del 16 de febrer, pel qual s’adopten mesures organitza-
tives per a l’execució de l’estratègia de vacunació a Catalunya enfront de la 
COVID-19 i es modifica l’article 2 del Decret llei 12/2020 (tram. 203-
00088/12). 

i) Decret llei 1/2021, del 12 de gener, pel qual es modifica la Llei 10/1994, 
de l’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, i 
s’estableixen mesures correctores per equilibrar la presència de dones i ho-
mes (tram. 203-00081/12). 

IV 

En la sessió número 8, del 3 de març de 2021, es va convocar la Diputació 
Permanent amb l’ordre del dia següent:  

1. Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern, en substitució 
del president de la Generalitat, davant de la Diputació Permanent perquè 
informi sobre la violència que pateixen diverses ciutats i l’actuació dels 
Mossos d’Esquadra. Tram. 361-00029/12. Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa. 
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2. Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del president 
de la Generalitat, davant la Diputació Permanent per a informar sobre la 
garantia del dret a la llibertat d’expressió i de manifestació i el manteniment 
de la seguretat ciutadana. Tram. 350-00022/12. Vicepresident del Govern de 
la Generalitat. Substanciació. 

3. Decret llei 10/2021, del 23 de febrer, de mesures urgents de caràcter tribu-
tari i financer. Tram. 203-00090/12. Govern de la Generalitat. Debat i vota-
ció sobre la validació o derogació del decret llei. 

4. Compareixença del conseller d’Interior davant la Diputació Permanent per 
a informar sobre els esdeveniments que han tingut lloc arran de les mobilit-
zacions per l’empresonament de Pablo Hasél. Tram. 355-00274/12. Conse-
ller d’Interior. Debat i votació. 

5. Compareixença del conseller d’Educació davant la Diputació Permanent 
per a informar sobre les condicions en què s’ha iniciat el segon trimestre 
escolar pel que fa a la seguretat, la reducció de les desigualtats i el seguiment 
de les inversions. Tram. 355-00273/12. Diputació Permanent. Sessió infor-
mativa. 

Es va aprovar la Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern, 
en substitució del president de la Generalitat, davant de la Diputació Perma-
nent perquè informi sobre la violència que pateixen diverses ciutats i 
l’actuació dels Mossos d’Esquadra (tram. 361-00029/12). 

Es van tenir, conjuntament, les compareixences següents:  

a) Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del president 
de la Generalitat, davant la Diputació Permanent per a informar sobre la 
garantia del dret a la llibertat d’expressió i de manifestació i el manteniment 
de la seguretat ciutadana (tram. 350-00022/12). 

b) Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del president 
de la Generalitat, davant de la Diputació Permanent per a informar sobre la 
violència que pateixen diverses ciutats i l’actuació dels Mossos d’Esquadra 
(tram. 350-00023/12). 

Es va validar el Decret llei 10/2021, del 23 de febrer, de mesures urgents de 
caràcter tributari i financer (tram 203-00090/12). 

Es va aprovar la compareixença del conseller d’Interior davant la Diputació 
Permanent per a informar sobre els esdeveniments que van tenir lloc arran de 
les mobilitzacions per l’empresonament de Pablo Hasél (tram. 355-00274/12). 

Es van tenir les compareixences següents:  

a) Compareixença del conseller d’Interior davant la Diputació Permanent per 
a informar sobre els esdeveniments que han tingut lloc arran de les mobilit-
zacions per l’empresonament de Pablo Hasél (tram. 355-00274/12). 

b) Compareixença del conseller d’Educació davant la Diputació Permanent 
per a informar sobre les condicions en què s’ha iniciat el segon trimestre 
escolar pel que fa a la seguretat, la reducció de les desigualtats i el seguiment 
de les inversions (tram. 355-00273/12). 

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021 

La secretària segona La presidenta 
Aurora Madaula i Giménez Laura Borràs i Castanyer 
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Punt 3 | Comunicació al Ple 

Comunicació al Ple de la composició de la Mesa de la Diputa-
ció Permanent (art. 74.3 del Reglament) 

397-00001/13 

 

Diputació Permanent 

Mesa 

Presidenta:  Laura Borràs i Castanyer (JxCat)  

Vicepresidenta 1a: Anna Caula i Paretas (ERC) 

Vicepresidenta 2a: Eva Granados Galiano (PSC-Units) 

Secretària 1a:  Maria Dolors Sabater i Puig (CUP-NCG) 

Secretari 2n: Ferran Pedret i Santos (PSC-Units) 
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Punt 5 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 11/2021, del 27 d'abril, de mesures de caràcter 
pressupostari, tributari, administratiu i financer 

203-00001/13 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 1662 / Coneixement: Mesa del Parlament, 04.05.2021 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 4 de maig de 2021, 
ha pres coneixement del Decret llei 11/2021, del 27 d'abril, de mesures de 
caràcter pressupostari, tributari, administratiu i financer, publicat al DOGC 
8398, de 29.04.2021, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Par-
lament el controli pel procediment que estableix l'article 158 del Reglament 
del Parlament s'inicia el dia 30 d'abril de 2021. 

A la Mesa del Parlament 

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya, 

Certifico:  

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 27 d'abril de 2021, s'ha 
pres, entre d'altres, l'acord que es reprodueix a continuació:  

«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, 
s'aprova la iniciativa SIG21VEH0502 - Projecte de decret llei de mesures de 
caràcter pressupostari, tributari, administratiu i financer.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, a 27 d'abril de 2021 

Decret llei 11/2021, de 27 d'abril, de mesures de caràcter 
pressupostari, tributari, administratiu i financer 

L'article 67.6.a de l'Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en 
nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. 

De conformitat amb el que disposen l'article 6 i concordants de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, 
i vist el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de 
la Generalitat de Catalunya;  

D'acord amb això, promulgo el següent 

Decret llei 

Exposició de motius 

La greu situació sanitària derivada de la pandèmia mundial establerta per 
l'Organització Mundial de la Salut i la posterior declaració de l'estat d'alarma 
ha motivat l'adopció de diverses mesures urgents, de tipus econòmic, sanita-
ri, social, procedimental i d'intendència general, per fer front als seus efectes. 
L'allargament de la crisi sanitària i les seves conseqüències en l'economia 
fan necessari aprovar un nou decret llei amb noves mesures addicionals de 
caràcter pressupostari, tributari, administratiu i financer per continuar 
pal·liant els seus efectes. 
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Aquest Decret llei s'estructura en 2 capítols, cinc disposicions addicionals i 
dues disposicions finals. El capítol 1 i la disposició addicional primera i se-
gona contenen diverses mesures pressupostàries; el capítol 2 estableix mesu-
res de caràcter tributari i, finalment, les disposicions addicionals segona, 
tercera i quarta contenen mesures financeres i la cinquena mesures adminis-
tratives. 

El capítol 1, amb un únic article, estableix que el 85 % de la recaptació deri-
vada de les sancions imposades pels òrgans competents del Departament 
d'Interior per incompliments de la normativa reguladora del primer estat 
d'alarma decretat per la pandèmia causada per la COVID-19, denunciats pels 
diferents ajuntaments de Catalunya, s'ha de transferir als respectius ajunta-
ments per tal que aquests el destinin a actuacions de reforç en la seva tasca 
de prevenció, seguiment i lluita contra la pandèmia. 

D'acord amb la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat 
pública de Catalunya, aquest es fonamenta en els principis de cooperació, 
col·laboració, lleialtat institucional i auxili mutu entre les autoritats, les ad-
ministracions i els serveis públics amb responsabilitats en l'àmbit de la segu-
retat, i preveu els òrgans de coordinació i de participació ciutadana. 

Les autoritats i les administracions locals —els alcaldes i els ajuntaments— 
tenen un paper destacat en la participació en el disseny i el seguiment de les 
polítiques locals de seguretat i en l'execució de les competències que els són 
propis en aquest àmbit, sobretot per mitjà dels serveis municipals i especial-
ment de les policies locals. Correspon a la Generalitat garantir la coherència 
del sistema i del conjunt de polítiques i mecanismes de coordinació que en 
derivin, tot assegurant una prestació equivalent per al conjunt del territori i 
dels ciutadans i ciutadanes del país. 

El Decret llei 22/2020, de 2 de juny, pel qual es determinen els òrgans com-
petents per tramitar les sancions per incompliments de la normativa regula-
dora de l'estat d'alarma, denunciats pels diferents cossos policials, va consi-
derar procedent centralitzar la competència sancionadora en el conseller 
d'Interior, en tractar-se de sancions derivades d'actes esteses pels diferents 
cossos policials que actuen a Catalunya. 

L'article 5 de la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de segure-
tat pública de Catalunya, determina que la Policia de la Generalitat - Mossos 
d'Esquadra i les policies dels ajuntaments, amb la denominació de policia 
local, policia municipal, guàrdia urbana o altres de tradicionals, constituei-
xen la policia de les institucions pròpies de Catalunya. D'altra banda, l'apar-
tat 4 d'aquest mateix article estableix que les relacions entre el cossos de la 
policia de les institucions pròpies de Catalunya es regeixen pels principis que 
inspiren el sistema general de seguretat i,  en particular, pels de complemen-
tarietat, coordinació, col·laboració, cooperació  i auxili mutu, especialment 
dins de les juntes locals de seguretat. 

En el context actual de transmissió comunitària del virus, l'estratègia de llui-
ta contra la COVID-19 comporta l'adopció de diverses mesures preventives i 
de control, per protegir la salut de la ciutadania i contenir la propagació de la 
malaltia, i els indicadors epidemiològics i assistencials obliguen a mantenir 
les mesures de limitació d'activitats no essencials i de control de la mobilitat 
i a prorrogar les mesures preventives, situació que requereix d'una actuació 
del personal dels respectius ajuntaments per comprovar i denunciar els in-
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compliments d'aquestes, fet que obliga a reforçar les actuacions del seu per-
sonal en la seva lluita contra la pandèmia. 

Atesa la gravetat de les dades epidemiològiques i assistencials actuals que 
justifiquen les limitacions que continuen sent adoptades en les successives 
resolucions per les quals es prorroguen i, si escau, modifiquen les mesures en 
matèria de salut pública per contenir el brot epidèmic de la pandèmia de la 
COVID-19 al territori de Catalunya, es troba justificat de manera extraordi-
nària i urgent l'adopció immediata d'aquesta mesura, per tal de combatre 
eficaçment la pandèmia en tot el territori de Catalunya. 

El capítol 2, amb 2 articles, conté mesures de caràcter tributari. En primer 
terme, l'article 2 estableix una bonificació de la quota fixa de la taxa fiscal 
sobre el joc que grava les màquines recreatives i d'atzar, amb la finalitat d'a-
justar la càrrega fiscal a la reducció de l'activitat que ha patit el sector. 
Aquesta bonificació és aplicable en les autoliquidacions del primer i segon 
trimestre del 2021, que s'han de presentar de l'1 al 20 del proper mes de juny. 

D'altra banda, amb l'objectiu d'estimular l'activitat econòmica i la competiti-
vitat d'un àmbit particularment castigat per l'efecte del confinament i la in-
certesa en l'economia del lleure, com és el sector turístic, l'article 3 prorroga 
fins al 31 de desembre de 2022, la mesura aprovada pel Decret llei 12/2020, 
de 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb el 
Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributa-
ri i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes 
de la pandèmia generada per la COVID-19. La mesura, que ara es manté, 
establia una rebaixa fiscal en el cànon de l'aigua, que consistia a no aplicar 
en el cànon repercutit per les entitats subministradores en les seves factures o 
en el liquidat directament per l'Agencia Catalana de l'Aigua, corresponent a 
consums dels mesos d'abril a desembre de 2020, els mínims específics per 
establiments hotelers, càmpings i altres allotjaments de curta durada (3 m3 
per plaça/mes) i, en el seu lloc, aplicar els mateixos mínims generals de 6 m3 
mensuals previstos per a persones usuàries domèstiques i la resta de persones 
usuàries industrials. 

El Decret llei conté cinc disposicions addicionals. 

La disposició addicional primera, de contingut pressupostari, estableix dues 
propostes que responen a l'objectiu de millorar la gestió i l'assoliment dels 
objectius dels fons europeus Next Generation EU, amb la modificació del 
Decret llei 5/2021, de  2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a 
la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recupera-
ció i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generali-
tat de Catalunya i el seu sector públic. 

Per tal de garantir el compliment dels objectius fixats en els programes ope-
ratius de FEDER i FSE i en el Pla de recuperació i resiliència és necessari 
agilitzar al màxim l'execució dels projectes de despesa, avançant crèdit si és 
necessari del mateix departament o entitat. Els mecanismes de finançament 
que s'han previst des de l'Estat encara no s'han desenvolupat, la qual cosa 
posa en risc l'assoliment dels objectius, especialment pel que fa als progra-
mes operatius de REACT-EU que finalitzen 2023. 

Per tal que aquest avançament de crèdit no suposi una menor despesa dels 
departaments a mitjà termini, s'ha previst la possibilitat de restituir el crèdit 
avançat una vegada s'ingressin al Tresor de la Generalitat els fons europeus. 



Dossier Ple 7 
2 de juny de 2021 

16 

 

Els crèdits restituïts s'han de destinar preferentment a garantir el compliment 
dels objectius de programació de fons europeus, però també es podran desti-
nar a altres projectes de recuperació i resiliència econòmica i social per mo-
tiu de la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19, que potser inici-
alment es podrien haver quedat sense finançament de fons europeus. 

D'aquesta manera es pretén maximitzar l'execució dels fons europeus i també 
l'execució dels projectes que han estat seleccionats i que es vagin seleccio-
nant en el futur per transformar el teixit productiu, econòmic i social de Ca-
talunya. 

Per tal de simplificar-ne la gestió i garantir que es compleixen els terminis 
d'execució, s'autoritza al departament competent en matèria de finances a 
autoritzar o modificar compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs, 
sempre que l'import de les anualitats no superin els 300.000 euros. Es preveu 
un volum elevat de contractació amb impactes pluriennals dels projectes 
programats en el marc dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència i del fons REACT-EU que requereixen una agilitat especial en el 
tràmit, per complir amb els objectius programats. 

D'altra banda, la disposició addicional segona modifica la Llei 4/2020, del 29 
d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020. 

L'apartat 1 modifica la lletra e) de l'apartat 7 de l'article 5 de la Llei. Aquesta 
lletra es va afegir amb el Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'apro-
ven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, per recollir 
un problema de gestió al Catsalut derivat del fet d'avançar crèdit propi per 
cobrir despeses derivades de la pandèmia. Vist que els efectes de la situació 
de crisi provocada per la pandèmia comporta també per a la resta dels depar-
taments i entitats del sector públic administratiu haver de realitzar despeses 
extraordinàries, així com la tramitació dels respectius expedients de contrac-
tació, amb càrrec de les partides de despesa ordinària o general, mentre no 
arriben els fons extraordinaris per finançar-les, es considera necessari modi-
ficar el text actual d'aquest apartat per tal d'ampliar-lo a tots els departaments 
i entitats del sector públic administratiu, amb l'objectiu de millorar la gestió i 
l'eficiència amb la qual s'executa la despesa amb càrrec dels fons extraordi-
naris. 

Per la seva banda, l'apartat 2 d'aquesta disposició addicional modifica l'arti-
cle 14 de la Llei 4/2020, del 29 d'abril. Aquest article regula les transferènci-
es o aportacions a determinades entitats, el compliment dels objectius pres-
supostaris i la gestió dels romanents de tresoreria. En concret, l'apartat 4 
sobre els romanents de tresoreria, disposa que a les entitats en què la Genera-
litat participa majoritàriament, de manera directa o indirecta, en llur capital o 
en la designació de la majoria de representants amb dret a vot de llurs òrgans 
de govern, de les entitats adscrites o a favor de les entitats que, sense complir 
aquestes condicions, es classifiquen com a Administració pública de la Ge-
neralitat, d'acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes (són les 
entitats descrites a l'apartat 1 d'aquest article 14) que tinguin romanent de 
tresoreria, se'ls ha d'efectuar una retenció de les aportacions i transferències 
que estiguin previstes de transferir-los. Aquestes entitats estan afectades per 
la retenció d'excessos de transferències previstes amb caràcter general, no 
obstant això, i a la vista del context actual provocat per la pandèmia de la 
COVID-19, es creu convenient que aquesta retenció sigui potestativa i no 
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obligatòria, condicionada al criteri de la Intervenció General, i amb la finali-
tat que aquestes entitats puguin executar el seu pressupost totalment, i això 
ajudi a l'activació de l'economia. Aquesta  modificació és de caràcter urgent 
atesa la proximitat de la data per tal que aquestes entitats compleixin les 
seves obligacions de tancament comptable. 

La disposició addicional tercera modifica la Llei de creació de l'Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament, aprovada per la Llei 31/2002, 
de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives. L'Agència com a 
organisme al qual correspon gestionar els recursos econòmics i materials 
destinats a la cooperació al desenvolupament, requereix d'instruments eco-
nòmics de suport al sector de la cooperació, més enllà de les mesures de 
foment, com són les subvencions, i més acords amb la nova realitat resultant 
de la COVID-19, que implica que la liquiditat dels agents de cooperació i de 
l'economia en general necessiti nous elements financers relacionats amb els 
préstecs, avals i altres operacions financeres de garantia en matèria de coope-
ració al desenvolupament. A tal efecte, es considera necessari ampliar les 
funcions de l'Agència a fi que també pugui impulsar actuacions en aquesta 
matèria. 

L'Agència va néixer a l'empara d'un model de gestió que ha evolucionat en-
vers estructures més eficaces, àgils i dinàmiques i que contribueixen a aug-
mentar els recursos destinats a la cooperació. Així, el bagatge internacional 
de l'Agència li ha permès estar molt present i activa en el marc de les licita-
cions i subvencions de la Unió Europea i també en la definició i l'impuls dels 
clústers d'organismes internacionals, de dins i de fora de la Unió Europea, i 
al voltant d'àmbits específics. Aquests nous escenaris requereixen buscar 
nous instruments per facilitar que l'Agència s'adapti als nous espais on hi ha 
hagut una evolució de la cooperació de qualitat. 

En la dinàmica d'aquests nous instruments i nous escenaris, el projecte del 
Pla anual de cooperació al desenvolupament 2021 planteja la necessitat 
d'impulsar una nova línia d'avals amb entitats financeres ètiques que, sota el 
nom «ICF-Cooperació», oferiria instruments de finançament a entitats sense 
ànim de lucre vinculades al tercer sector (ONGD, associacions, fundacions o 
cooperatives) amb seu social a Catalunya que impulsin projectes de coopera-
ció al desenvolupament orientats a enfortir l'economia social i solidària en 
un àmbit local i col·lectiu. 

Aquesta iniciativa que ara es vol implantar té el seu origen en el Pla director 
de cooperació al desenvolupament 2019-2022, que preveu la recerca de fi-
nançaments complementaris a l'Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) i la 
mobilització de fons addicionals per als objectius de desenvolupament: l'im-
puls d'incentius i mecanismes de salvaguarda (avals, crèdits, etc.) que perme-
tin mobilitzar recursos provinents de la banca ètica i el suport a les estratègi-
es de captació de nous socis o col·laboradors. 

Alhora, el Pla director preveu actuacions que tenen un abast de país i que es 
relacionen amb la millora de la política pública catalana. Entre aquestes, 
destaca el treball conjunt amb relació a elements de la coherència de les polí-
tiques per al desenvolupament, com el reforçament del compromís amb el 
comerç just i amb les finances ètiques. 

En conseqüència i des d'un perspectiva jurídica, per implementar aquest 
tipus d'operació es requereix, en primer terme, que la Llei de creació de l'A-
gència Catalana de Cooperació al Desenvolupament prevegi expressament la 
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competència avaladora de l'Agència, és a dir, la capacitat de l'entitat de cons-
tituir-se en prestadora de garanties per tal que se'n derivi la possibilitat de 
constituir els fons previstos en el Pla director i en el projecte del Pla anual 
2021. La urgència d'aprovar aquesta modificació la causa l'adequació legal 
necessària als instruments de planificació operativa prevista per aquest exer-
cici i iniciada l'any 2020. 

La disposició addicional quarta, de caràcter financer, introdueix dues modifi-
cacions en el Decret llei 54/2020, de 29 de desembre, de necessitats finance-
res del sector públic en pròrroga pressupostària. 

D'una banda l'apartat 1 modifica l'apartat 2.c) de l'article únic. L'Acord 
GOV/46/2021, de 6 d'abril, pel qual s'autoritza Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya a constituir la societat FGC MOBILITAT, SA, i se n'aproven 
els Estatuts, autoritza la constitució d'una societat anònima de mercat amb la 
denominació FGC MOBILITAT, SA, per temps indefinit, que té com a ob-
jecte social principal la prestació de serveis de transport de viatgers i merca-
deries per ferrocarril, tant nacional com internacional, incloent-hi els serveis 
ferroviaris que s'hagin de prestar sobre la Xarxa Ferroviària d'Interès Gene-
ral, d'acord amb la normativa ferroviària. 

L'article únic del Decret llei 54/2020, de 29 de desembre, en el seu apartat 
2.c), autoritza FGCRAIL, SA a fer ús, durant el 2021, de l'endeutament amb 
termini de reemborsament superior a un any, per adquirir el material mòbil 
necessari per implantar un nou servei de rodalia entre l'aeroport i la ciutat de 
Barcelona, fins a un màxim de 120.000.000 euros amb l'autorització prèvia 
del Govern. Atès que es preveu que l'adquisició del material mòbil necessari 
per implantar un nou servei de rodalia entre l'aeroport i la ciutat de Barcelo-
na el realitzi la nova societat constituïda, FGC MOBILITAT, SA, i no la 
societat FGCRAIL, SA, és necessari i urgent modificar l'article esmentat per 
tal de substituir la referència a FGCRAIL, SA per la referència a FGC MO-
BILITAT, SA. 

D'altra banda, com a conseqüència de la modificació de la Llei de creació de 
l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament introduïda en la dis-
posició addicional tercera d'aquest Decret llei, és necessari afegir un nou 
apartat, el 5.i) a l'article únic del Decret llei 54/2020, de 29 de desembre, per 
donar compliment a la normativa vigent que estableix en l'article 27 del text 
refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa pública cata-
lana, que els requisits per a l'atorgament d'avals en cas d'entitats de dret pú-
blic són els que preveu l'article 9: «la prestació d'avals efectuada per aques-
tes entitats ha d'ésser regulada per la norma de creació respectiva i no pot 
ultrapassar l'import ni es pot aplicar a altres persones o a altres finalitats que 
les determinades per la Llei de pressupostos de l'exercici corresponent o per 
una llei especial.» 

Finalment, la disposició addicional cinquena modifica l'article17 del Decret 
69/2020, de 14 de juliol, d'acreditació, concert social i gestió delegada en la 
Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública i article 5 de l'Ordre 
TSF/218/2020, de 16 de desembre, per a la provisió dels serveis de la Xarxa 
de Serveis Socials d'Atenció Pública per tal d'ampliar el termini màxim per 
publicar la convocatòria pública de provisió de sis mesos a un any. 

Durant la pandèmia ha estat necessari recórrer al procediment d'emergència 
previst al Decret 69/2020, de 14 de juliol i a l'Ordre TSF/218/2020, de 16 de 
desembre, per tal de garantir una atenció immediata a les persones usuàries 
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en situació d'urgència social i vulnerabilitat, que en alguns casos han patit el 
tancament dels centres on residien i ha calgut fer un trasllat d'emergència. 
Per aquest motiu, en els casos en què hi ha un perill greu per a la integritat o 
la vida de les persones usuàries, s'ha palesat que cal disposar d'un termini 
més ampli abans de la nova provisió ordinària i en tot cas garantir la continu-
ïtat en l'atenció de les persones usuàries. En les circumstàncies actuals i da-
vant les necessitats que s'han fet paleses de donar una resposta àgil i eficient a 
la ciutadania en l'accés i la prestació d'uns serveis socials de qualitat dins de 
l'actual Sistema Públic de serveis socials, esdevé imprescindible establir una 
nova redacció dels articles relatius al procediment d'emergència del Decret 
69/2020, de  14 de juliol, i de l'Ordre TSF/218/2020, de 16 de desembre, per a 
la provisió dels serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública. 

Totes les mesures exposades determinen que sigui imprescindible aprovar de 
forma immediata aquest Decret llei per a la consecució dels objectius plante-
jats amb la celeritat que requereix el calendari assenyalat, objectiu que no po-
dria ser assolit mitjançant la tramitació d'un procediment legislatiu ordinari. 

D'acord amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presi-
dència de la Generalitat i del Govern, el Govern pot dictar disposicions legis-
latives provisionals sota la forma de decret llei en cas d'una necessitat extra-
ordinària i urgent. En aquest cas, la necessitat és la crisi econòmica i 
sanitària, que requereix l'adopció urgent de mesures pal·liatives. 

En ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de 
Catalunya, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i 
Hisenda  i amb la deliberació prèvia del Govern, 

Decreto:  

Capítol 1. Mesures pressupostàries 

Article 1. Destinació del 85% de la recaptació derivada de 
les sancions imposades pels òrgans competents del Depar-
tament d'Interior per incompliments de la normativa regu-
ladora del primer estat d'alarma decretat per la pandèmia 
causada per la COVID-19, denunciats pels ajuntaments de 
Catalunya 

1.1 El 85% de la recaptació derivada de les sancions imposades pels òrgans 
competents del Departament d'Interior per incompliments de la normativa 
reguladora de l'estat d'alarma decretat per la pandèmia causada per la CO-
VID-19, el dia 14 de març de 2020, i aixecat el dia 21 de juny de 2020, de-
nunciades pels ajuntaments  de Catalunya, s'ha de transferir al respectiu 
ajuntament per tal que aquest el destini a actuacions de reforç en la seva 
tasca de prevenció, seguiment i lluita contra la pandèmia. 

1.2 S'autoritza el departament competent en matèria d'economia i hisenda a 
realitzar les modificacions pressupostàries necessàries per tal de donar com-
pliment al que s'estableix en aquest article, i adoptar les mesures que siguin 
oportunes per fer efectiva la transferència als ajuntaments que s'hi preveu. 
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Capítol 2. Mesures tributàries 

Article 2. Taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar. Mà-
quines recreatives i d'atzar 

Amb efectes de l'1 de gener del 2021, i per als períodes d'autoliquidació 
corresponents al primer i segon trimestre del 2021, s'estableixen en la quota 
de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar que grava les màquines 
recreatives i d'atzar els percentatges de bonificació següents:  

1. Màquines recreatives i d'atzar instal·lades en establiments de joc (casinos, 
bingos i salons de joc): bonificació del 80 % en les quotes d'ambdós trimes-
tres assenyalats. 

2. Resta de màquines recreatives: bonificació del 50 % en les quotes d'amb-
dós trimestres assenyalats. 

Article 3. No aplicació de mínims de facturació específics 
de cànon de l'aigua a establiments hotelers, càmpings i 
altres allotjaments de curta durada en relació amb factu-
res i liquidacions corresponents al període de consum 
comprès entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de desembre 
de 2022 

En les liquidacions de cànon de l'aigua, així com en la repercussió d'aquest 
tribut que les entitats subministradores inclouen en les seves factures, que 
s'hagin emès o s'hagin d'emetre a establiments hotelers i de càmping, així 
com a altres allotjaments de curta durada, en relació amb consums del perío-
de comprès entre els mesos de gener de l'any 2021 i desembre de l'any 2022, 
ambdós inclosos, no s'apliquen els mínims de facturació previstos en especi-
al per aquests tipus d'establiments en les lletres b) i c) de l'apartat 2 de l'arti-
cle 67 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, sinó 
els mínims generals de 6 metres cúbics mensuals per usuari industrial i assi-
milable, previstos en la lletra a del l'apartat 2 de l'article 67. 

Disposicions addicionals  

Primera. Modificació del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, 
pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació 
i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recupera-
ció i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració 
de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic 

1. S'afegeix l'article 4 bis al Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, amb el redac-
tat següent:  

«Article 4 bis. Restitució de crèdits 

4 bis. En el cas que els projectes elegibles que poden ser finançats amb els 
fons REACT-EU ja s'hagin iniciat o executat amb càrrec a crèdits no vincu-
lats als fons esmentats, el conseller o consellera competent amb matèria de 
finances, amb els informes previs de la Direcció General de Pressupostos i 
de l'òrgan competent en matèria de fons europeus, podrà restituir aquests 
crèdits, per finançar en tot cas projectes destinats a la recuperació i resilièn-
cia econòmica i social en motiu de la crisi provocada per la pandèmia de la 
COVID-19 i preferentment a complir els objectius de programació de fons 
europeus. Els esmentats crèdits s'identificaran amb un codi de fons de finan-
çament específic.» 
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2. S'afegeix l'apartat 4 a l'article 7 del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, amb 
el text següent:  

«7.4 Correspon al departament competent en matèria de finances l'autoritza-
ció i la modificació de compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos 
d'exercicis futurs de projectes programats en el marc del Mecanisme de Re-
cuperació i Resiliència i del REACT-EU, sempre que l'import de les anuali-
tats futures no superi els 300.000 euros.» 

Segona. Modificació de la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 

1. Es modifica la lletra e) de l'apartat 7 de l'article 5 de la Llei 4/2020, del  29 
d'abril, que queda redactada de la manera següent:  

«e) Dels crèdits procedents del servei pressupostari DD10 «Despeses diver-
sos departaments. Fons extraordinaris DGP del VEH» per atendre les neces-
sitats derivades de la pandèmia, que vinculen amb el crèdit inicial, indepen-
dentment de l'origen de crèdit i del codi de finançament, i d'acord amb els 
criteris de l'apartat 1.» 

2. Es modifica l'apartat 4 de l'article 14 de la Llei 4/2020, del 29 d'abril, que 
queda redactat de la manera següent:  

«4. En el cas que el 31 de desembre de 2020 les entitats a què fa referència 
l'apartat 1 tinguessin un romanent de tresoreria derivat d'un excés d'ingressos 
cedits, transferències o aportacions de la Generalitat o de les entitats del seu 
sector públic no obtingudes en concurrència, el departament competent en 
matèria de finances públiques, d'acord amb els criteris establerts per la Inter-
venció General, pot efectuar una retenció de les aportacions i transferències 
que els departaments als quals estan adscrites les entitats afectades tenen 
previst atorgar el 2021, per l'import que determini la Intervenció General, 
llevat que per llei, contracte programa o per altres acords del Govern s'hagi 
establert que han de tenir una altra destinació.» 

Tercera. Modificació de la Llei de creació de l'Agència Catala-
na de Cooperació al Desenvolupament, aprovada per la Llei 
31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i adminis-
tratives 

Es modifica l'article 51.2 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, que queda 
redactat de la manera següent:  

«2. L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament té atribuïdes les 
funcions següents:  

a) Executar i gestionar la política de cooperació al desenvolupament, segons 
les directrius establertes per l'òrgan competent de l'Administració de la Ge-
neralitat. 

b) Gestionar els recursos econòmics i materials destinats a la cooperació al 
desenvolupament. 

c) Atorgar i gestionar préstecs, avals i altres operacions financeres de garan-
tia en matèria de cooperació al desenvolupament. 

d) Assessorar l'Administració de la Generalitat sobre la planificació de la 
política catalana de cooperació al desenvolupament. 

e) Les que li atribueixin les disposicions vigents.» 
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Quarta. Modificació del Decret llei 54/2020, de 29 de desem-
bre,  de necessitats financeres del sector públic en pròrroga 
pressupostària 

1. Es modifica l'apartat 2.c de l'article únic del Decret llei 54/2020, de 29 de 
desembre, que queda redactat de la manera següent:  

«c) S'autoritza FGC MOBILITAT, SA a fer ús, durant el 2021, de l'endeu-
tament amb termini de reemborsament superior a un any, per adquirir el 
material mòbil necessari per implantar un nou servei de rodalia entre l'aero-
port i la ciutat de Barcelona, fins a un màxim de 120.000.000 euros, amb 
l'autorització prèvia del Govern.» 

2. S'afegeix l'apartat 5.i) a l'article únic del Decret llei 54/2020, de 29 de 
desembre, amb el text següent:  

«i) S'autoritza el Govern a prestar garantia, durant l'exercici 2021, fins a una 
quantia màxima global de 500.000 euros, a favor de l'ICF per atorgar avals i 
préstecs per finançar entitats sense ànim de lucre vinculades al tercer sector 
(ONGD, associacions, fundacions o cooperatives) amb seu social a Catalu-
nya que impulsin projectes de cooperació al desenvolupament orientats a 
enfortir l'economia social i solidària en un àmbit local i col·lectiu. A aquest 
efecte l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament ha de tenir 
formalitzar un conveni amb l'ICF per constituir un fons garantia amb càrrec 
als pressupostos de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.» 

Cinquena. Modificació del Decret 69/2020, de 14 de juliol, 
d'acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de 
Serveis Socials d'Atenció Pública i de l'Ordre 
TSF/218/2020, de 16 de desembre, per a la provisió dels 
serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública 

1. Modificació de l'article 17.2 del Decret 69/2020, de 14 de juliol, d'acredi-
tació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d'Aten-
ció Pública. 

Es modifica l'article 17.2 del Decret 69/2020, de 14 de juliol, que queda re-
dactat de la manera següent:  

«17.2 Aquests serveis socials s'han d'incloure en una convocatòria pública de 
provisió que s'ha de publicar en el termini màxim d'un any, a comptar des de 
la resolució de provisió del concert social o la gestió delegada pel procedi-
ment d'emergència. La provisió d'emergència mantindrà la vigència fins a la 
formalització del nou concert o gestió delegada.» 

2. Modificació de l'article 5.2 de l'Ordre TSF/218/2020, de 16 de desembre, 
per a la provisió dels serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública  

Es modifica l'article 5.2 de l'Ordre TSF/218/2020, de 16 de desembre, que 
queda redactat de la manera següent:  

«5.2 Aquests serveis socials s'han d'incloure en una convocatòria pública de 
provisió que s'ha de publicar en el termini màxim d'un any, a comptar des de 
la resolució de provisió del concert social o la gestió delegada pel procedi-
ment d'emergència. La provisió d'emergència mantindrà la vigència fins a la 
formalització del nou concert o gestió delegada.» 
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Disposicions finals 

Primera. Rang normatiu de determinats preceptes  

1. L'apartat 1 de la disposició addicional cinquena d'aquest Decret llei manté 
rang reglamentari de Decret a l'efecte del seu desplegament, modificació i 
derogació. 

2. L'apartat 2 de la disposició addicional cinquena d'aquest Decret llei manté 
rang reglamentari d'Ordre a l'efecte del seu desplegament, modificació i de-
rogació. 

Segona. Entrada en vigor 

Aquest Decret llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquest De-
cret llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als 
quals pertoqui el facin complir. 

Barcelona, 27 d'abril de 2021 

Pere Aragonès i Garcia, Vicepresident del Govern en substitució de la presi-
dència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda 

Antecedents del Decret llei 

1. Comunicat al secretari del Govern  

2. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 27.4.21 

3. Informe justificatiu previst a l'article 38.3 de la Llei 13/2008 de 26.4.21 

4. Informe jurídic de 26.4.21 

5. Informe de la Direcció General de Pressupostos de 26.4.21 

6. Informe del secretari general Govern en funcions, de data 26.4.21  

7. Ordre d'inserció al DOGC 

8. Certificat del Secretari del Govern  

9. Publicació al DOGC de data 29.4.21 

Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l'Arxiu del Parlament. 
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Punt 6 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 12/2021, del 18 de maig, relatiu a l'impost sobre  
les estades en establiments turístics 

203-00002/13 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 3187 / Coneixement: Presidència del Parlament, 25.05.2021 

Acord: Es pren coneixement del Decret llei 12/2021, de 18 de maig, relatiu a 
l'impost sobre les estades en establiments turístics, publicat al DOGC 8414, i 
es manifesta que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel 
procediment que estableix l'article 158 del Reglament del Parlament s'inicia 
el dia 21 de maig de 2021. 

A la Mesa del Parlament 

Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència i portaveu del Govern, per 
assignació de les funcions de secretària del Govern efectuada en l'Acta del 
Govern de 18 de maig de 2021, 

Certifico:  

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 18 de maig de 2021, 
s'ha pres, entre d'altres, l'acord que es reprodueix a continuació:  

«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, 
s'aprova la iniciativa SIG21VEH0680 - Projecte de decret llei relatiu a l'im-
post sobre les estades en establiments turístics.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 18 de maig de 2021. 

Decret llei 12/2021, de 18 de maig, relatiu a l'impost sobre 
les estades en establiments turístics 

L'article 67.6.a de l'Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en 
nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. 

De conformitat amb el que disposen l'article 6 i concordants de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, 
i vist el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de 
la Generalitat de Catalunya;  

D'acord amb això, promulgo el següent 

Decret llei 

Exposició de motius 

Aquest Decret llei conté un article únic i una disposició final. 

En l'article únic i en relació amb l'impost sobre les estades en establiments 
turístics, es posposa fins a l'1 d'octubre del 2021 l'entrada en vigor de les 
tarifes aprovades per la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, finan-
ceres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les 
instal·lacions que incideixen en el medi ambient. Aquestes tarifes s'havien 
d'aplicar a partir de l'1 de juny vinent, però la delicada situació econòmica 
del sector turístic justifica ajornar-ne l'aplicació efectiva per a després de 
l'anomenada temporada d'estiu, i així afavorir la reactivació del sector. 
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Atesa la proximitat de la data d'entrada en vigor de les noves tarifes, és im-
prescindible aprovar de forma immediata aquest Decret llei, per aconseguir 
els objectius plantejats amb la celeritat que requereix el calendari assenyalat. 
Aquest objectiu no es podria assolir mitjançant la tramitació d'un procedi-
ment legislatiu ordinari. 

D'acord amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presi-
dència de la Generalitat i del Govern, el Govern pot dictar disposicions legis-
latives provisionals sota la forma de decret llei en cas d'una necessitat extra-
ordinària i urgent. En aquest cas, la necessitat és la crisi econòmica i 
sanitària, que requereix l'adopció urgent de mesures pal·liatives. 

En ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de 
Catalunya, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i 
Hisenda  i amb la deliberació prèvia del Govern, 

Decreto:  

Article únic. Impost sobre les estades en establiments turís-
tics. Tarifes  

La modificació de les tarifes de l'impost sobre les estades en establiments 
turístics que s'estableix a l'apartat 3 de l'article 5 de la Llei 5/2020, del 29 
d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de 
creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient 
té efectes a partir de l'1 d'octubre del 2021. 

Disposició final. Entrada en vigor 

Aquest Decret llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquest De-
cret llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als 
quals pertoqui el facin complir. 

Barcelona, 18 de maig de 2021 

Pere Aragonès i Garcia, Vicepresident del Govern en substitució de la presi-
dència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda 

Antecedents del Decret llei 

1. Comunicat al secretari del Govern 

2. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 18.5.21 

3. Informe justificatiu previst a l'article 38.3 de la Llei 13/2008 de 17.05.21 

4. Informe jurídic de 17.05.21 

5. Informe de la Direcció General de Pressupostos, de data 17.05.21 

6. Informe del secretari general Govern en funcions, de data 17.05.21  

7. Ordre d'inserció al DOGC 

8. Certificat del Secretari del Govern 

9. Publicació al DOGC de data 20.05.21 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l'Arxiu del 
Parlament. 
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Punt 7 | Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre el canvi de denominació de legis-
latura 

250-00068/13 

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

Reg. 1694 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colo-
mer, portaveu del Grup Parlamentari d'En Comú Podem, d'acord amb el que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució, per tal que sigui substanciada davant del Ple, amb el 
text següent:  

Exposició de motius 

El 6 de desembre de 1932 es va constituir el Parlament de Catalunya, com a 
resultat de les eleccions catalanes del 20 de novembre del mateix any. D'a-
questa forma, s'inaugurava la primera legislatura del Parlament de Catalu-
nya. Aquella legislatura es veié interrompuda per la Guerra Civil i per la 
Dictadura Franquista. No obstant això, aquelles corts republicanes continua-
ren funcionant a l'exili, tenint fins a 4 presidents diferents. 

La Generalitat de Catalunya recuperada pel president Francesc Macià en 
l'acte de sobirania del 1931 és la que dona aquesta traça de continuïtat histò-
rica que encara avui tenim present. Recollint la proposta feta per la Comissió 
de la Dignitat, tenim la voluntat de reivindicar aquests actes de sobirania per 
a recuperar i preservar la memòria. 

Per aquests motius, el grups parlamentaris sotasingnants presenten la se-
güent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya manifesta la seva voluntat que:  

1. La legislatura iniciada el 6 de desembre de 1932 sigui considerada a tots 
els efectes com la I legislatura. 

2. L'actual legislatura, respectant aquesta numeració, passi a denominar-se 
XIV legislatura. 

Palau del Parlament, 3 de maig de 2021 

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

Reg. 2482, 2780 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament: 25.5.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D'UNITAT 
POPULAR - UN NOU CICLE PER GUANYAR, GRUP PARLAMENTARI D'EN COMÚ 
PODEM (REG. 2482) 

A la Mesa del Parlament 

Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colo-
mer, portaveu del Grup Parlamentari d'En Comú Podem, d'acord amb el que 
estableix l'article 167.3 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Proposta de resolució sobre el canvi de denominació de legisla-
tura (tram. 250-00068/13). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana, GP de la Candidatura d'Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP d'En 
Comú Podem 
De modificació de tot el text 

El Parlament de Catalunya manifesta la seva voluntat que la legislatura 
iniciada el 6 de desembre de 1932 sigui considerada com la I legislatura, i 
que l’actual legislatura passi a denominar-se XIV legislatura a partir de la 
publicació d’aquest acord. 

Palau del Parlament, 12 de maig de 2021 

Gemma Geis i Carreras Marta Vilalta i Torres 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 

Eulàlia Reguant i Cura David Cid Colomer 
Portaveu del GP CUP-NCG Portaveu del GP ECP 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 2780) 

A la Mesa del Parlament 

Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d'a-
cord amb el que estableix l'article 167.3 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre el canvi de de-
nominació de legislatura (tram. 250-00068/13). 

Esmena 1 
GP de Ciutadans 
De modificació de l'exposició de motius que passaria a tenir el següent 
redactat 

El Parlament de Catalunya és la seu del poder legislatiu de la nostra Comu-
nitat, en virtut de la Constitució Espanyola de 1978, que consagra el dret a 
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l'autonomia, i de l'Estatut de 1979, l'anomenat Estatut de Sau. El Parlament 
és, per tant, una institució pròpia de l'Estat democràtic de Dret sorgit de la 
transició democràtica protagonitzada, després de 40 anys de dictadura, pel 
poble espanyol, del qual emanen tots els poders de l'Estat, inclosos natural-
ment els poders autonòmics, que al capdavall no són altra cosa que una 
forma d'organització de l'Estat. 

Aquest és el sustentacle legal i democràtic del Parlament de Catalunya. És 
per això que resulta tan inconsistent com fal·laç la pretensió de certs cor-
rents afectes a la mitologia pseudohistòrica d'establir una continuïtat legal i 
una mena de legitimitat d'origen entre el sistema polític de la II República 
Espanyola i l'ordenament democràtic vigent al nostre país d'ençà de l'apro-
vació de la Carta Magna de 1978. És evident que aquesta fal·làcia forma 
part de l'estratègia compartida per l'amalgama de partits que tenen com a 
objectiu declarat tombar les bases de la nostra Constitució i que menyspreen 
sistemàticament el nostre entramat institucional i el sistema de drets i lliber-
tats que se'n deriva, del qual en diuen despectivament "règim del 78".  

L'última ocurrència d'aquests partits és la pretensió de canviar la numera-
ció de les legislatures del Parlament de Catalunya i instituir com a Primera 
Legislatura del Parlament la legislatura encetada l'any 1932 en el marc de 
la Constitució republicana de 1931 i de l'Estatut de Núria de 1932. Això 
faria que l'actual legislatura no fos la tretzena sinó la catorzena. En aquest 
sentit, sorprèn que els mateixos que s'entesten a repetir que Quim Torra va 
ser el 131è president de la Generalitat, en un exercici de mistificació històri-
ca digna de l'Institut Nova Història, es mostrin ara tan modestos i no pre-
tenguin convertir l'actual legislatura en la 132a. 

Per ser realment coherents amb el seu afecte per la mitologia pseudohistòri-
ca, haurien de renunciar a l'abracadabrant fal·làcia d'establir una correla-
ció entre personatges medievals que encapçalaven un òrgan no democràtic 
de representació estamental i els actuals presidents de la Generalitat, intrín-
secament democràtica. En cap cas seria rigorós des del punt de vista histò-
ric, però, si es pretengués que aquesta legislatura fos la catorzena i no la 
tretzena, s'hauria d'acceptar necessàriament que Quim Torra no va ser el 
131è president de la Generalitat, sinó el desè. O tot o res dintre d'aquesta 
interpretació mitològica de la història del Parlament de Catalunya.  

En tot cas, és evident que aquesta iniciativa no deixa de ser un nou intent de 
cancel·lació i invisibilització de la Constitució Espanyola, en el marc de la 
qual s'insereix el Parlament de Catalunya. Constitueix, per tant, una falta de 
respecte a la majoria més que reforçada de ciutadans que la varen aprovar 
(90,46% dels vots emesos) com a marc suprem de garantia dels drets i lli-
bertats fonamentals, pluralisme polític i convivència democràtica de l'Estat 
de Dret que és Espanya d'ençà aquesta aprovació.  

Esmena 2 
GP de Ciutadans 
De modificació de la part dispositiva que passaria a tenir el següent redactat 

El Parlament de Catalunya  

1. Manifesta la seva voluntat que:  

a) La legislatura iniciada el 10 d'abril de 1980 continuï sent considerada a 
tots els efectes com la Primera Legislatura.  
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b) L'actual legislatura —respectant aquesta numeració, l'ordenament demo-
cràtic vigent, la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i la historiografia serio-
sa— continuï denominant-se XIII legislatura. 

2. Reafirma la Constitució Espanyola com a font de la legitimació i legitimi-
tat democràtica de la seva pròpia existència i recorda el deure de tots els 
ciutadans i les autoritats públiques de respectar-la i complir-la pel seu ca-
ràcter de garantia màxima dels drets i llibertats de tots els ciutadans.  

3. Rebutja qualsevol acte o acció de les autoritats públiques que pretengui 
obviar o cancel·lar la Constitució Espanyola o actuar-ne al marge.  

Palau del Parlament, 10 de maig de 2021 

Ignacio Martín Blanco 
Portaveu del GP Cs 
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Punt 8 | Debat i votació 

Proposta de resolució de creació de comissions parlamentàries 

252-00001/13 

Proposta al Ple 

La Mesa del Parlament i la Junta de Portaveus, d’acord amb el que establei-
xen els articles 47 i 60 del Reglament del Parlament, proposen al Ple del 
Parlament la creació de les següents comissions parlamentàries legislatives. 

1. Comissions legislatives (article 60.1 RPC) 

Comissió d’Afers Institucionals 

Àmbits 

Mitjans de comunicació, serveis audiovisuals de la Generalitat i d’àmbit 
local i serveis de comunicació. 

Desplegament de l’autogovern. 

Polítiques esportives. 

Cooperació amb l’Administració local. 

Relacions institucionals. 

Administracions públiques i sector públic. 

Administració electrònica, formació del personal al servei de les administra-
cions públiques i funció pública. 

Qualsevol altra competència del Departament de la Presidència que no esti-
gui atribuïda a cap altra comissió. 

Comissió de Polítiques Digitals i Territori 

Àmbits 

Telecomunicacions i societat digital. 

Polítiques de ciberseguretat i de serveis d’identificació electrònica, i políti-
ques d’identitat i confiança digitals. 

Polítiques d’innovació del sector de les tecnologies digitals avançades refe-
rents a les ciutats intel·ligents, les dades massives i les tecnologies del mòbil. 

Política i planificació territorials i urbanisme. 

Polítiques de sòl. 

Habitatge, i promoció i gestió del patrimoni públic d’habitatge, incloses les 
polítiques de sòl residencial associades. 

Ordenació de l’edificació i control de qualitat del procés i dels productes 
d’edificació. 

Polítiques de rehabilitació d’habitatges en barris i nuclis històrics. 

Obres públiques i infraestructures. 

Carreteres, ferrocarrils, ports i aeroports. 

Mobilitat i transport. 

Polítiques de muntanya i litoral. 
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Atenció ciutadana, informació de serveis, programes de l’administració i 
coordinació i direcció dels sistemes d’informació. 

Delegacions territorials de la Generalitat. 

Qualsevol altra competència del Departament de Polítiques Digitals i Terri-
tori que no estigui atribuïda a cap altra comissió. 

Comissió d’Empresa i Treball 

Àmbits 

Comerç interior i artesania. 

Consum. 

Turisme. 

Indústria, seguretat industrial i mines. 

Innovació. 

Internacionalització de l’empresa catalana. 

Emprenedoria. 

Relacions laborals i inspecció de treball. 

Polítiques d’ocupació i intermediació laboral. 

Qualificació professional en l’àmbit de les competències assignades al De-
partament d’Empresa i Treball. 

Economia social, tercer sector, cooperatives i autoempresa. 

Qualsevol altra competència del Departament d’Empresa i Treball que no 
estigui atribuïda a cap altra comissió. 

Comissió d’Economia i Hisenda 

Àmbits 

Política econòmica. 

Entitats de crèdit. 

Mercat de valors. 

Deute públic i tutela financera dels ens locals. 

Promoció i defensa de la competència. 

Programes de transferència de fons de la Unió Europea, amb excepció dels 
de caràcter agrari, ramader, pesquer o de desenvolupament rural. 

Sector assegurador. 

Finances públiques, pressupostos i eficiència de la despesa. 

Control economicofinancer i de la comptabilitat. 

Criteris procedimentals, direcció i control dels ajuts i subvencions. 

Supervisió econòmica i pressupostària del sector públic adscrit a la Generali-
tat. 

Gestió de les despeses de personal. 

Patrimoni de la Generalitat. 

Gestió dels tributs. 

Joc i apostes. 

Licitació de les infraestructures. 

Contractació pública. 
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Difusió de l’activitat del Govern i gestió i comunicació corporativa i institu-
cional de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic. 

Qualsevol altra competència del Departament d’Economia i Hisenda que no 
estigui atribuïda a cap altra comissió. 

Comissió d’Igualtat i Feminismes 

Àmbits 

Polítiques d’igualtat, accessibilitat, igualtat efectiva en el treball i garanties 
de drets i no-discriminació. 

Política de gais, lesbianes, bisexuals, transgèneres i intersexuals. 

Polítiques de dones. 

Foment i defensa dels drets humans, polítics i civils. 

Política d’immigració, refugi i suport a la migració catalana. 

Polítiques del temps. 

Qualsevol altra competència del Departament d’Igualtat i Feminismes que 
no estigui atribuïda a cap altra comissió. 

Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació 

Àmbits 

Coordinació de l’acció exterior. 

Relacions exteriors i actuació de la Generalitat davant les institucions de la 
Unió Europea. 

Cooperació al desenvolupament. 

Foment de la pau. 

Polítiques de transparència i govern obert. 

Processos electorals. 

Regulació i supervisió dels grups d’interès. 

Qualsevol altra competència del Departament d’Acció Exterior i Transpa-
rència que no estigui atribuïda a cap altra comissió. 

Comissió d’Educació 

Àmbits 

Política educativa en l’àmbit de l’ensenyament no universitari. 

Ordenació curricular i innovació del sistema educatiu. 

Avaluació del rendiment escolar i establiment de mesures correctores. 

Direcció i avaluació dels centres públics del sistema educatiu. 

Supervisió i relació amb els centres privats concertats. 

Planificació de l’oferta educativa de llocs escolars. 

Direcció del professorat i personal al servei dels centres públics. 

Formació i qualificació professionals, en l’àmbit de les competències assig-
nades al Departament d’Educació. 

Qualsevol altra competència del Departament d’Educació que no estigui 
atribuïda a cap altra comissió. 
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Comissió de Recerca i Universitats 

Àmbits 

Universitats. 

Qualitat del sistema universitari. 

Beques que no siguin competència del Departament d’Educació. 

Foment de la recerca, inclosa en l’àmbit de la Salut. 

Qualsevol altra competència del Departament de Recerca i Universitats que 
no estigui atribuïda a cap altra comissió. 

Comissió d’Acció Climàtica 

Àmbits 

Planificació i qualitat ambiental i polítiques davant el canvi climàtic. 

Aigua. 

Residus. 

Serveis meteorològics. 

Energia i impuls de les energies renovables. 

Medi natural i biodiversitat. 

Qualsevol altra competència del Departament d’Acció Climàtica, Alimenta-
ció i Agenda Rural que no estigui atribuïda a cap altra comissió. 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món 
Rural 

Polítiques d’agricultura. 

Polítiques de ramaderia. 

Polítiques de pesca i afers marítims. 

Activitats cinegètiques i pesca fluvial. 

Desenvolupament del món rural. 

Gestió dels programes de transferència de fons de la Unió Europea de caràc-
ter agrari, ramader, pesquer o de desenvolupament rural. 

Gestió forestal. 

Indústria agroalimentària i polítiques d’alimentació. 

Qualsevol altra competència del Departament d’Acció Climàtica, Alimenta-
ció i Agenda Rural que no estigui atribuïda a cap altra comissió. 

Comissió de Salut 

Àmbits 

Política sanitària. 

Servei Català de la Salut. 

Institut Català de la Salut. 

Equipaments sociosanitaris, inclosos els de la xarxa de serveis socials. 

Qualsevol altra competència del Departament de Salut que no estigui atribu-
ïda a cap altra comissió. 
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Comissió d’Interior 

Àmbits 

Seguretat ciutadana. 

Trànsit. 

Emergències i protecció civil. 

Prevenció, extinció d’incendis i salvament. 

Espectacles públics i activitats recreatives. 

Gestió del medi, i protecció i prevenció integrals del medi, per mitjà del Cos 

d’Agents Rurals. 

Qualsevol altra competència del Departament d’Interior que no estigui atri-
buïda a cap altra comissió. 

Comissió de Drets Socials 

Àmbits 

Serveis, prestacions i protecció socials. 

Joventut. 

Gent gran. 

Famílies 

Infància i adolescència. 

Acolliment i adopcions. 

Persones amb discapacitat i dependències. 

Equipaments assistencials de la xarxa de serveis socials. 

Inclusió social de les persones amb discapacitat i les polítiques de dependèn-
cia. 

Acció comunitària. 

Xarxa d’equipaments cívics i socials. 

Sensibilització cívica i social i suport a entitats i voluntariat. 

Qualsevol altra competència del Departament de Drets Socials que no estigui 
atribuïda a cap altra comissió. 

Comissió de Cultura 

Àmbits 

Promoció, cooperació i difusió cultural. 

Patrimoni cultural, arxius i museus. 

Indústries culturals. 

Cultura tradicional i popular catalana. 

Equipaments culturals. 

Promoció i foment de la llengua catalana. 

Qualsevol altra competència del Departament de Cultura que no estigui atri-
buïda a cap altra comissió. 

Comissió de Justícia 

Àmbits 

Administració de justícia. 

Serveis penitenciaris, reinserció i justícia juvenil. 
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Dret civil de Catalunya. 

Associacions, fundacions, col·legis professionals i acadèmies. 

Notaris i registradors. 

Mitjans alternatius de resolució de conflictes. 

Afers religiosos. 

Memòria democràtica. 

Qualsevol altra competència del Departament de Justícia que no estigui atri-
buïda a cap altra comissió. 
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